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Danica Pension: Resultat påvirket af udfordrende finansielle markeder
Resultatet for Danica Pension var i 2018 særligt påvirket af udfordrende finansielle markeder og engangsudgifter
forbundet med integration af det tidligere SEB Pension Danmark og frasalget af forretningsaktiviteterne i Sverige. Dertil
kom udgifter forbundet med større hensættelser til skader.
Danica Pension opnåede et resultat før skat af fortsættende aktiviteter på 1.216 mio. kr. i 2018. Det er en nedgang på 35
pct. i forhold til 2017, hvor resultatet før skat blev på 1.861 mio. kr. Nedgangen skyldtes primært omkostninger forbundet
med fald på aktiemarkederne, integrationen af Danica Pensionsforsikring (det tidligere SEB Pension Danmark) og
frasalget af Danica Sverige, samt stigninger i hensættelser til skader.
Adm. direktør Ole Krogh Petersen udtaler i forbindelse med Danica-koncernens årsregnskab:
2018 har været et udfordrende år, hvilket giver en nedgang i resultatet sammenlignet med 2017. Efter år med gode,
positive afkast, har de udfordrende markedsvilkår desværre både ramt Danicas resultat og givet vores kunder med
markedsrenteprodukter et negativt afkast, udtaler Ole Krogh Petersen og fortsætter:
Samtidig var 2018 dog også året, hvor vi fik godkendt købet af det tidligere SEB Pension Danmark og frasolgte Danicas
pensionsaktiviteter i Sverige. Det betyder, at Danica i dag samlet set står større, stærkere og mere fokuseret til at kunne
indfri visionen om at blive kundernes tryghedsrådgiver.
Salg af Danica Sverige
Danica solgte i 2018 forretningsaktiviteterne i Sverige. Der er aftalt en pris på ca. SEK 2,6 mia. svarende til ca. DKK 1,9
mia. Handlen forventes endeligt godkendt af de relevante svenske myndigheder i første halvår af 2019. Købesummens
betaling afventer handlens afslutning, og Danica Pensions 2018-resultat er derfor ikke påvirket af indtægter fra handlen,
men alene af handelsomkostninger.
Da forretningsmodellen i Sverige adskiller sig markant fra den i Danmark og Norge, giver frasalget mulighed for at
fokusere på de markeder, der ligner hinanden, og hvor Danica Pension har den direkte kundekontakt og derfor står
stærkest til at kunne levere på vores værditilbud til kunderne, udtaler Ole Krogh Petersen.
Integration af Danica Pensionsforsikring går efter planen
Danica Pensions køb af det tidligere SEB Pension Danmark blev godkendt af myndighederne den 7. juni 2018. Siden da er
integrationen af selskabet forløbet som planlagt.
Vi er i fuld gang med at byde vores over 200.000 nye kunder velkommen i Danica Pension. Samtidig har vi fået en række
nye kolleger fra det tidligere SEB Pension Danmark, som gør os i stand til at udnytte begge selskabers styrker i et større
og mere fokuseret Danica, udtaler Ole Krogh Petersen.
Udvikling i præmieindbetalinger og resultat i syge- og ulykkesforretning
Præmieindbetalinger til Danica-koncernen udgjorde 44,1 mia. kr., hvilket er en stigning i forhold til 2017 på 4,4
mia. kr. Stigningen var drevet af købet af Danica Pensionsforsikring samt en positiv udvikling i Danica Sverige. Omvendt
trak det i den anden retning, at de danske indbetalinger til Danica Pension i Danmark faldt i forhold til året før.
Faldet i præmier i Danica Pension i Danmark skyldtes særligt, at nogle kunder har reageret på, at Danica Pension 1.
januar 2018 hævede priserne på syge- og ulykkesforsikringer. Målet med prisstigningerne var at bidrage til en mindre
usund balance mellem indtægter og udgifter på området og herved sikre mere gennemsigtighed og større sammenhæng
mellem pris og kvalitet til gavn for kunderne.
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Det er ikke overraskende, at nogle kunder har reageret på prisstigningerne, men jeg er overbevist om, at der på lang sigt
vil være efterspørgsel på kvalitet. Når omkring hver tredje kvinde og omkring hver femte mand får brug for tab af
erhvervsevne-forsikring på et tidspunkt i deres liv, så skal vi i Danica prioritere forebyggelse, gode sundhedstilbud og
kundernes økonomiske tryghed, hvis de en dag ikke længere kan gå på arbejde, udtaler Ole Krogh Petersen.
Til trods for højere præmieindtægter fra syge- og ulykkesforsikringer, betyder det udfordrede investeringsafkast og større
hensættelser til skader dog, at det samlede underskud på området er vokset i 2018.
Afkast ramt af udfordrende finansielle markeder
Danica Pensions kunder med Danica Balance Mix opnåede et afkast på investeringerne på mellem -9,8 pct. og 0,9 pct.
Afkastet for kunder med Danica Balance Mix med middel risiko med 20 år til pension udgjorde -7.0 pct. Kunder med
Markedspension (Danica Pensionsforsikring) opnåede et afkast på investeringerne på mellem -9,4 pct. og 0,2 pct.
Afkastet for kunder med Markedspension og en middel risiko med 20 år til pension udgjorde -7,3 pct. De udfordrende
vilkår på de finansielle markeder var primært drevet af risikoen for handelskrig mellem primært USA og Kina, såvel som
Eurozonen især var ramt af de kritiske forhandlinger omkring dels Brexit, dels italienske budgetforhandlinger.
Pension handler om det lange sigt, men det er ikke nogen hemmelighed, at 2018 ikke har været tilfredsstillende på
afkast. Vores investeringsteam arbejder hver dag på at sikre bedre afkast, og siden vi introducerede ny strategi i 2016 er
det også samlet gået bedre på afkast, blandt andet fordi vi er lykkedes med vores investeringer i alternativer, som udgør
en stadig stigende andel og isoleret set har givet over 10 procent i afkast om året de sidste tre år, udtaler Ole Krogh
Petersen.
Ambitionen er at øge andelen af alternativer yderligere de kommende år. Samtidig er investering et område, hvor det
tidligere SEB Pension Danmark og Danica Pensions samlede styrker kan komme kunderne til gode. Mens Danica Pension
har haft stor ekspertise inden for alternativer, har det tidligere SEB Pension Danmark skabt stærke resultater på eksternt
forvaltede investeringer.

