
Lima sparer tid og skaber overblik i 
Admiral Capital
Timevis af tastearbejde er elimineret siden 
ejendomsselskabet Admiral Capital imple-
menterede fi nansstyringssystemet Lima. 
For investeringschef Daniel Jeppesen har 
det givet et strammere greb om selskabets 
låneportefølje.  

I foråret 2016 landede en 
rapport på investeringschef 
Daniel Jeppesens skrive-
bord. ”Vil du undersøge det 
her?”, spurgte hans direktør. 
Rapporten indeholdt en række 
avancerede låneberegninger 
foretaget i et nyt system ved 
navn Lima. Timingen var god 
for Daniel Jeppesen, der i 
forvejen var på udkig efter 
analyseværktøjer til selskabets 
låneportefølje. 

Kompleks låneportefølje

Admiral Capital lever af udlej-
ning og investering i primært 
boligejendomme. Selskabet 
med otte ansatte og hovedsæ-
de ved havnefronten i Aarhus 
administrerer en ejendomspor-
tefølje på ca. 110 ejendomme 
i Danmark fordelt på en række 
datterselskaber. En del af 
ejendommene har selskabet 
overtaget på tvangsauktio-
ner, og det har bidraget til en 
kompleks portefølje bestående 
af ca. 230 lån af varierende 
typer. En omstændighed der 
stiller store krav til overblik og 
ajourføring.

En kæmpe lettelse

”I første omgang imple-
menterede vi Lima for at få 
bedre overblik over porteføljen 
og undersøge forskellige 

lånomlægningsmuligheder. 
Da vi fandt ud af, at al data 
opdateres automatisk, og at 
vi kan trække valide data på 
kvartalsbasis og tjekke det op 
imod vores bogføring, er det 
også blevet en kæmpe lettelse 
for vores regnskabs- og 
bogholderiafdeling ift. at kunne 
bruge det som led i vores 
rapportering,” fortæller Daniel 
Jeppesen. 

Lima importerer og vedlige-
holder automatisk data og 
låneinformationer fra banker 
og realkreditinstitutter, så 
medarbejderne i Admiral 
Capital slipper for at indtaste 
oplysninger manuelt. Samtidig 
har Daniel Jeppesen nem 
adgang til nøgletal på tværs af 
ejendomme og selskaber og 
kan med få klik tjekke fx likvidi-
tet eller lånstatus. Implemen-
teringen skete i tæt samar-
bejde med projektleder Jacob 
Østergaard fra Scanrate.

”Har der været et problem, 
er det blevet løst med det 
samme, og kommer vi med 
forslag, kommer de i pipelinen 
og bliver rent faktisk imple-
menteret. Vi ville fx gerne 
kunne beregne både dags-
værdi og amortiseret kostpris 
grundet vores datterselskaber, 
og det kan vi nu,” siger Daniel 
Jeppesen.   

Styrket forhandlingsposition

Det er også muligt at dykke 
dybt og generere veldoku-
menterede rapporter, som 
kan bruges, når bestyrelsen 
skal orienteres om status på 
låneporteføljen. 

”Begivenheder som refi nansie-
ring og udløb af afdragsfrihed 
og lån kan du lynhurtigt trække
ud i Excel. Det er nemt at lave 
rapporterne og data fremstår 
let og overskueligt. Vi kommer 
til at fremstå mere professi-
onelle, men vi bliver jo også 
mere professionelle, fordi vi får 
et meget bedre overblik,” lyder 
det fra investeringschefen. 

Det afspejler sig også i styrke-
forholdet, når Admiral Capital 
forhandler med fx realkredit-
institutter. 

”Når vi sidder og drøfter 
porteføljen med realkreditinsti-
tutter har vi et bedre værktøj 
til at forhandle, fordi vi næsten 
har et bedre overblik over 
hele porteføljen, end de har,” 
siger Daniel Jeppesen, der 
med Lima kan sammenligne 
fi nansieringstilbud i forskellige 
rentescenarier.

Eneste system på markedet

Idéen til Lima opstod netop i 
kølvandet på de mange nye 
lånetypers indtog på det dan-
ske realkreditmarked, 

som har gjort det vanskeligt 
at sammenligne forskellige 
lånetilbud, forklarer Svend 
Jakobsen, CEO og medstifter 
af Scanrate Financial Systems 
der står bag udviklingen af 
Lima. 

”Lima er det første system på 
markedet, hvor du selv har 
adgang til at foretage horisont-
beregninger på dine egne lån 
og til at sammenligne låneom-
kostninger og renterisiko på 
tværs af de mange forskellige 
lånetilbud og låntyper,” forkla-
rer han. 

For investeringschef Daniel Jeppesen har fi nansstyringssystemet Lima gjort det nemmere at admini-
strere Admiral Capitals låneportefølje.

Kontakt os på tlf. 86 205 260 
eller lima@scanrate.dk for 
at høre nærmere.

Få det gyldne overblik over dine 
anlægsaktiver og langfristede gæld

• Lima står for Liability Management og er det 
eneste system på markedet, der giver overblik 
over al langsigtet gæld på tværs af långivere, 
aktiver og datterselskaber. 

• Ved at samle alle låntyper og aktiver kan virk-
somheder med få klik få indblik i en lang række 
værdifulde nøgletal, sammenligne fi nansierings-
tilbud og lave horisontberegninger på et væld af 
fremtidsscenarier.

• Lima henter automatisk låneinformationer og 
opdaterer dagligt nøgletal. så du sparer mange 
timers manuelt tastearbejde og risiko for fejl. 

• Lima er udviklet af Scanrate Financial Systems, 
der siden 1986 har været Danmarks førende 
uafhængige eksperter i dansk realkredit og 
leverandør af avanceret fi nansiel software.
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