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OM SIMCORP
SimCorp leverer integrerede kapitalforvaltningsløsninger af højeste kvalitet til verdens
førende kapitalforvaltere, porteføljeforvaltere, fondsserviceselskaber, pensions- og
forsikringsselskaber, formueforvaltere og
sovereign wealth funds.
Uanset om det anvendes on-premise eller
som en ASP-løsning, understøtter selskabets
primære system, SimCorp Dimension®,
hele investeringsværdikæden og enhver
instrumenttype – alt sammen baseret på
en markedsledende IBOR.

SimCorp investerer omkring 20 % af selskabets
årlige omsætning i R&D og hjælper sine
kunder med at udvikle deres virksomhed
og holde sig på forkant med de konstant
skiftende behov i branchen.
SimCorp er noteret på NASDAQ Copenhagen
og er et globalt firma, der regionalt dækker
hele Europa, Nordamerika og Asien-Stillehavsregionen.
Yderligere oplysninger fås på
www.simcorp.com

OM DENNE DANSKE ÅRSRAPPORT 2016 I OVERBLIK
Dette overblik indeholder den danske udgave af et uddrag af ledelsesberetningen, som er indeholdt i Årsrapport 2016 (SimCorp Annual Report 2016). SimCorps årsrapport udarbejdes udelukkende på engelsk.
Læsere, der ønsker at se det fulde koncernregnskab med anvendt regnskabspraksis og noter, moderselskabsregnskab samt ledelses- og revisionspåtegninger, henvises til årsrapporten, der er tilgængelig på
hjemmesiden www.simcorp.com. Årsrapporten fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen den 29. marts 2017, hvorefter den vil være tilgængelig i Erhvervsstyrelsen.
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BREV FRA DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR

VI FASTHOLDER KURSEN OG
REALISERER VORES VISION
Når jeg ser tilbage på 2016, glæder det mig, at vi opnåede tilfredsstillende resultater. Vi har mere end indfriet vores målsætninger for
vækst og indtjening samt opnået et resultat svarende til vores seneste
forventninger både i rapporteret resultat og i forhold til non-GAAP¹
resultat. Resultaterne er i tråd med SimCorps 2020-vision om langsigtet
at opnå tocifret årlig vækst samt konstant at forbedre overskudsgraden
(EBIT-margin) år for år.
SimCorp opnåede en høj vækst i 2016 med en
omsætning (non-GAAP) på EUR 307,7 mio.,
svarende til en forbedring på 12,4 % målt i lokal
valuta, samt et resultat af primær drift (EBIT
(non-GAAP)) på EUR 80,0 mio., hvilket svarede
til en forbedring af overskudsgraden (EBITmargin (non-GAAP)) på 1,4 %. Vi opnåede
endvidere en omsætningsvækst, der var højere
end den samlede forventede markedsvækst2,
som følge af tilgangen af en række nye store
kunder. Vi har især i Nordamerika haft stor
fremgang og er stolte af at kunne byde bl.a. en
af verdens førende kapitalforvaltere, Franklin
Templeton, velkommen til SimCorp familien.
Vi har igen øget lønsomheden og samtidig

investeret omkring 20 % af vores nettoomsætning i at udvikle vores platform for at sikre,
at vi fortsat kan efterleve vores værdi for
kunden ‘Ét system til en kompleks verden’.
Vores fortsatte investeringer i én fuldt integreret
platform er høje i sammenligning med vores
konkurrenters, og resultaterne bekræfter
lønsomheden i denne strategi.

VÆKST PÅ MODNE OG NYE MARKEDER
Værdien af ét-system strategien understreges
også af, at vi har opnået gode resultater til
trods for, at markedet er præget af langvarige
og komplekse beslutningsprocesser. Samtidig
oplever vi fortsat en konsolidering blandt

 imCorp Dimension ordreindgang på abonnementsbaserede betingelser indtægtsføres i det år, hvor ordren underskrives, som
S
om ordrerne havde været indgået på varige licensvilkår.
2
	Væksten i de samlede aktiver under forvaltning anslås af Boston Consulting Group (BCG) at udgøre 5% frem mod 2020:
‘Global Asset Management 2016: Doubling Down on Data’, July 2016.
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KLAUS HOLSE
Administrerende direktør
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branchens førende aktører, hvilket efterlader
mange kapitalforvaltere med forældede løsninger
og systemer, som ikke er i stand til at opfylde de
skiftende behov i en kompleks verden.
Vi har ikke kun opnået vækst i Nordamerika,
men har også fået nye og store kunder på
modne markeder som eksempelvis Sverige
samt på de nye markeder Italien og Spanien.
Således er der fortsat et vækstpotentiale på
alle vores markeder, men vi ser det største
vækstpotentiale på et enkelt marked, Nordamerika, hvor vi indtil videre kun har en
markedsandel på 5 %.
I 2017 vil vi fortsat arbejde på at udnytte
markedsmulighederne i Italien og Spanien
ved at etablere nye operationer i de to lande
samt oprette en ny regional enhed – “Sydeuropa” – som også dækker vores aktiviteter
i Frankrig. For at sikre en konsolideret og mere
effektiv drift vil vi endvidere etablere en
markedsenhed under navnet “Nordeuropa”
ved en sammenlægning af de nuværende
aktiviteter i Norden og Benelux-landene.
Vi er overbeviste om, at vi med vores værdi for
kunden vil muliggøre en udbygning af vores
position og vinde yderligere markedsandele på
tværs af alle markeder i den nærmeste fremtid.

