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Forsikringsmæssigt resultat på 861 mio. kroner i 1. halvår af 2016.
Nye anbefalinger og produkttilbud til kunder i Danica Pension
Adm. direktør Per Klitgård udtaler i forbindelse med Danica-koncernens halvårsregnskab:
”Det forsikringsmæssige resultatet udgør 861 mio. kroner og er som forventet og på niveau med 1. halvår 2015.
Periodens samlede resultat faldt til 831 mio. kroner mod 1.140 mio. kroner sidste år. Det er tilfredsstillende i lyset af, at
uro på de finansielle markeder har påvirket resultatet negativt”.
”I første halvår introducerede vi en ny anbefaling vedrørende udbetalinger. Anbefalingen giver vores kunder mulighed for
at opretholde forbruget i hele seniortilværelsen. Med introduktionen af Danica Balance FlexOpsparing og muligheden for
at spare op i frie midler har vi desuden givet kunderne stor fleksibilitet, når de skal vælge opsparing og tidspunkt for
tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet”.

Her følger udvalgte hovedpunkter


Det forsikringsmæssige resultat blev på 861 mio. kroner. Periodens resultat udgjorde 831 mio. kroner før skat mod
1.140 mio. kroner i samme periode 2015. Udviklingen skyldtes uroen på de finansielle markeder.



I Danmark voksede de samlede indbetalinger med 7 procent til 10,5 mia. kroner. De samlede indbetalinger i Danicakoncernen udgjorde 15,9 mia. kroner efter 1. halvår 2016.



Der er indtægtsført risikotillæg for alle rentegrupper i det traditionelle pensionsprodukt i 1. halvår 2016 som følge af
et positivt afkast.

God udvikling i indbetalingerne i Danmark.
De samlede indbetalinger i Danica-koncernen udgjorde 15,9 mia.
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Uro på de finansielle markeder påvirkede afkastet
De finansielle markeder var i første halvdel af 2016 præget af uro på ikke mindst aktiemarkederne. Samlet set bød 1.
halvår 2016 på negative aktieafkast og positive afkast på obligationsbeholdningen som følge af det faldende renteniveau.
Danica Pension foretog i 1. halvår af 2016 flere direkte investeringer i danske virksomheder som blandt andre Sitecore
A/S, Netcompany A/S, Tandlægerne.dk samt Ferrosan Medical Devices. Investeringerne skal sikre vores kunder høje
langsigtede afkast. I 1. halvår 2016 bidrog de direkte investeringer med et godt afkast til vores kunder. For kunder med
Danica Balance gav alternative investeringer og herunder også de direkte investeringer et samlet afkast på 5,0 procent,
obligationer gav et afkast på 4,4 procent og aktier et negativt afkast på –3,2 procent.
Afkastet for kunder med Danica Balance med Middel Aktieandel med 15 år til pension udgjorde 1,7 procent i perioden.
Afkastet har i forhold til markedsudviklingen været tilfredsstillende, hvilket er en fortsættelse af den positive trend, vi har
set siden sommeren 2015.
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Det traditionelle pensionsprodukt blev tilgodeset af de faldende renter, der påvirkede afkastet positivt. Afkastet udgjorde
6,8 procent før regulering af merhensættelser og 2,3 procent efter merhensættelser.

Nye muligheder med Danica Balance Flexopsparing til opsparing i frie midler
Kunder i Danica Pension fik i 1. halvår mulighed for at spare op med Danica Balance FlexOpsparing. Det giver mulighed for
at placere frie midler som opsparing i Danica Balance. Dermed kan kunderne få adgang til vores portefølje med blandt
andet direkte investeringer og alternative investeringer. Danica Balance FlexOpsparing giver vores kunder øget
fleksibilitet, når de skal planlægge den fremtidige pensionisttilværelse. Samtidig er der mulighed for løbende at hæve af
opsparingen.

Bedre dækning på tab af erhvervsevneforsikringen
Ved årsskiftet fik kunder med en forsikring ved tab af erhvervsevne en forbedret dækning. Den nye dækning sikrer, at
kunderne kan fastholde deres økonomiske levestandard uagtet eventuel offentlig modregning. Det forbedrede produkt
dækker alle Danica Pensions kunder med en forsikring ved tab af erhvervsevne.
Den nye og forbedrede forsikring betød, at 30.000 af vores kunder med fordel kunne sætte dækningen ned og i stedet
forhøje indbetalingen til pension. De berørte kunder er blevet kontaktet med henblik på at tilpasse deres dækning. I
gennemsnit kan kunderne spare ca. 100 kroner om måneden på deres forsikringsdækninger. For en 40-årig kan det blive til
op mod 60.000 kroner mere på pensionsordningen frem til pensionstidspunktet.

Klar anbefaling om udbetaling af pension baseret på data om danskernes adfærd
Vi har introduceret en ny udbetalingsanbefaling, der giver kunderne mulighed for at opretholde forbruget gennem hele
livet. Udbetalingsanbefalingen er baseret på ny viden, der viser, at forbruget i pensionsalderen ligger på et stabilt niveau,
uanset om man er 70 eller 95 år. Man har tidligere antaget, at forbruget var størst i de første år som pensionist.
Analysen viser imidlertid, at forbrugsandelen til medicin og pleje bliver større med alderen, hvilket modsvares af et relativt
lavere forbrug af fritid, transport mv. Derfor anbefaler vi i dag vores kunder en basispension, der dækker det forventede
privatforbrug gennem hele livet. Derudover anbefaler vi en fleksibel pension, der løber over en årrække, og som kommer til
udbetaling som en sum eller består af frie midler eller friværdi. Med den fleksible pension får kunderne frihed til f.eks.
rejser og oplevelser, der ligger ud over det almindelige forbrug. Analysen er udarbejdet på baggrund af forbrugsdata fra
Danmarks Statistik.

Danica Pension er en del af Wealth Management i Danske Bank
Med virkning fra den 1. januar 2016 er Danica Pension en del af Wealth Management i Danske Bank, hvor alle Danske
Bank-koncernens kompetencer inden for pensions-, kapital- og formueforvaltning er samlet. Wealth Management giver
Danica Pension optimale rammer til at videreudvikle produkter og services og derigennem udbygge vores tilbud til
eksisterende og nye kunder yderligere. Blandt andet i forhold til en fortsat udbygning af digitale løsninger og yderligere
udbygning af den helhedsrådgivning, som Danica Pension tilbyder på det finansielle område.
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Hovedtal for Danica-koncernen
Mia. kroner

1. halvår 2016

1. halvår 2015

Indbetalinger

15,9

15,5

Heraf indbetalinger i Danmark

10,5

9,8

Afkast af kundemidler – Markedsrente, procent

-1,9

5,5

Afkast af kundemidler – Traditionel, procent
Afkast af kundemidler efter ændring i merhensættelser,
procent*
Omkostningsprocent i forhold til hensættelser, Danmark

6,8

-0,3

2,3

3,0

0,14

0,13

Forsikringsresultat, mio. kroner

861

891

Resultat før skat, mio. kroner

831

1.140

Pensionsformue (aktiver i alt)

410

365

Merhensættelser*

44,1

37,2

*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

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.
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Supplerende information til obligationsinvestorer pr. 30. juni 2016
Solvensoverdækning

30. juni 2016

Danica
Pension
Livsforsikringsaktieselskab

SCR (mio. kr.)
Solvensoverdækning

Danica
Pension
koncernen

Danica
koncernen

12.141

13.051

12.608

225%

209%

208%

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

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

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

