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Årsregnskab: Stigende indbetalinger i Danica-koncernen
Adm. direktør Per Klitgård udtaler i forbindelse med koncernens årsregnskab:
”Danica Pension leverede et godt resultat på 1.955 mio. kroner, selvom andet halvår var præget af uro på de finansielle
markeder. De samlede indbetalinger steg med 10 procent, hvilket primært skyldes stigende aktiviteter i Sverige og Norge,
hvor vi fortsat ser større udbytte af samarbejdet med Danske Bank.”
”95 procent af vores virksomhedskunder har taget imod tilbuddet om vores nye sundhedspakke, som vi lancerede den 1.
januar 2016. Det viser, at der er stor interesse for tiltag, der både fremmer sundheden blandt medarbejderne i
virksomhederne, og som kan hjælpe dem videre, hvis de bliver syge. Samtidig er det nu mere end halvdelen af vores
kunder, som hvert år bruger vores digitale løsninger. Herunder har 50.000 kunder brugt PensionsStart og PensionsTjek
til at sikre, at de har den rigtige dækning.”

Hovedpunkterne i årsrapporten er:


Forsikringsmæssigt resultat på 1.719 mio. kroner mod 1.623 mio. kroner i 2014



Resultat på 1.955 mio. kroner før skat mod 2.611 mio. kroner i 2014



Indbetalinger i Danica-koncernen på 29,6 mia. kroner mod 26,8 mia. kroner i 2014



Ny sundhedspakke med forbedret dækning ved tab af erhvervsevne



Fortsat udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger, som mere end halvdelen af vores kunder bruger hvert år

Tilfredsstillende resultat
Det forsikringsmæssige resultat udgjorde 1.719 mio. kroner, hvilket er knap 100 mio. kroner bedre end sidste år. Det
ordinære resultat før skat udgjorde 1.955 mio. kroner mod 2.611 mio. kroner i 2014. Resultatet blev positivt påvirket af
en forbedring af syge- og ulykkesforretningen, men negativt af uroen på de finansielle markeder i den sidste del af 2015.
Herudover kan forskellen tilskrives en ekstraordinær indtægtsførelse af skyggekontoen på 610 mio. kroner i 2014 mod
221 mio. kroner i 2015. Det var muligt at indtægtsføre risikotillæg for alle rentegrupper i det traditionelle
pensionsprodukt i 2015.
Årets resultat svarer til et afkast på 15,8 procent af kapitalbindingen (allokeret kapital).

Stigende indbetalinger i Danica-koncernen
De samlede indbetalinger steg fra 26,8 mia. kroner til 29,6 mia.
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skyldes en betydelig fremgang på firmapensionsmarkedet mod
årets slutning. Herudover er indbetalingerne også steget igennem samarbejdet med Danske Bank.
I Danmark steg indbetalingerne med 1 procent, hvilket dækker over en stigning på firmakundemarkedet og en lidt lavere
aktivitet på privatkundemarkedet. På firmakundemarkedet har et styrket samarbejde med Business Banking i Danske
Bank resulteret i en fordobling af de fælles aktiviteter sammenlignet med året før. Modsat oplevede vi et svagt fald i
indbetalingerne på privatkundeområdet gennem Danske Bank på 3 procent.
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Fortsat implementering af ny investeringsstrategi
I 2014 vedtog Danica Pension en ny investeringsstrategi. Et vigtigt led i strategien er at investere direkte i veldrevne
virksomheder i Danmark og Norden. Indtil videre har Danica Pension investeret for mere end 4 mia. kroner, som
forventes at stige til 15 mia. kroner over de næste år. Samtidig har Danica Pension styrket deres investeringsteam og
øget fokus på at udvælge de bedste samarbejdspartnere på investeringsområdet. Herudover er der udviklet et forbedret
Danica Balance, der blev introduceret for nye kunder i januar 2016.