KUNDERNES BEHOV OPFYLDES GENNEM
LØSNINGER OG GODE RELATIONER
Det centrale i vores forretningsmodel er
at tilbyde løsninger, som opfylder vores
nuværende og fremtidige kunders skiftende
behov. Vi fremtidssikrer løbende SimCorp
Dimension-platformen ved at investere i
teknologien bag platformen og funktionaliteten
i selve platformen.

En opretholdelse af et tæt forhold og en åben
dialog med vores kunder om deres udfordringer
og ønsker er afgørende for, at vi kan yde den
bedst mulige support. Fastholdelsen af en høj
kundetilfredshed (Net Promoter Score) er en
del af vores virksomhedskultur, og vores tiltag
i de senere år har i 2016 gjort, at vi har hævet
os op over branchens benchmark.

MEDARBEJDERNE – KILDEN TIL VORES
SUCCES
Vores resultater og evnen til at udnytte det
fremtidige potentiale afhænger i vid udstrækning af vores kompetente medarbejdere.
Jeg er stolt over at kunne sige, at et stort
engagement hos alle i organisationen var med
til at sikre, at vi indfriede vores målsætninger
i 2016. I det seneste år har vi udvidet organisationen med over 100 nye medarbejdere
for at understøtte vores vækstambitioner
og bevare et stærkt fokus på at fastholde
momentum.
SimCorp har en stor ambition om at være
en attraktiv arbejdsplads og kunne tiltrække
og fastholde de bedste folk i branchen. For
at realisere denne ambition tilbyder vi personlige og faglige udviklingsmuligheder, internationale karrieremuligheder, lederprogrammer
og konkurrencedygtige fordele, og vi udvikler
løbende vores tilbud på alle disse områder.
Tiltrækning og fastholdelse af talentfulde medarbejdere vil altid have høj prioritet hos SimCorp.

STATUS PÅ VORES STRATEGI, DAGSORDEN
FOR 2017 OG FORVENTNINGER
I 2015 lancerede vi vores 2020-vision, og som
allerede nævnt var vores vækst og lønsomhed
i 2016 i overensstemmelse med målsætningerne.
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Vi har opnået momentum i Nordamerika, og vi leverer i
overensstemmelse med vores 2020-vision med en tocifret
årlig vækst samt forbedrer lønsomheden år efter år.

295,9 mio.
307,7 mio.

22,8 %
25,8 %

Efterspørgslen efter løsninger ændrer sig
imidlertid hurtigt, og de leverandører, der kan
holde trit med udviklingen, vil vinde kapløbet.
For fortsat at være konkurrencedygtig evaluerer
vi løbende vores resultater og finjusterer vores
strategiske mål. I 2017 vil vores vækststrategi
fortsat være fokuseret på Nordamerika, hvor
vi også forventer solide resultater. Derudover
fastholder vi strategien for vores unikt-integrerede front office-produkt, vores ASP-løsning,
samt vores løsninger til alternative investeringer
som strategiske prioriteter.

meter, da det giver os mulighed for at øge
kvaliteten af vores løsninger og tiltrække
kunder, som foretrækker et implementeringsprojekt med fast omfang, tidsfrist og pris.
Nye og eksisterende kunder, som vælger en
standardplatform, vil altid kunne anmode om
en rekonfiguration af denne platform på et
senere tidspunkt.

Nettoomsætning, EUR

Nettoomsætning (non-GAAP), EUR

I 2017 begynder vi at tilbyde løsninge på standardplatforme. Vi vurderer, at standardplatforme
ikke blot vil forkorte implementeringstiden og
minimere projektrisici, men det vil også give
kunderne øget sikkerhed i valg af løsning og
forkorte den tid, det tager for dem at opnå
værdiskabelse.
Det er vores vurdering, at dette nye strategiske
tiltag vil være en afgørende konkurrencepara-

Overskudsgrad (EBIT-margin) målt i lokal valuta

Overskudsgrad (EBIT-margin (non-GAAP)) målt i
lokal valuta

Samtidig med at vi tilføjer nye tiltag som
standardplatforme, har vi valideret vores
strategi og forretningsmodel med et tilfredsstillende resultat i 2016. Vi er determinerede på
at fastholde kursen i 2017, og under forudsætning af uændrede makroøkonomiske betingelser forventer vi at opfylde vores 2020-vision
om langsigtet tocifret årlig vækst og forbedret
lønsomhed.

Klaus Holse
Administrerende direktør
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BREV FRA BESTYRELSESFORMANDEN

DEN STRATEGISKE
KURS ER SAT
2016 var et spændende og tilfredsstillende år for SimCorp, og
som bestyrelsesformand er jeg godt tilfreds med selskabets
udvikling. Resultaterne understreger, at SimCorp trods de
udfordrende markedstendenser har været i stand til at øge
ordreindgang og omsætningsvækst.

“

Kapitalforvaltningsbranchen er i stigende
grad udfordret af globalisering, stigende
datamængder, regulering, strategier for flere
forskellige aktivklasser samt nye og mere
avancerede typer investeringsinstrumenter.

Jeg mener, at SimCorps værdi for
kunden ‘Ét system til en kompleks
verden’ sætter retningen for
selskabet og dets ambition om
at blive verdens førende leverandør
af kapitalforvaltningsløsninger.

