
 

Februar 2015 - Pressemeddelelse  

 

 

Årsregnskab: Fremgang i resultatet og stigende indbetalinger i Danmark  

 

Adm. direktør Per Klitgård udtaler i forbindelse med koncernens årsregnskab: 

”Danica Pension er kommet styrket ud af 2014. På resultatsiden leverer vi et resultat før skat på 2.477 mio. kroner. 

Samtidig noterer vi os en fremgang i indbetalingerne i Danmark, hvilket primært skyldes øget aktivitetsniveau i 

samarbejdet mellem Danske Bank og Danica Pension på privatkundeområdet.” 

 

”Vi har i 2014 effektueret yderligere på vores strategi, hvor vi fokuserer på at gøre pension nemt for vores kunder, at 

være tilgængelige og at give vores kunder klare anbefalinger. Udrulningen af vores digitale pensionstjek og vores øvrige 

selvbetjeningsløsninger og udvidede åbningstider er alle tiltag, der peger i den rigtige retning.”  

 
 

 

Hovedpunkterne i årsrapporten er: 
 Årets resultat udgør 2.477 mio. kroner før skat mod 1.261 mio. kroner i 2013. Forbedringen af resultatet skyldes 

blandt andet, at der er indtægtsført fuldt risikotillæg i alle 4 rentegrupper samt indtægtsført 650 mio. kroner fra 
skyggekontoen. Forsikringsresultatet udgør 1.507 mio. kroner, hvilket er på niveau med 2013.  
 

 De samlede indbetalinger udgjorde 26,8 mia. kroner, hvilket er på niveau med 2013. I Danmark vokser de samlede 
indbetalinger til 19,4 mia. kroner. 

 

 Danica Pensions kunder opnåede i 2014 et samlet afkast på 35 mia. kroner før PAL skat. Kunder med 
markedsrenteprodukter har i gennemsnit opnået et afkast på 9,4 procent. Afkastet i det traditionelle 
pensionsprodukt udgør 14,0 procent før ændringer i merhensættelser og 7,2 procent efter ændringer i 
merhensættelserne.  

 

 Solid udvikling i de udenlandske aktiviteter. I Sverige og Norge udgjorde resultatet 156 mio. kroner. Danica Pension 
øger de internationale aktiviteter med et samarbejde med Allianz Global Benefits. 

 
 

Stigende dansk aktivitet  

Danica Pension har i 2014 oplevet stigende aktivitet i 

Danmark. Indbetalingerne er således vokset med 5 procent i 

forhold til 2013. Det er stadig tættere samarbejde med 

Danske Bank på privatkundeområdet, der primært bidrager 

til væksten. Her er indbetalingerne vokset til 4,2 mia. kroner 

svarende til en vækst på 17 procent.  

 

På Erhvervsområdet har vi styrket vores internationale 

tilbud i 2014. Blandt andet har vi etableret vores 

internationale afdeling i Stockholm, hvor koncentrationen af 

store og mellemstore internationale virksomheder er størst 

i Norden. Ligeledes har vi indgået en samarbejdsaftale med 

Allianz Global Benefits, der er en del af Allianz, som er 

Europas største forsikringsvirksomhed.  
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”Med aftalen kan vi tilbyde vores kunder endnu flere og mere fleksible tilbud i form af pensionsaftaler, der går på tværs af 

landegrænser. Samtidig forventer vi, at aftalen vil øge vores forretningsomfang på det internationale område yderligere,” 

siger Per Klitgård.  

 
Nye digitale løsninger giver bedre overblik og klarere anbefalinger til vores kunder  

De digitale rådgivningsværktøjer bliver et stadig vigtigere kontaktpunkt med vores kunder. Stadig flere kunder 

efterspørger i dag kvalitative onlinerådgivningsværktøjer, og andelen af kunder, som vælger at bruge vores online 

værktøjer, vokser hurtigt.  

 

”Vores kunder oplever, at det er nemt at betjene sig via nettet, ligesom de kan gøre det, når det passer ind i deres hverdag. 