Tiltagene sikrer større fleksibilitet og agilitet i forhold til udviklingen på de finansielle markeder. I andet halvår af 2015 lå
Danica Pension i top 3 i afkast på markedet for livscyklusprodukter. For året som helhed fik kunder med Danica Pensions
markedsprodukter Danica Balance og Danica Link typisk et afkast på mellem 3,1 og 10,3 procent afhængigt af, hvor lang
tid de har til pension.
Afkastet på Danica Traditionel udgjorde 5,1 procent efter regulering af merhensættelser og 1,0 procent før regulering.

Nye sundhedstilbud til Danica Pensions kunder
Med virkning fra 1. januar 2016 introducerede Danica Pension en ny sundhedspakke, som giver vores kunder adgang til:


Second opinion fra nogle af verdens bedste læger gennem Best Doctors® – et tilbud, der i Danmark kun er
muligt for kunder i Danica Pension og deres familie.



Stresshotline med personlig vejledning af autoriserede psykologer.



Hjælp til navigation i det offentlige behandlingssystem, hvis vores kunder eller én i deres familie bliver syg.



Danica SundhedsTjek, så vores kunder kan få svar på deres generelle helbredstilstand og få inspiration til en
sundere livsstil.

”95 procent af vores virksomhedskunder har taget imod tilbuddet om vores nye sundhedspakke. Det viser, at der er stor
interesse for tiltag, der både fremmer sundheden blandt medarbejderne og kan hjælpe dem videre, hvis de bliver syge”
siger Per Klitgård.

Forbedret dækning ved tab af erhvervsevne giver vores kunder større økonomisk tryghed
Danica Pension har pr. 1. januar i år forbedret dækningen ved tab af erhvervsevne. Ny lovgivning på området øger
modregningen i offentlige ydelser, hvis man har en dækning ved tab af erhvervsevne. Det betyder, at Danica Pensions
kunder ikke længere var dækket godt nok, hvis de blev syge og kom i et jobafklarings- eller ressourceforløb via det offentlige.
Med den forbedrede dækning ved tab af erhvervsevne forhøjer Danica Pension kundernes udbetaling fra dækningen med et
bestemt beløb i tilfælde af modregning, hvilket sikrer, at kunden kan fastholde sin økonomiske levestandard. Det forbedrede
produkt gælder for alle Danica Pensions kunder.
Resultater fra Danica PensionsTjek
”Vores nye tiltag på dækningen ved tab af erhvervsevne betyder, at vores
kunder nu er meget bedre dækket. Tidligere viste Danica PensionsTjek, at
47 procent af vores kunder ikke kunne opretholde deres økonomiske
levestandard i tilfælde af langvarig sygdom. Efter vores tilpasning er det nu
kun 7 procent. Vi vil i 2016 kontakte disse kunder med henblik på at sikre,
at de også får den rette dækning,” siger Per Klitgård .
Danica Pension har også forbedret dækningen ved visse kritiske sygdomme.
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Fortsat udrulning og udvikling af digitale tilbud til Danica Pensions kunder
I 2015 har Danica Pension lanceret flere nye digitale værktøjer, herunder PensionsStart, der er et selvbetjeningsværktøj,
hvor kunden nemt opretter sin pensionsordning online samtidig med, at kunden modtager rådgivning. Danica Pension har
også udviklet en tabletapp, hvor kunden blandt andet kan tilpasse sin pensionsordning med et PensionsTjek. Endelig
præsenterede Danica Pension app’en ”andre som dig”, der gør det muligt for deres kunder at sammenligne deres egen
pensionsopsparing og forsikringsdækninger med det som andre, der ligner dem selv, har.
Flere og flere af Danica Pensions kunder gør brug af de digitale tilbud:


340.000 kunder brugte netpension i 2015 mod 320.000 kunder i 2014



50.000 kunder tog PensionsTjek og PensionsStart mod 30.000 kunder i 2014



25.000 kunder brugte Mobilpension mere end 300.000 gange i 2015 mod 245.000 i 2014.



Derudover har Danica Pension yderligere været i direkte rådgivningskontakt via telefon, møder eller brev/mail
med mere end 135.000 kunder med henblik på at tilpasse deres pensionsordninger.