JESPER BRANDGAARD
Bestyrelsesformand

De 1.200 største kapitalforvaltere på verdensplan, som primært berøres af denne komplekse
verden, anerkender i stigende grad, at SimCorps integrerede ét-systems platform som
løsningen til at takle netop disse udfordringer.
I 2016 udvidede vi SimCorp-familien ved at
byde velkommen til flere af verdens førende
kapitalforvaltere, og vi udvidede samtidig
samarbejdet med mange af vores eksisterende kunder.
Det glæder mig at se, at aktivitetsfremgangen
finder sted både i Nordamerika, som er et
vigtigt vækstmarked, og på vores mere
etablerede markeder. Vores primære strategiske prioriteter for front office, alternative
investeringer og ASP-løsninger vil sikre, at
vi fremtidssikrer vores løsningsportefølje
og forbliver den foretrukne samarbejdspartner
for verdens førende kapitalforvaltere.
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I vores årlige gennemgang af SimCorps finansielle mål og strategiske prioriteter ser vi fortsat
et stærkt match mellem branchens fremtidsudsigter og SimCorps løsningsportefølje. Dette
betyder, at vi med nogle få tilpasninger af de
vigtige strategiske prioriteter fortsat tror fuldt
ud på vores 2020-vision. I 2017 vil vi udnytte
vores succes ved fortsat at fokusere på at
eksekvere strategien bag denne vision, og vi
er overbeviste om, at organisationen har de
fornødne kompetencer hertil.

HØJERE UDBYTTE OG ET NYT
AKTIETILBAGEKØBSPROGRAM
I henhold til vores udbyttepolitik agter vi at
betale udbytte svarende til mindst 50 % af
årets nettoresultat. På baggrund af dette
vil bestyrelsen på generalforsamlingen stille
forslag om et udbytte på EUR 33,3 mio.,
svarende til DKK 6,25 pr. aktie á DKK 1 for
regnskabsåret 2016.
Baseret på de nuværende fremtidsudsigter og
selskabets likviditet forventer vi desuden at
initiere et nyt aktietilbagekøbsprogram igen i
2017. Vi vil igangsætte et safe harbour-program
med køb af egne aktier for et forventet beløb
på EUR 35 mio. i perioden fra offentliggørelsen
af årsrapporten for 2016 til offentliggørelsen af
årsrapporten 2017 i februar 2018.

TILTRÆKNING OG FASTHOLDELSE AF DE
RETTE KOMPETENCER
Bestyrelsen er ansvarlig for at sikre, at
bestyrelsen og direktionen har de rette
kompetencer til at videreudvikle SimCorp
og fremme selskabets og dets aktionærers
langsigtede interesser. For at sikre fuldstændigheden af dette vil bestyrelsen på den

SIMCORP ØNSKER AT GIVE ET AFKAST TIL SINE
AKTIONÆRER GENNEM UDBYTTEBETALINGER OG
AKTIETILBAGEKØBSPROGRAMMER. DET GRUNDLÆGGENDE PRINCIP ER, AT OVERSKYDENDE KAPITAL
EFTER FINANSIERING AF SELSKABETS STRATEGISKE
VÆKSTTILTAG, HERUNDER INVESTERINGER, SKAL
RETURNERES TIL AKTIONÆRERNE.

kommende ordinære generalforsamling stille
forslag om valg af Adam Warby, CEO for
Avanade, som nyt bestyrelsesmedlem samt
genvalg af de eksisterende bestyrelsesmedlemmer. Hvis disse medlemmer vælges,
vil bestyrelsen bestå af ni medlemmer, som
vi mener vil give en passende fordeling
af opgaver og sikre en effektiv og hurtig
beslutningsproces.
Med henblik på den langsigtede planlægning
af generationsskifte for bestyrelsen og fokus
på kapacitetsopbygning for fremtiden foreslås
etableringen af et nomineringsudvalg efter
den ordinære generalforsamling bestående
af formanden og næstformanden for bestyrelsen, et medlem valgt af aktionærerne samt
et medarbejdervalgt medlem.
På den sidste generalforsamling i marts
2016 blev vores forslag rettet mod at sikre
en højere grad af fastholdelse i direktionen
trukket tilbage. Baseret på feedback fra en
række aktionærer og for at ensrette vores

politik i overensstemmelse med internationale
retningslinjer for god selskabsledelse har vi
ændret forslaget, så direktionen kan konvertere deres kontante bonus til betingede aktier
med en rabat på 50 % sammenlignet med det
oprindelige forslag om 67 % rabat.

44,4 mio.
Aktietilbagekøbsprogram, EUR

28,5 mio.
Udbetalt udbytte, EUR

MANGE TAK
Jeg vil gerne takke alle hos SimCorp for deres
bidrag til vores resultat for 2016. Jeg vil også
gerne udtrykke min tak til vores aktionærer
og samarbejdspartnere for deres tillid og
samarbejde. Især vil jeg gerne takke vores
loyale SimCorp Dimension- og SimCorp
Coric-kunder – både nye og eksisterende –
som fortsat har tillid til og fortsat gør forretning med SimCorp baseret på vores SimCorp
Dimension- og SimCorp Coric-platforme.

