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Halvårsregnskab 2015: Fortsat fremgang i Danica Pension
Adm. direktør Per Klitgård udtaler i forbindelse med Danica-koncernens halvårsregnskab:
”Jeg er tilfreds med vores resultater. Periodens resultat udgør 1.140 mio. kroner mod 1.000 mio. kroner for samme
periode sidste år. Samtidig steg indbetalingerne til Danica-koncernen med 8 procent båret af en pæn fremgang i vores
internationale aktiviteter.”
”Vi styrker løbende vores rådgivningstilbud både nationalt og internationalt. Derfor fortsætter vi med at forbedre vores
digitale løsninger. Vi fokuserer på en høj tilgængelighed, og vores kunder kan efter eget ønske vælge at modtage
rådgivning via telefon, netmøder eller fysiske møder.”

Hovedpunkterne i regnskabet for første halvår 2015 er:


Resultat på 1.140 mio. kroner før skat mod 1.000 mio. kroner i 1. halvår af 2014.



Stigning i de samlede indbetalinger på 8 procent til 15,5 mia. kroner mod 14,4 mia. kroner efter første halvdel af
2014



Afkast i Danica Balance med middel risiko på mellem 3,3 og 8,4 procent.



Afkast på Danica Link på mellem 4,3 og 12,3 procent.



Afkast på Danica Traditionel efter regulering af merhensættelser på 3,0 procent.

Et godt resultat
Periodens resultat blev på 1.140 mio. kr. før skat mod 1.000 mio. kr. året før. Fremgangen skyldes primært et bedre
investeringsafkast til egenkapitalen, og at det var muligt at indtægtsføre risikotillæg for alle fire rentegrupper i det
traditionelle produkt. Det forsikringsmæssige resultat lå i første halvår 2015 på et uændret højt niveau på 891 mio. kr.
mod 884 mio. kr.

Fremgang i Sverige og Norge
De samlede indbetalinger i Danica-koncernen steg med 8 procent til
15,5 mia. kroner. Stigningen skyldes aktiviteterne i Sverige og Norge,
hvor indbetalingerne steg med 40 procent fra 4,1 mia. kr. til 5,7 mia.
kr. Sverige og Norge står nu for 36 procent af de samlede
indbetalinger til Danica Pension.
”Stigningen skyldes højere indskud og tilgang af flere firmakunder.
Ligesom i Danmark intensiverer vi samarbejdet mellem Danica
Pension og Danske Bank i både Sverige og Norge med henblik på at
sikre attraktive pensionstilbud og helhedsløsninger til såvel
privatkunder som virksomhedskunder,” siger Per Klitgård.
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I Sverige steg de samlede indbetalinger gennem Danske Bank med 128 pct., og i Norge med 22 pct.
Udover aktiviteterne i Sverige og Norge har Danica Pension også stort fokus på andre internationale forretninger. Et nyt
samarbejde i Norden mellem Danica Pension og Allianz Global Benefits styrker således Danica Pensions position på det
internationale pensions- og forsikringsmarked. Danica Pensions internationale tilbud sikrer, at vores kunder får et samlet
overblik over virksomhedens pensions- og forsikringsløsninger og samtidig bliver i stand til at tilbyde deres medarbejdere
ensartede pensionsordninger på tværs af landegrænser. Som led i større fokus på vores internationale kunder, har
Danica Pension etableret et nyt kontor i Stockholm.
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Også i Danmark fortsætter det gode samarbejde med Danske Bank. Siden 2013 er indbetalingerne gennem Danske Bank
således steget med 22 procent. I første halvår oplevede vi en lidt mindre tilgang af nye pensionsordninger via Danske
Bank som følge af højere aktivitet i banken indenfor låneomlægning på grund af det lave renteniveau. Herudover var
udviklingen i indbetalingerne i Danmark påvirket af en ekstraordinær indbetaling i første halvår 2014 på ca. 0,3 mia. kr.
fra et andet pensionsselskab. Samlet set faldt indbetalingerne i Danmark med fem procent fra 10,3 mia. kr. til 9,8 mia. kr.

Danica Link gav periodens bedste afkast
1. halvår 2015 bød generelt på gode afkast til pensionskunderne. Efter en god start på året med stigende aktiekurser, gav
de højere renter dog anledning til lavere afkast i andet kvartal.
I Danica Balance vælger kunderne overvejende enten middel eller højt risikoforløb. Kunder med middel risikoforløb
opnåede i første halvår et afkast på mellem 3,3 og 8,4 procent, mens kunder med højt risikoforløb fik et afkast på mellem
4,3 og 9,3 procent. Danica Balance ligger i den bedste del af markedet målt på det langsigtede risikojusterede afkast
siden 2008 og frem.
Afkast for 1. halvår 2015, procent

Kunder med Danica Link Valg fik periodens bedste afkast på op til 12,3 procent. De gode afkast er drevet af god
performance hos vores managers og en stor overvægt i kreditobligationer.
Kunder der sparer op til pension i det traditionelle pensionsprodukt fik et afkast på -0,3 procent før regulering af
merhensættelser og 3,0 procent efter merhensættelser. Det tilfredsstillende afkast skyldes gode afkast på aktier og
alternative investeringer på henholdsvis 9,5 og 7,1 procent. Tabene på obligationsbeholdningen blev begrænset af, at
Danica Pension valgte at afdække mod stigende renter.