”Det er nemt for vores kunder at bruge vores digitale løsninger. De kan bruge dem på alle tider af døgnet, og det kan
derfor nemt passes ind i hverdagen. Derfor oplever vi, at 50 procent af de kunder, som opretter eller ændrer deres
pensionsordning online eller gennemfører et pensionstjek, gør det uden for den almindelige arbejdstid.” siger Per Klitgård.
Et vigtigt element i den samlede strategi er en høj tilgængelighed og personlig opfølgning på de kunder, som har behovet.
Derfor kan kunder i Danica Pension få personlig rådgivning fra kl. 8 til 20 på hverdage og fra kl. 10 til 13 på lørdage.
Danica Pension har som følge af deres løbende fokus på digitale løsninger oprettet et innovationsteam i Stockholm i
Sverige, der skal udvikle fremtidens digitale løsninger til brug for vores kunder. Det sker med henblik på at styrke Danica
Pensions kundetilbud yderligere i takt med, at de teknologiske muligheder bliver udbygget.

Flere end 55.000 kunder har omlagt deres kapitalpension til en aldersopsparing
I perioden 2013-2015 har Danica Pensions kunder haft mulighed for at omlægge deres kapitalpension til en
aldersopsparing. Mere end 55.000 kunder i Danica Pension har valgt at omlægge deres pensionsopsparing. Samlet set
har Danica Pension omlagt opsparing for mere end 19 mia. kroner. I forbindelse med omlægningen, har Danica Pension
afregnet mere end 7 mia. kroner i straksbeskatning til staten.

Danica Pension indgår i Wealth Management under Danske Bank
I november 2015 blev det meldt ud, at Danica Pension fremadrettet indgår under Wealth Management i Danske Bank
som en selvstændig forretningsenhed. Med etableringen af Wealth Management samles alle Dansk Bank-koncernens
kompetencer inden for pensions-, kapital- og formueforvaltning. Dermed får Danica Pension optimale rammer til at
videreudvikle deres produkter og services og derigennem udbygge tilbuddet til deres kunder yderligere. Det både i forhold
til en fortsat udbygning af digitale løsninger samt en fortsat udbygning af den helhedsrådgivning, som Danica Pension
tilbyder deres kunder på det finansielle område.
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Hovedtal for Danica-koncernen
Mia. kroner

2015

2014

Indbetalinger

29,6

26,8

Heraf indbetalinger i Danmark

19,6

19,4

Nettoafkast af kundemidler, procent*

1,0

14,0

Afkast af kundemidler efter ændring i merhensættelser, procent*

5,1

7,2

Omkostningsprocent af indbetalinger, Danica-koncernen

4,2

4,2

Omkostningsprocent af indbetalinger, Danmark

4,0

3,9

Omkostningsprocent i forhold til hensættelser, Danmark

0,34

0,32

Forsikringsresultat, mio. kroner

1.719

1.623

Resultat før skat, mio. kroner

1.955

2.611

Kapitalstyrke

11,0

9,5

Pensionsformue (aktiver i alt)

368

358

Bonusgrad

3,3

2,0

Fælles reserver (kollektivt bonuspotentiale)*

3,6

2,4

Merhensættelser*

36,8

40,8

Egenkapital

19,6

20,0

*Gælder 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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Supplerende information til obligationsinvestorer pr. 31. december 2015
Solvensoverdækning

31. december 2015

Danica
Pension
Livsforsikringsaktieselskab

Danica
Pension
koncernen

Danica
koncernen

Solvens I overdækning

250%

248%

231%

Overdækning i forhold til
individuelt solvensbehov

184%

184%

172%

Solvency II overdækning pr. 1.
januar 2016

184%

176%

174%

Opsummering af Danicas ansvarlige lån
Udsteder
Fondskode
Beløb
Rente
Optaget
Udløb
Første call option
Første renteændring

Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab
XS1117286580
EUR 500 m
4,375 % p.a
29. september 2015
29. september 2045
29. september 2025
29. september 2025

For yderligere information:
Ole Fabricius
Økonomidirektør
Tel. (+45) 45 13 13 11
Email: ofa@danicapension.dk
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