Jesper Brandgaard
Bestyrelsesformand

142,9 %
Samlet udbytteprocent
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1 / 2 HOVEDTAL 2012-2016

EUR/DKK valutakurs den 31. december

2012

2013

2014

2015

2016

7,4604

7,4603

7,4436

7,4625

7,4344

NETTOOMSÆTNING

Nettoomsætning
i alt

Årets omsætning sikret
per 1. januar, følgende år
Justeret nettoomsætning (Non-GAAP)

EURm

ORDRER, EUR 1.000
Ordrebeholdning

14.400

13.829

16.676

24.117

44.764

Ordreindgang

49.116

42.825

43.865

70.697

85.056

209.190

225.129

241.069

277.927

295.930

RESULTATOPGØRELSE, EUR 1.000
Nettoomsætning
Resultat før renter, skat og afskrivninger (EBITDA)

50.650

57.085

61.044

74.227

71.583

Resultat af primær drift (EBIT)

46.915

54.236

57.263

71.038

68.223

Resultat af finansielle poster

81

-230

253

-1.938

-630

Resultat før skat

46.996

54.006

57.516

69.100

67.593

Årets resultat

34.474

39.336

41.583

52.584

50.992

209.190

225.129

241.069

277.927

307.691

46.915

54.236

57.263

71.038

79.983

6.045

5.844

5.575

5.575

5.575

85.864

71.566

73.380

89.820

72.571

Årets5.213
omsætning sikret
4.839
per 1. januar, følgende år
58.897
47.106
Justeret nettoomsætning (Non-GAAP)

4.635

4.333

4.779

JUSTERET RESULTAT (NON-GAAP), EUR 1.000
Justeret nettoomsætning (non-GAAP)
Justeret primær drift (EBIT (non-GAAP))

320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

2012

2013

2014

2015

2016

BALANCE, EUR 1.000
Aktiekapital

NETTOOMSÆTNING

Egenkapital
Materielle anlægsaktiver

Nettoomsætning
i alt

EURm

Likvide beholdninger
Aktiver i alt
PENGESTRØMME, EUR 1.000
Pengestrøm, driftsaktivitet
Pengestrøm, investeringsaktivitet, netto
- investeringer i immaterielle aktiver
- investeringer i materielle aktiver
Pengestrøm, finansieringsaktivitet
Årets forskydning i likvider
MEDARBEJDERE
Gennemsnitligt antal medarbejdere

320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

37.995

43.344

31.590

125.791

117.469

127.807

149.529

146.928

46.665

47.447

44.390

54.206

65.418

-766

-2.843

-8.908

-2.625

-4.309

-242

-76

-377

-277

-1.644

-558

-2.331

-2.054

-2.029

-2.973

-35.362

-55.850

-46.524

-46.422

-72.856

10.537

-11.246

-11.042

5.159

-11.747

1.093

1.187

1.205

1.275

1.075
2012

2013

2014

2015

2016

RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT

EURm

80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Primær drift
(EBIT)

2012

2013

2014

Primær drift
(EBIT (non-GAAP))

2015

2016
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2012

2013

2014

2015

2016

22,4

24,1

23,8

25,6

23,1

124,0

158,8

146,3

136,0

121,3

7,8

8,6

7,5

8,1

7,8

NØGLETAL

NØGLETAL
Overskudsgrad (EBIT-margin) (%)
Afkastningsgrad (ROIC) (%)
Debitorernes omsætningshastighed
Soliditetsgrad (%)

68,3

60,9

57,4

60,1

49,4

Egenkapitalforrentning (ROE) (%)

38,7

46,8

53,1

60,2

57,5

Justeret overskudsgrad (EBIT-margin (non-GAAP)) (%)

22,4

24,1

23,8

25,6

26,0

%

Overskudsgrad
(EBIT-margin)

Justeret overskudsgrad
(EBIT-margin (non-GAAP))

30
25
20
15

AKTIERELATEREDE NØGLETAL
Resultat pr. aktie – EPS (EUR)

0,80

0,93

1,02

1,31

1,28

Udvandet resultat pr. aktie – EPS-D (EUR)

0,79

0,92

1,00

1,29

1,26

Cash flow pr. aktie – CFPS (EUR)

1,08

1,13

1,08

1,35

1,64

Indre værdi, ultimo pr. aktie – BVPS (EUR)

2,02

1,73

1,81

2,24

1,84

Udbytte pr. aktie – DPS (EUR)

0,40

0,47

0,54

0,60

0,71

Udbytte pr. aktie – DPS (DKK)

3,00

3,50

4,00

4,50

5,25

Udbytteprocent (%)

52,5

51,9

53,6

47,6

57,5

123,9

160,0

112,0

86,9

142,9

Aktiekurs ultimo året – EUR

16,94

28,62

21,83

51,99

46,3

Aktiekurs ultimo året – DKK

126,40

213,50

162,50

388,00

344,20

8,4

16,5

12,0

23,2

25,2

Udvandet price earnings (P/E diluted)

20,9

30,3

21,2

39,2

36,8

Price cash flow – børskurs /CFPS – P/CF

15,6

25,4

20,1

38,6

28,3

40

Aktiekapital (mio.)

45,0

43,5

41,5

41,5

41,5

30

Gennemsnitligt antal aktier i omløb (mio.)

43,1

42,1

40,9

40,2

40,0

Gennemsnitligt antal udvandede aktier (mio.)

43,6

42,7

41,5

40,9

40,5

Børsværdi – EUR mio.

