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Danica-koncernen leverer tilfredstillende årsregnskab
Adm. direktør Per Klitgård udtaler i forbindelse med koncernens årsregnskab:
”Danica Pension leverede et tilfredsstillende resultat på 2.220 mio. kr. før skat i et år, der var præget af global politisk og
finansiel uro. ”
”De samlede indbetalinger steg i 2016 med mere end 14 pct. Fremgangen skyldes, at det tætte samarbejde med Danske
Bank er blevet forstærket yderligere. Derudover har vi fået en række nye store kunder, og vi har haft en betydelig vækst i
Norge og Sverige”

Hovedpunkterne i årsrapporten er:








Resultat på 2.220 mio. kr. før skat mod 1.955 mio. kr. i 2015.
Indbetalinger i Danica-koncernen på 33.809 mio. kr. mod 29.573 mio. kr. i 2015.
Forsikringsmæssigt resultat på 1.670 mio. kr. mod 1.719 mio. kr. i 2015.
Indbetalinger via Personal Banking og Private Banking i Danmark er samlet 4.719 mio. kr. mod 4.053 mio. kr. i
2015.
Antallet af erhvervskontrakter via Business Banking i Danmark er firedoblet siden 2014.
”Danica Balance middel risiko -15 år til pension” gav et afkast på 7,5 pct. Det afkast placerer Danica Pension på
2. pladsen blandt de kommercielle danske pensionsselskaber.
Stigning i indbetalinger i Norge på 17 pct. og Sverige på 13 pct.

Samarbejdet med Danske Bank fortsætter den gode udvikling
I 2016 udviklede Danica Pensions samarbejde med Danske Bank sig fortsat. Indbetalinger via Personal Banking i
Danmark steg med 16,5 pct. i forhold til 2015 og udgjorde i alt 3.745 mio. kr. Også indbetalinger via Private Banking viste
en god trend, idet de i Danmark steg med 16 pct. i forhold til 2015. Indbetalingerne i Danica Pension via Personal Banking
og Private Banking udgjorde samlet 4.720 mio. kr. i 2016. Også på erhvervssiden har samarbejdet med Danske Bank vist
sin styrke, og siden 2014 er antallet af kontrakter via Business Banking firedoblet i Danmark.
”Vi ser en meget tilfredsstillende udvikling i samarbejdet mellem Danske Bank og Danica Pension – både når det gælder
privat- og erhvervskunder. Her er fortsat store muligheder, som vi vil indfri i de kommende år, ” siger Per Klitgård.
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Investeringsstrategi giver resultater
Afkastet for Danica Pensions kunder med produkterne Balance, Link og Select blev i 2016 6,1 mia. kr., hvilket svarer til
5,5 pct. før skat. Det samlede afkast af Danica Balance blev 5,7 pct.
”Danica Balance middel risiko - 15 år til pension” gav et afkast på 7,5 pct., og dermed placeres Danica Pension på 2.
pladsen blandt de kommercielle danske pensionsselskaber, når det kommer til afkast.
”Vi har leveret et tilfredsstillende og attraktivt afkast i 2016. Vi glæder os over, at vi for alvor kan se resultaterne af den
strategi, vi har lagt på investeringsområdet, og at det i 2016 er kommet vores kunder til gavn i form af attraktive afkast, ”
siger Per Klitgård.
”Vores strategi er at skabe langsigtede og robuste porteføljer, så store politiske begivenheder – som Brexit og
præsidentvalg i USA – ikke betyder unødig risiko for kundernes penge. Det er vi lykkedes med, da vi har givet vores kunder
høje absolutte afkast samtidig med, at tilgangen til risiko har været forsigtig, ” siger Per Klitgård.

Flere store kunder
I 2016 havde Danica Pension en stigning på 9 pct. i arbejdsmarkedspensioner. Der har i 2016 været en stigning i
indbetalinger fra virksomhedskunder med mere end 200 medarbejdere på ca. 900 mio. kr. ift. 2015, hvilket til dels
hænger sammen med en stigning i antal virksomhedskunder med mere end 200 medarbejdere.
”Vi er glade for, at mange virksomheder i 2016 har valgt Danica Pension til deres medarbejdere, og vi kan se, at den
udvikling fortsætter her i 2017, hvor vi har fået flere store kunder – både virksomheder og indenfor
arbejdsmarkedspension. Vi har et rigtig godt setup til at håndtere så store kunder, så det er en bane, vi vil fokuserer
yderligere på i de kommende år, ” siger Per Klitgård.

Fokus på omkostninger og digitale muligheder
Danica Pensions omkostninger faldt i 2016 til 1.252 mio. kr. Det er 52 mio. kr. mindre end i 2015.
Omkostningsprocenten af hensættelser er nu på 0,36 pct. og er kun faldet siden 2012.
”Vi arbejder hele tiden på at gøre det simplere, nemmere og bedre at være kunde i Danica Pension. Vores fokus er på at
gøre vores produkter mere enkle og overskuelige samtidig med, at vi hele tiden skaber digitale muligheder, og det er
årsagen til, at vi kan præsentere et fald i vores omkostninger, ” siger Per Klitgård.
I 2017 vil Danica Pension fortsat forbedre kundernes muligheder for selvbetjening.

Betydelig vækst i Norge og Sverige
Danica Pension har iværksat en offensiv vækststrategi i Norge og Sverige, der skal sikre en større markedsandel på det
nordiske pensionsmarked. Det har ført til en stigning i indbetalingerne på 17 pct. i Norge i forhold til 2015. De samlede
indbetalinger i Danica Pensjon Norge udgjorde 2.188 mio. kr. for 2016.
I Sverige er indbetalingerne steget med 13 pct. til 9,2 mia. kr.
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”Vores offensiv i Norge og Sverige har båret frugt og givet et tilfredsstillende resultat i 2016. Den offensiv skal følges op i
de kommende år, så vi fortsat kan vinde markedsandele, ” siger Per Klitgård.

Hovedtal for Danica Pension (koncernen)
Mia. kroner

2016

2015

Indbetalinger

33,8

29,6

Heraf indbetalinger i Danmark

22,5

19,6

Afkast af kundemidler - markedsrente i DK, procent

5,9

5,6

Afkast af kundemidler - Traditionel, procent

6,5

1,0

Afkast af kundemidler efter ændring i merhensættelser, procent*

4,8

5,1

Omkostningsprocent i forhold til hensættelser, Danmark

0,27

0,28

Danica genereret resultat

1,67

1,72

2,2

2,0

404

368

Resultat før skat
Pensionsformue (aktiver i alt)
Bonusreserve

7,0%

na

Merhensættelser*

38,9

36,8

Egenkapital

17,2

19,6

*Gælder kun kunder med Danica Traditionel

For yderligere information:
Tim Smidemann
Presseansvarlig
Tlf.: (+45) 23 34 17 02
Mail: tism@danskebank.dk
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Supplerende information til obligationsinvestorer pr. 31. december 2016
Solvensoverdækning

30. december 2016

Danica
Pension
Livsforsikringsaktieselskab

Danica
Pension
koncernen

Danica
koncernen

SCR (mio. kr.)

9.483

9.971

9.605

Solvensoverdækning

262%

249%

246%

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

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

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