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Danica Pension: Ni-måneders resultat påvirket af udfordrende
markedsvilkår
Resultatet for Danica Pension i årets første ni måneder var påvirket af udfordrende finansielle markeder og omkostninger
forbundet med integrationen af det tidligere SEB Pension Danmark.
Danica Pension opnåede et resultat før skat på 1.207 mio. kr. i årets første ni måneder. Det er en nedgang på 19% i
forhold til samme periode sidste år, hvor resultatet før skat blev på 1.488 mio. kr. Nedgangen skyldtes primært
usikkerhed på aktiemarkederne og omkostninger forbundet med den igangværende integration af Danica
Pensionsforsikring (det tidligere SEB Pension Danmark).
Indbetalingerne var positivt påvirket af øgede præmieindbetalinger fra Danica Pensionsforsikring. Det kunne dog ikke
opveje de negative effekter fra bl.a. et lavere resultat af syge- og ulykkesforretningen, der blev påvirket af lavere
investeringsafkast på grund af udfordrende vilkår på de finansielle markeder. Samtidig er resultatet påvirket negativt af
nye forudsætninger for beregningen af levetid samt en stigning i driftsomkostningerne. Stigningen er relateret til køb og
drift af det tidligere SEB Pension Danmark.
Adm. direktør Ole Krogh Petersen udtaler i forbindelse med Danica-koncernens ni-måneders regnskab:
På trods af fortsat god udvikling i præmieindbetalingerne, herunder god vækst i Sverige, har perioden været præget af en
række forhold, der samlet set giver nedgang i resultatet sammenlignet med sidste år. De udfordrende markedsvilkår har
desværre givet vores kunder et lavere afkast, men derudover har det også ramt investeringsresultatet i vores syge- og
ulykkesforretning.
Resultatet for hele året vil afhænge af den fortsatte udvikling på de finansielle markeder, og det samlede resultat
forventes at blive lidt lavere end i 2017.
Fortsat stigning i præmieindbetalinger
Præmieindbetalinger til Danica-koncernen udgjorde 33,7 mia. kr. mod 29,3 mia. kr. i de første 9 måneder af 2017.
Stigningen var hovedsageligt drevet af 3,3 mia. kr. i præmieindbetalinger som følge af købet af Danica Pensionsforsikring
og en positiv udvikling i Sverige.
Afkast ramt af situationen på de finansielle markeder
Danica Pensions kunder med Danica Balance Mix opnåede et afkast på investeringerne på mellem 0,7% og 1,4%.
Afkastet for kunder med Danica Balance Mix med middel risiko med 20 år til pension udgjorde 1,2%.
Kunder med Markedspension (Danica Pensionsforsikring) opnåede et afkast på investeringerne på mellem -0,1% og
3,2%. Afkastet for kunder med Markedspension og en middel risiko med 20 år til pension udgjorde 2,2%.
De udfordrende vilkår på de finansielle markeder var primært drevet af risikoen for en global handelskrig.
Vores mål er at levere et konkurrencedygtigt afkast til vores kunder over tid, og vi arbejder hele tiden med at tilpasse
vores porteføljer, så vi sikrer attraktive langsigtede afkast til vores kunder. Det er de risikojusterede afkast på den lange
bane, der er afgørende, udtaler Ole Krogh Petersen.
Et af flere tiltag til at forbedre afkastet til Danica Pensions kunder er at satse på alternative investeringer, som udgør en
stigende del af Danica Pensions investeringsportefølje. Alternative investeringer bidrog således med et pænt afkast på
8,7% i de første ni måneder af 2018.
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Integration af Danica Pensionsforsikring går efter planen
Danica Pensions køb af det tidligere SEB Pension Danmark blev tidligere på året godkendt af myndighederne.
Integrationen af selskabet forløber som planlagt.
Vi er i fuld gang med at byde vores 200.000 nye kunder velkommen i Danica Pension. Samtidig har vi fået en række nye
kolleger fra det tidligere SEB Pension Danmark, og hele integrationsprocessen er gået som planlagt. Til sammen skal
vores nu forenede styrker stille os endnu bedre til at hjælpe vores kunder med at være et skridt foran og sikre tryghed
gennem gode pensionsløsninger, udtaler Ole Krogh Petersen.

Mia. kroner

1.-3. kvartal 2018

1.-3. kvartal 2017

Indbetalinger*

33,7

29,3

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
Danica genereret resultat, mio. kr.*

20,3

18,1

1.267

1.364

Resultat før skat, mio. kr.*

1.207

1.488

568

421

Pensionsformue (aktiver i alt)

1,2
2,2
1,1

1,3

1,4
1,3

1,7

1,7

*Indbefatter Danica Pensionsforsikring siden overtagelsen 7.6.2018

For mere information, kontakt Danske Banks presseafdeling på +45 4514 1400 / kban@danskebank.dk.
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Solvensoverdækning

30. september 2018

Danica
Pension
Livsforsikringsaktieselskab

SCR (mio. kr.)
Solvensoverdækning

Danica
Pension
koncernen

Danica
koncernen

12.526

14.898

14.246

218%

183%

173%

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