721

1.183

884

2.087

1.827

10

Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med Finansforeningens “Anbefalinger og nøgletal 2015”. Resultat pr. aktie (EPS) og udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) er
beregnet i henhold til IAS 33.

0

Udlodning i alt (%)
KURSRELATEREDE NØGLETAL

Børskurs/indre værdi pr. aktie – P/BV (EUR)

10
5
0

2012

2013

2014

2015

2016

EGENKAPITALFORRENTNING

%

Egenkapitalforrentning

60
50

20
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HOVEDKONKLUSIONER 2016
FINANSIELLE HØJDEPUNKTER

25,8 %

Overskudsgrad (EBIT-margin (non-GAAP)) målt i lokal valuta

EUR 68,2 mio.

EBIT

12,4 %

Nettoomsætningsvækst (non-GAAP) målt i lokal valuta

EUR 295,9 mio.

Nettoomsætning

20,3 %

Vækst i ordreindgang

EUR 65,4 mio.

Pengestrøm fra drift

SimCorp realiserede en primær drift (EBIT (non-GAAP)) på EUR 80,0
mio., svarende til en stigning på EUR 9,0 mio. i forhold til 2015. Overskudsgraden (EBIT-margin (non-GAAP)) målt i lokal valuta udgjorde 25,8 %.

SimCorp realiserede et resultat af primær drift (EBIT) på EUR 68,2 mio. i
2016 mod EUR 71,0 mio. i 2015, svarende til et fald på EUR 2,8 mio. Faldet
kunne primært henføres til ændringen til abonnementsbaseret licenssalg
for nye ordrer.

SimCorps omsætning (non-GAAP) for 2016 blev EUR 307,7 mio., hvilket er
en stigning på EUR 30 mio. i forhold til året før, eller en omsætningsfremgang på 12,4 % målt i lokal valuta. Valutakurser påvirkede omsætningen
negativt med EUR 4,7 mio.

SimCorp opnåede i 2016 en samlet omsætning på EUR 295,9 mio. mod
EUR 277,9 mio. i 2015, svarende til en stigning på 6,5 %. Årets valutakursændringer har påvirket omsætningen negativt med EUR 4,6 mio.,
svarende til 1,6 %. I lokal valuta steg omsætningen således med 8,1 % mod
10,1 % i 2015.

Den samlede licensordreindgang steg med 20,3 % til EUR 85,1 mio. i 2016,
inkl. SimCorp Coric-ordrer. Den samlede ordreindgang steg med EUR 20,7
mio. fra 1. januar 2016 til EUR 44,8 mio. ved udgangen af 2016.

Pengestrømmen fra driftsaktiviteter var positiv med EUR 65,4 mio. mod
EUR 54,2 mio. i 2015, og likvide beholdninger udgjorde ved årets udgang
EUR 31,6 mio., hvilket er EUR 11,7 mio. mindre end i 2015. Den likvide
beholdning udgjorde 21,5 % af de samlede aktiver.

OPERATIONELLE HØJDEPUNKTER

182

SimCorp Dimension-kunder

EUR 749,0 mio.

Licensbase

1.376

Antal medarbejdere

EUR 207,3 mio.

Kontraktligt sikret omsætning

EUR 72,9 mio.

Udlodning til aktionærer

DKK 6,25

Udbytte pr. aktie

Der blev indgået aftale om 12 nye SimCorp Dimension-løsninger i 2016,
så det samlede antal SimCorp Dimension-kunder nu er oppe på 182,
svarende til en global markedsandel på 15 %.

Licensbasen (akkumuleret værdi af licensordrer) steg med EUR 74,4 mio.
til EUR 749 mio. pr. 31. december 2016.

Ved udgangen af 2016 var antallet af medarbejdere 1.376, hvilket er en
stigning på 108 personer.

Ved indgangen til 2017 har SimCorp kontraktligt sikret omsætning på
EUR 207,3 mio., hvilket er en stigning på EUR 27,4 mio. sammenlignet
med året før.

SimCorp købte egne aktier for EUR 44,4 mio. i 2016 sammenlignet med
EUR 21,1 mio. i 2015. Sammen med udbyttebetalingen i 2016 på EUR 28,5
mio. tilbagebetalte SimCorp EUR 72,9 mio. til sine aktionærer i 2016 mod
EUR 45,7 mio. i 2015.

Bestyrelsen vil på generalforsamlingen stille forslag om et udbytte på
DKK 6,25 pr. aktie á DKK 1, svarende til en stigning på 19,0 % i forhold til
2015.
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STRATEGI OG
VISION
De globale kapitalforvalteres krav til softwareløsninger
stemmer fortsat godt overens med SimCorps værdi for kunden
‘Ét system til en kompleks verden’. Vi opfyldte vores strategiske
mål i 2016, og vi vil i 2017 fastholde vores fokus på at øge
markedsandelen i Nordamerika og investere i løsninger til
front office, alternative investeringer og ASP leveringer. Vi vil
derudover gøre det lettere for vores kunder at vælge løsninger
ved at tilbyde standardplatforme.
SimCorps 2020-vision, som vi lancerede
i 2015, indeholder finansielle mål om årlig
tocifret langsigtet vækst og fortsat forbedring af overskudsgraden. I 2016 bekræftede
opdateringen af 2020-visionen SimCorps
fem primære strategiske prioriteter for at
kunne opfylde efterspørgslen for løsninger
rettet mod stigende globalisering, regulering
og alternative investeringer:
1.	En markedsførende front office-løsning
baseret på IBOR
2. En konkurrencedygtig ASP-løsning
3.	En fuldt integreret løsning til alternative
investeringer
4.	Primære vækstmarkeder: Nordamerika,
Frankrig og Storbritannien
5.	Tiltrækning og fastholdelse af talenter i
SimCorp

I lyset af de grundlæggende markedsvilkår,
konkurrencesituationen og vores resultater
i forhold til de fem prioriteter for 2016 har
vi evalueret og opdateret de strategiske
prioriteter for 2017.