Knap halvdelen af de kunder, som opretter eller ændrer deres pensionsordning online eller gennemfører et pensionstjek, 

gør det uden for den almindelige arbejdstid. Det understreger værdien af en stærk onlineplatform. Derudover udnytter vi 

vores stærke digitale platform til at øge tilgængeligheden yderligere i form af for eksempel netmøder, hvor kunden 

hjemmefra kan modtage rådgivning, mens alle data og papirer er synlige på kundens pc,” siger Per Klitgård.  

 

Udrulning af Danica Pensionstjek  

I 2014 fortsatte udrulningen af vores brugervenlige digitale rådgivningsværktøj, Danica Pensionstjek, og mere end 

25.000 kunder har gennemført pensionstjekket. Knap halvdelen af de kunder, der gennemfører et pensionstjek, viser sig 

ikke at være rigtigt dækket, enten pensions- eller forsikringsmæssigt, i forhold til vores anbefalinger. De sparer enten for 

lidt eller for meget op eller er over- eller underforsikret. 2/3 af disse kunder vælger herefter at følge vores anbefalinger 

ved at tilpasse deres pensionsordning, så den passer bedre til deres behov. Størstedelen indbetaler ikke nødvendigvis 

mere men vælger blot at justere, hvor meget af deres pensionsindbetaling, der går til pension og forsikringer. 

 

Resultater fra Danica Pensionstjek 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Danica Sundhedstjek  

I slutningen af 2013 lancerede Danica Pension sammen med Sundhedsdoktor Danica Sundhedstjek, der er et elektronisk 

forebyggelsesværktøj til vores kunder. Ved udgangen af 2014 har flere end 12.000 kunder gennemført Danica 

Sundhedstjek. Vi har i 2014 i samarbejde med virksomhedskunder gennemført kampagner på arbejdspladser, hvor 

Danica Sundhedstjek er et af flere tilbud, som vi stiller til rådighed for virksomhedens medarbejdere. Erfaringerne fra den 

type af indsatser viser et højt engagement blandt virksomhedernes medarbejdere og en meget høj deltagelse. 

 

Nyt digitalt værktøj gør det nemt for vores nye firmakunder  

I foråret 2014 lancerede Danica Pension et nyt digitalt værktøj for nye medarbejdere blandt vores firmakunder. Ved at 

besvare få spørgsmål, kan kunderne igangsætte deres forsikringer og pensionsopsparing og blive rigtigt dækket fra 

starten. Vi kontakter naturligvis kunderne, hvis de har særligt behov for at få tilpasset deres pensionsordning. Kunderne 

bestemmer selv, hvordan de vil tale med os – via telefon, på et netmøde eller et fysisk møde. 
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Flere end 50.000 kunder har omlagt til aldersopsparing 

I 2013 og 2014 har kunder i Danica Pension haft mulighed for at omlægge kapitalpensioner til aldersopsparing og 

dermed opnå den afgiftsrabat, som folketinget har vedtaget. 51.000 kunder i Danica Pension med en samlet opsparing på 

mere end 18 mia. kroner har valgt at omlægge deres kapitalpension. Regeringen har besluttet at videreføre 

afgiftsrabatten i 2015, og derfor giver Danica Pension frem til 30. juni 2015 kunderne mulighed for at omlægge deres 

kapitalpension i Danica Pension med en afgiftsrabat. 

 

Samlet afkast til kunderne på 35 mia. kroner 

2014 var et godt afkastår. Et pænt rentefald gav kursgevinster, og aktiekurserne udviklede sig ligeledes pænt især i første 

halvdel af 2014. Den overvejende positive udvikling har medvirket til, at kunder med markedsprodukterne Danica Balance 

og Danica Link fik et afkast på 9,4 procent i gennemsnit. Afkastet i det traditionelle pensionsprodukt endte på 14,0 

procent før regulering af merhensættelser. Det ikke mindst som følge af den faldende rente. På trods af det høje afkast i 

det traditionelle pensionsprodukt er der fortsat grund til at være forsigtige. Inden for en overskuelig fremtid må der 

således forventes stigende renter og deraf følgende kursfald, der vil slå negativt igennem på det fremtidige afkast. Samlet 

set udgjorde afkastet 35 mia. kroner før PAL-skat i 2014. 