Øget fokus på direkte investeringer
I efteråret 2014 vedtog Danica Pension en ny investeringsstrategi, der skal sikre vores kunder et godt langsigtet
investeringsafkast. I 2015 har Danica Pension fokus på at implementere den nye investeringsstrategi, der blandt andet
indeholder en øget aktivitet i direkte investeringer i veldrevne virksomheder i Danmark og Norden, flere alternative
investeringer og større fokus på den fremtidige aktivallokering.
I først halvår af 2015 fortsatte vi med at investere direkte i større veldrevne danske og nordiske virksomheder, ligesom
der blev investeret 1 mia. kroner direkte i ”GRO Fund”, der har fokus på investering i mellemstore danske virksomheder.
Herudover blev der oprettet en lånefond til små og mellemstore virksomheder i samarbejde med Danske Bank, ATP og
PensionDanmark. Samlet set har Danica Pension på nuværende tidspunkt investeret mere end 3,5 mia. kroner direkte i
dansk og nordisk erhvervsliv.

22. juli 2015 – Regnskabsmeddelelse

Inden for ejendomme har vi investeret i et nyt ejendomsudviklingsprojekt på ”Post Danmark-grunden” i København over
for Hovedbanegården. Her vil vi frem mod 2020 investere mere end 5 mia. kroner i udviklingen af en helt ny attraktiv
bydel i København.

Overblik og klare anbefalinger med Danica Pensions digitale løsninger
”Digitale rådgivningsværktøjer er vigtige for at kunne servicere vores kunder, når de selv ønsker det. Siden lanceringen af
Danica PensionsTjek for lidt over et år siden har næsten 35.000 kunder klikket sig ind på vores hjemmeside for at
gennemføre et pensionsTjek. Heraf havde ca. halvdelen ikke en dækning, der levede op til vores anbefalinger. 2/3 af disse
kunder valgte efterfølgende at tilpasse deres pensionsordning, så den passer bedre til deres behov. Og knap 80 procent
fik en bedre dækning uden at indbetale ekstra, men blot ved at justere på sammensætningen af ordningen,” siger Per
Klitgård.
For nye medarbejdere blandt vores firmakunder
fortsatte udrulningen af det digitale værktøj Danica
PensionsStart. Ved at besvare få spørgsmål kan
kunderne oprette deres forsikringer og
pensionsopsparing og blive rigtigt dækket fra starten.
Vi kontakter kunderne, hvis de har et særligt behov for
at få tilpasset deres pensionsordning. 60 procent af
vores nye kunder vælger at oprette og tilpasse deres
pensionsordninger online.
”De digitale løsninger er tilgængelige på alle tider af døgnet, og mere end 40 procent af de kunder, som starter 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 for Danica Pensions digitale løsninger er en stor tilgængelighed og personlig
opfølgning på de kunder, som har behovet. Som led i den øgede tilgængelighed kan kunder i Danica Pension få personlig
rådgivning fra kl. 8 til 20 på hverdage og fra 10 til kl. 13 på lørdage.
Hovedtal for Danica-koncernen
Mia. kroner
Indbetalinger

1. halvår 2015

1. halvår 2014

15,5

14,4

Heraf indbetalinger i Danmark

9,8

10,3

Nettoafkast af kundemidler, procent*
Afkast af kundemidler efter ændring i merhensættelser,
procent*
Omkostningsprocent af indbetalinger, Danica-koncernen

-0,3

6,7

3,0

3,5

3,8

3,9

Omkostningsprocent af indbetalinger, Danmark

3,8

3,6

0,16

0,16

Omkostningsprocent i forhold til hensættelser, Danmark
Forsikringsresultat, mio. kroner
Resultat før skat, mio. kroner

891

884

1.140

1.000

Kapitalstyrke

11,6

9,3

Pensionsformue (aktiver i alt)

365

345

Bonusgrad

3,6

1,6

Fælles reserver (kollektivt bonuspotentiale)*

4,2

2,0

Merhensættelser*

37,2

35,0

Egenkapital

19,0

18,9

*Gælder kun kunder med Danica Traditionel
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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

Regnskabsmeddelelsen 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.