GRUNDLÆGGENDE MARKEDSVILKÅR OG
SIMCORPS POSITION PÅ MARKEDET
De grundlæggende markedsvilkår og
SimCorps konkurrenceposition frem mod
2020 er begge fortsat ganske positive.
Kapitalforvaltningsbranchen anses
stadigvæk som en attraktiv niche, hvor
SimCorp er en ud af kun en håndfuld
globale aktører, som har ekspertisen og
kompetencerne til at betjene de førende
globale kapitalforvaltningsselskaber.
SimCorp er førende i front-to-back-

kategorien inden for kapitalforvaltningssystemer, og vi er overbeviste om, at vi med vores
tiltag til at øge den driftsmæssige effektivitet
kan indfri SimCorps finansielle mål.
Branchens samlede aktiver under forvaltning ventes at vokse med gennemsnitligt
5 % om året1, og kapitalforvaltningsbranchens omsætning og overskud er
tilbage på niveauet fra før finanskrisen,
selvom afkastet er under pres. Derudover
har 84 % af SimCorps kundeunivers af store
kapitalforvaltere positive forventninger til
fremtiden og forventer en årlig omsætningsvækst på 6 % eller derover i de næste
tre år2.
Konsolidering og fremkomsten af mega-kapitalforvaltere udgør en igangværende tendens
på markedet, og vi oplever også vækst i
et andet af SimCorps primære segmenter,
Sovereign Wealth Funds (SWF). Samtidig er
globalisering, regulering og udviklingen hen

imod alternative investeringer vigtige megatrends, som alle ventes at fortsætte. Dette
passer godt sammen med SimCorps værdi
for kunden ‘Ét system til en kompleks verden’,
da de samme store kapitalforvaltere ønsker at
opnå stordriftsfordele ved at standardisere og
automatisere deres processer3. Rapporter viser,
at disse kapitalforvaltere bruger en stigende
del af deres kapitalforvaltningsressourcer på
at modernisere deres drift4. Denne prioritering
fremhæves hos over halvdelen af disse
institutioner som en top-tre prioritet for 2016
mod blot en tredjedel i 20155.

STATUS OG OPDATERING PÅ STRATEGISKE
PRIORITERINGER
De næste sider indeholder en vurdering
af vores resultater med hensyn til de
strategiske prioriteter for 2016, og den
deraf følgende tilpasning af disse prioriteter
præsenteres som SimCorps strategiske
prioriteter for 2017, herunder mål og
fokusområder.

Boston Consulting Group (BCG): ‘Global Asset Management 2016: Doubling Down on Data’, juli 2016.
	Lindberg International and Citisoft: ‘Unlocking Growth through Innovation’, 2016. Undersøgelsen omfatter repræsentanter fra
83 kapitalforvaltningsfirmaer fra Europa, Nordamerika og Asien og Stillehavsområdet.
3
	PwC: ‘The asset management operating model: Keeping pace with industry and technology evolution’, in Journal of Applied IT
in Investment Management, August 2016.
4
	CEB: ‘Top Technology Initiatives for Capital Markets Firms in 2016’, 2015.
5
	ICT: ‘Enterprise Insights in the Financial Markets Industry’, 2016.
1

2
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2016

2017

STRATEGISKE
PRIORITETER

STATUS PÅ RESULTATER

STRATEGISKE
PRIORITETER

MÅL OG FOKUSOMRÅDER

FRONT OFFICE-LØSNING
BASERET PÅ IBOR

Da vi klart har markeret SimCorp som markedsførende inden for
IBOR-løsninger ved at vinde brancheprisen Waters Technology6 Best
Buy-side IBOR for tredje gang i 2016, har vi opnået en status, hvor
det at levere en IBOR-løsning er en del af vores daglige aktiviteter.

FRONT OFFICE-LØSNING

Denne prioritet er blevet tilpasset til udelukkende at fokusere på vores
front office-løsning, da IBOR-løsningen er blevet en del af vores daglige
aktiviteter.

FORTSAT FRA 2015

11

OPDATERET FRA 2016
SimCorps front office-løsning har en konkurrencefordel over for
markedets bedste stand alone-løsninger, da den giver porteføljeforvalterne realtidsadgang til relevante data, herunder analyser af risici
og afkast, før der træffes en investeringsbeslutning.

Vores løbende investeringer i forskning og udvikling af en fuldt
integreret front office-løsning resulterede i 2016 i ni nye front
office-kunder. 133 af vores eksisterende kunder har licens til dele af
eller hele vores Front Office Suite.
FRONT OFFICE
OG IBOR

FRONT OFFICE

Vores front office-løsning er fortsat en strategisk prioritet, da der
stadigvæk er et markant salgspotentiale i vores målgruppe og blandt
nuværende kunder.
IT-investeringer i front office på vores primære markeder forventes at
vokse med en gennemsnitlig årlig vækstrate (CAGR) på 4,2 % i perioden 2015-2020 med en markedsomsætning i USD på 2,2 mia. i 20177.
Blandt de 1.200 kapitalforvaltere på vores primære markeder har
vi ca. 1.100 potentielle nye front office-kunder, og blandt vores
nuværende kunder har vi fortsat et salgspotentiale blandt de kunder,
som endnu ikke har købt den komplette Front Office Suite.