 

Danica Pension anbefaler i dag livscyklusproduktet Danica Balance som vores standardprodukt. Vi gennemfører frem 

mod sommeren 2015 en omvalgskampagne, hvor vi tilbyder vores kunder at omlægge fra det traditionelle 

pensionsprodukt til Danica Balance med en kompensation for at opgive garantien. Op i mod 150.000 kunder vil modtage 

tilbuddet frem mod sommeren 2015. 

 

Ny investeringsstrategi 

Danica Pension har i 2014 styrket investeringsområdet med ansættelse af yderligere eksperter, reorganiseret 

arbejdsprocesserne samt fået godkendt en ny investeringsstrategi, der er under implementering. Hovedelementerne i 

investeringsstrategien er investering direkte i veldrevne virksomheder med fokus på Danmark og Norden, øget fokus på 

at investere i de rigtige aktivklasser gennem en ny allokeringsmodel samt yderligere fokus på at udvælge af de bedste 

investeringspartnere.  

 

Vi har i dag direkte investeringer i logistikvirksomheden Unifeeder A/S og cleantech-virksomheden Aquaporin A/S. Over 

den kommende periode forventer vi at indgå flere aftaler omkring direkte investeringer i solide og veldrevne virksomheder. 

Danica Pension har desuden investeret 1 mia. kroner i en ny fond, der skal investere i segmentet for mellemstore danske 

virksomheder. Fonden fokuserer på minoritetsinvesteringer i mellemstore virksomheder og opfylder det stigende behov, 

der er til vækstkapital til investeringer og opkøb i denne type af virksomheder. 

 

God udvikling i Norge og Sverige 

Vores udenlandske forretning i Sverige og Norge har i 2014 leveret det hidtil bedste resultat med et samlet overskud på 

156 mio. kroner. 

 

”Vores udenlandske forretning udvikler sig i en positiv retning og bidrager fortsat mere til Danica-koncernen. Vi forventer 

over de kommende år en fortsat solid udvikling i både indbetalinger og resultat. Også i Sverige og Norge udbygger vi i 

disse år samarbejdet med Danske Bank og udnytter de synergier, der er ved at være en nordisk koncern,” siger Per 

Klitgård. 

 

Stærk udvikling i den svenske og norske forretning 

  2010 2011 2012 2013 2014 
Gns. vækst  

pr. år 

Årets resultat før skat  
(mio. kroner) 99 73 106 154 156 11,9 % 
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Hovedtal for Danica-koncernen 

Mia. kroner 2014 2013 

Indbetalinger 26,8 26,8 

Heraf indbetalinger i Danmark 19,4 18,6 

Nettoafkast af kundemidler, procent* 14,0 -0,2 

Afkast af kundemidler efter ændring i merhensættelser, procent* 7,2 2,2 

Omkostningsprocent af indbetalinger, Danica-koncernen 4,2 4,2 

Omkostningsprocent af indbetalinger, Danmark 3,9 4,0 

Omkostningsprocent i forhold til hensættelser, Danmark 0,32 0,32 

Forsikringsresultat, mio. kroner 1.507 1.509 

Resultat før skat, mio. kroner 2.477 1.261 

Kapitalstyrke 10,3 9,0 

Pensionsformue (aktiver i alt) 358 327 

Bonusgrad 2,0 0,8 

Fælles reserver (kollektivt bonuspotentiale)* 2,4 1,1 

Merhensættelser* 40,8 27,3 

Egenkapital 20,8 19,4 

*Gælder kun kunder med Danica Traditionel 

 

For yderligere information: 

Per Klitgård 
Adm. direktør 
Tlf: (+45) 45 13 10 10  
Mail: pkli@danicapension.dk   
 
Mikkel Bro Petersen 
Pressechef 
Tlf: (+45) 45 13 11 73 
Mobil: (+45) 24 83 86 30  
Mail: mpete@danicapension.dk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Årsrapporten beskriver hele Danica-koncernen, herunder forretningsaktiviteter i Danmark, Sverige og Norge. Danica Pension er et af nordens førende 
selskaber inden for pensionsordninger, livsforsikringer og sundhedsforsikringer. Vores kunder tæller over 13.000 virksomheder og 850.000 
enkeltpersoner. Danica Pensions regnskab indgår i regnskabet for Danske Bank-koncernen. 
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