Mia. kroner

2018

2017

Indbetalinger*

44,1

39,7

Heraf indbetalinger i Danmark*
Afkast af kundemidler  Danica Balance Mix med middel risiko og 20
år til pensionering, procent
Afkast af kundemidler  Danica Pensionsforsikring Markedspension
med middel risiko og 20 år til pensionering, procent
Afkast af kundemidler  Danica Pension Traditionel, procent
Afkast af kundemidler  Danica Pensionsforsikring Traditionel,
procent
Afkast af kundemidler  Danica Pension Traditionel efter ændring i
merhensættelser, procent
Afkast af kundemidler  Danica Pensionsforsikring Traditionel efter
ændring i merhensættelser, procent
Resultat af forsikringsvirksomhed, mio. kr.*

27,6

24,7

-7,0

7,8

-7,3

-

1,7

2,5

0,3

-

1,8

3,2

-0,1

-

1.502

1.905

Resultat før skat af fortsættende aktiviteter drift, mio. kr.*

1.216

1.861

566

427

Pensionsformue (aktiver i alt)
*Indbefatter Danica Pensionsforsikring siden overtagelsen 7.6.2018

For mere information, kontakt presseansvarlig Karl Kjær Bang på +45 5050 8607 / kban@danskebank.dk.
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Solvensoverdækning

31. december 2018

Danica
Pension
Livsforsikringsaktieselskab

SCR (mio. kr.)
Solvensoverdækning

Danica
Pension
koncernen

Danica
koncernen

10.777

13.855

13.370

261%

203%

193%

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