ASP-LØSNING
FORTSAT FRA 2015

ASP-LØSNING

En konkurrencedygtigt ASP-løsning har vist sig at være den rigtige
strategiske prioritering, da det er blevet et krav hos nogle kapitalforvaltere, særligt i Nordamerika. Fremskrivninger viser, at ASP-hostede
løsninger og Sofware-On-Premise (SOP) fortsat vil eksistere side
om side på markedet, hvor ASP efterhånden vil blive det foretrukne
valg8.

ASP-LØSNING

Vi vil fortsat have ASP-løsningen som en strategisk prioritet.

FORTSAT FRA 2016

Vi vil forbedre, standardisere og gøre ASP-løsningerne endnu mere
omkostningseffektive, så kunderne i endnu højere grad kan spare tid,
styre deres omkostninger og reducere deres operationelle risici.

I 2016 indgik vi kontrakter med fire ASP-kunder i Nordamerika, hvoraf
den ene er i produktion, mens yderligere to vil komme i produktion i
2017.

ASP-LØSNING

Vi indhenter fortsat værdifuld viden ved at operere SimCorp
Dimension på vegne af kunder, og dette vil være med til at styrke
produktet for alle vores kunder.
SimCorp Dimension vil primært blive leveret som en ASP-løsning
på langt sigt, og vi forventer, at størstedelen af alle nye aftaler i
Nordamerika i 2017 vil blive leveret som ASP-løsninger.

Buy-Side Technology, part of Waters Technology, is one of the key industry media covering the buy-side investment
management industry. For the past 10 years it has been hosting the Buy-Side Technology Awards, which recognize leading
technologies and vendors in their area of expertise.
Ovum: ’Financial Markets Technology Spending Through 2020 – Front Office IT spend and growth rate projection’, June 2016.
CEB: ‘Top Technology Initiatives for Capital Markets Firms in 2016’, 2015.

6	

7
8
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STRATEGISKE
PRIORITETER

STATUS PÅ RESULTATER

STRATEGISKE
PRIORITETER

MÅL OG FOKUSOMRÅDER

LØSNINGER TIL
ALTERNATIVE
INVESTERINGER

I 2016 færdigudviklede vi vores lånehåndteringsløsning inden for
løsninger til alternative investeringer i tæt samarbejde med en kunde.

LØSNINGER TIL
ALTERNATIVE
INVESTERINGER

I 2017 vil vi lancere vores lånehåndteringsløsning, og for at imødekomme den stigende tendens hen imod denne type investering vil vi
fastholde udviklingen af løsninger til alternative investeringer som en
strategisk prioritet for fortsat at sikre et konkurrencedygtigt produkt.

FORTSAT FRA 2015

Den første eksisterende kunde har indgået en kontrakt med SimCorp
om at udskifte et konkurrerende produkt, efterhånden som resten af
vores løsninger til alternative investeringer færdigudvikles.

LØSNINGER TIL
ALTERNATIVE
INVESTERINGER

ALTERNATIVE
INVESTERINGER

TILTRÆKNING OG
FASTHOLDELSE
AF TALENTER
FORTSAT FRA 2015

TALENTER

FORTSAT FRA 2016

I 2016 afsluttede vi implementeringen af en brandingstrategi for
virksomheden, et medarbejderværdigrundlagsprogram og etableringen af fokuserede rammer for udvikling af talenter.

STANDARDPLATFORME

NY
Vi har også opbygget rammer til at sikre, at vi fastholder talentfulde
medarbejdere, hvilket omfatter tiltag til at styrke resultatstyring,
lederudviklingsprogrammer, udviklingsmuligheder og et alsidigt
arbejdsmiljø.
Investering i at tiltrække og fastholde talenter er blevet en integreret
del af, hvordan vi driver virksomhed i SimCorp, og dermed behøver vi
ikke fortsat have talentpleje som en særskilt strategisk prioritet Medarbejderne vil fortsat være fundamentet for alle vores aktiviteter.

Understøttelse af alternative investeringer er fortsat afgørende for
vores løfte om at dække alle aktivklasser i ét samlet system og vil
sikre os en unik position, hvor vi er den eneste etablerede markedsaktør, som tilbyder denne type løsning. Vores løsning vil omfatte
lånehåndtering, kapitalfonde, ejendomme, infrastruktur og andre
investeringsstrategier.

For at gøre det lettere for nye og nuværende kunder at vælge den
løsning, som passer bedst til deres behov, vil standardplatforme
blive en ny strategisk prioritet. Disse platforme indebærer standard
funktionalitet, leveringstid og pris. Fordelene for kunderne omfatter
højere kvalitet, hurtigere levering og lavere risici og omkostninger for
både små og store projekter.
Standardplatforme kan efterfølgende rekonfigureres til at imødekomme
særlige kundeønsker.

STANDARD
PLATFORME
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2017

STRATEGISKE
PRIORITETER

STATUS PÅ RESULTATER

STRATEGISKE
PRIORITETER

MÅL OG FOKUSOMRÅDER

PRIMÆRE VÆKSTMARKEDER: NORDAMERIKA, FRANKRIG OG
STORBRITANNIEN

Det glæder os, at vi i 2016 fik fem nye SimCorp Dimension-kunder og
to SimCorp Coric-kunder i Nordamerika, én SimCorp Dimension-kunde
i Frankrig og to SimCorp Coric-kunder i Storbritannien.

VÆKST I
NORDAMERIKA

Her ved indgangen til 2017 udgør Nordamerika fortsat det største
enkelte vækstpotentiale for SimCorp, som i dag har en markedsandel
på 5 %.

FORTSAT FRA 2015

Vi vurderer, at de gode resultater i Nordamerika understreger, at vi
nu ikke blot har det rigtige løsningsudbud men også den rette organisation i form af en ledelsesgruppe med de rigtige kompetencer.

OPDATERET FRA 2016

Vi har i de senere år vundet store kunder i Frankrig og Storbritannien,
og disse markeder repræsenterer fortsat store vækstmuligheder,
men dog mere på niveau med vores øvrige markeder. Derfor vil vi
ikke længere prioritere Frankrig og Storbritannien som strategiske
vækstmarkeder.

PRIMÆRE VÆKSTMARKEDER:
NORDAMERIKA,
FRANKRIG OG
STORBRITANNIEN

VÆKST i
NORDAMERIKA

+2

67 %

kunder

70

Vi vil fastholde vores fokus på at vinde yderligere markedsandele på
dette marked ved at sikre, at vores portefølje opfylder de lokale krav
og ved at øge kendskabet til SimCorp og vores løsninger.
Da over 50 % af vores kundebase i Nordamerika tilhører de 50
største globale kapitalforvaltere, har vi bevist, at vi med vores lokale
organisation og vores SimCorp Dimension- og SimCorp Coric-platforme fortsat kan tiltrække nye kunder.

Markedsandel (%)
Kundepotentiale
SimCorp’s kunder
Nye kunder

NORDEN
47 kunder

+5

kunder

5%

500
NORDAMERIKA
24 kunder

+1

12 %

13 %

150

110

STORBRITANNIEN
& MELLEMØSTEN
19 kunder

+4

kunder

16 %

170

BENELUX, FRANKRIG
& ITALIEN
28 kunder

26 %

200

DET CENTRALE EUROPA
51 kunder

kunder

ASIEN & STILLEHAVSREGIONEN
13 kunder

SIMCORP DIMENSION KUNDER OG
MARKEDSANDELE 2016*
Forretningsenhed
Nordamerika
Det Centrale Europa
Benelux, Frankrig & Italien
Storbritannien & Mellemøsten
Asien & Stillehavsregionen
Norden
Total

Antal
Kunde- Markedskunder potentiale
andel
24
51
28
19
13
47

500
200
170
150
110
70

5%
26 %
16 %
13 %
12 %
67 %

182

1.200

15 %

* Tallene er baseret på SimCorps estimater

SIMCORP ÅRSRAPPORT 2016 I OVERBLIK LEDELSENS BERETNING | STRATEGI OG VISION

STRATEGISKE PRIORITERINGER I 2017
Med hensyn til de vigtigste tendenser
og forventninger, der har indvirkning på,
hvordan SimCorp bør prioritere for at vinde
en større del af markedet i 2017, fastholder
vi vores nuværende tilgang med nogle små
justeringer af vores strategiske prioriteter.
IT er den afgørende faktor inden for kapitalforvaltning, da det giver mulighed for at
tilfredsstille kravene om mere integrerede,
automatiserede, agile og omkostningseffektive processer. Disse krav favoriserer store
globale udbydere af kapitalforvaltningssystemer som SimCorp, der tilbyder omfattende
og integrerede funktionaliteter, produkter og
leveringsmodeller.

Vi har stor tiltro til vores 2020-vision og ser et
vækstpotentiale på alle vores fokusmarkeder.
Det største potentiale ligger i Nordamerika
og Frankrig, og vi forventer fortsat at udvide
vores aktiviteter på alle markederne i 2017.
Vi vil fortsat investere i vores løsninger inden
for front office, alternative investeringer og
ASP-levering og er overbeviste om, at det
vil fremtidssikre vores værdi for kunden ‘Ét
system til en kompleks verden’. Med et yderligere fokus på at levere standardplatforme
sikrer vi, at vi kan forblive konkurrencedygtige,
og vores fortsatte fokus på at tiltrække og
fastholde de rigtige medarbejdere vil sikre, at
vi har forudsætningerne for at realisere vores
mål.

DE FEM STRATEGISKE PRIORITETER FOR 2016

FRONT OFFICE
OG IBOR

ASP LØSNING

ALTERNATIVE
INVESTERINGER

PRIMÆRE VÆKSTMARKEDER:
NORDAMERIKA,
FRANKRIG &
STORBRITANNIEN

TALENT

VÆKST I
NORDAMERIKA

STANDARD
PLATFORME

DE FEM STRATEGISKE PRIORITETER FOR 2017

FRONT OFFICE

ASP LØSNING

14

ALTERNATIVE
INVESTERINGER

MEDARBEJDERE

SIMCORP A/S
Weidekampsgade 16
2300 København S
Danmark
Tel.: +45 35 44 88 00
info@simcorp.com
www.simcorp.com
CVR nr. 15505281

