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Danica Pension: Tilfredsstillende start på året 
Resultatet for Danica Pension var i 1. kvartal 2019 positivt påvirket af udviklingen på de finansielle markeder og 

indtægter fra Danica Pensionsforsikring (det tidligere SEB Pension Danmark). Samtidig fik kunderne et solidt afkast, der 

mere end indhentede det tabte fra 2018. Engangsudgifter til ekstra hensættelser som følge af regulatoriske ændringer 

(VA-tillæg) og integrationsomkostninger påvirkede resultatet negativt.  

 

Danica Pension opnåede et resultat før skat af fortsættende aktiviteter på 381 mio. kr. i de første tre måneder af 2019. 

Det er en stigning på 22 pct. i forhold til 2018, hvor resultatet før skat var på 313 mio. kr. Stigningen skyldtes primært 

udviklingen på aktiemarkederne, hvor Danica Pension opnåede et solidt positivt afkast. Indtægter fra Danica 

Pensionsforsikring (det tidligere SEB Pension Danmark) trak også resultatet op. Størstedelen af den positive effekt fra 

investeringsresultatet blev dog reduceret af en engangsudgift forbundet med regulatoriske ændringer (VA-tillæg), der 

havde fuld virkning i 1. kvartal, og engangsudgifter forbundet med integrationen af Danica Pensionsforsikring. 

 

Adm. direktør Ole Krogh Petersen udtaler i forbindelse med Danica-koncernens kvartalsregnskab: 

�Vores resultat i første kvartal er tilfredsstillende. Særligt glæder det, at de positive investeringsafkast betyder, at vores 

kunder har mere end indhentet det tabte fra 2018. Samtidig er vi i fuld gang med integrationen af Danica 

Pensionsforsikring og udskilningen af Danica Sverige, så Danica samlet vil stå større, stærkere og mere fokuseret til i 

fremtiden at kunne indfri visionen om at blive kundernes tryghedsrådgiver,� udtaler Ole Krogh Petersen. 

 

Udvikling i præmieindbetalinger og fortsat integration af Danica Pensionsforsikring  

Præmieindbetalinger til fortsættende aktiviteter i Danica-koncernen udgjorde 7,8 mia. kr. i de første tre måneder af 

2019, hvilket er en stigning i forhold til samme periode sidste år på 0,5 mia. kr. Stigningen er primært drevet af 

præmieindbetalinger fra Danica Pensionsforsikring, mens særligt et fald i engangsindbetalinger trækker i den anden 

retning. 

 

�Integrationen af Danica Pensionsforsikring går efter planen. Vi er i fuld gang med at byde vores over 200.000 nye kunder 

velkommen i Danica Pension. Det er naturligvis en meget stor opgave, hvilket gør, at vi har stort fokus på at fastholde og 

servicere vores eksisterende kunder. Det har i denne periode betydet mindre fokus på at hente nye præmier ind, hvilket 

har afspejlet sig i et fald i engangsindbetalingerne i årets første tre måneder,� udtaler Ole Krogh Petersen. 

 

Solidt afkast i årets første tre måneder 

Danica Pensions kunder fik et solidt afkast på deres pensionsopsparinger i 1. kvartal 2019. Danica Pensions kunder med 

Danica Balance Mix opnåede et afkast på investeringerne på mellem 2,6 pct. og 12,7 pct. Afkastet for kunder med Danica 

Balance Mix med middel risiko med 20 år til pension udgjorde 9,9 pct. Kunder med Markedspension (Danica 

Pensionsforsikring) opnåede et afkast på investeringerne på mellem 1 pct. og 12,5 pct. Afkastet for kunder med 

Markedspension og en middel risiko med 20 år til pension udgjorde 10,4 pct. De positive afkast kommer oven på de store 

kursfald i december 2018 og skyldes derudover positive signaler omkring en handelsaftale mellem USA og Kina og en 

fortsat lempelig pengepolitik.  

 

Investering er et af flere områder, hvor det større Danica Pension fremover kan udnytte synergierne fra købet af det 

tidligere SEB Pension Danmark. Mens Danica Pensions team særligt har haft stor ekspertise inden for alternative 

investeringer, har det tidligere SEB Pension Danmark skabt stærke resultater på eksternt forvaltede investeringer. 
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For mere information, kontakt presseansvarlig Karl Kjær Bang på +45 5050 8607 / kban@danskebank.dk. 
  

Mia. kroner 1. kvt. 2019 1. kvt. 2018 

Indbetalinger, fortsættende aktiviteter* 7,8 7,3 

Heraf indbetalinger i Danmark* 7,2 6,6 
Afkast af kundemidler � Danica Balance Mix med middel risiko og 20 
år til pensionering, procent 

9,9 -3,1 

Afkast af kundemidler � Danica Pensionsforsikring Markedspension 
med middel risiko og 20 år til pensionering, procent 

10,4 - 

Afkast af kundemidler � Danica Pension Traditionel, procent 4,7 -0,2 

Afkast af kundemidler � Danica Pensionsforsikring Traditionel, 
procent 4,5 - 

Afkast af kundemidler � Danica Pension Traditionel efter ændring i 
merhensættelser, procent 

0,9 -0,4 

Afkast af kundemidler � Danica Pensionsforsikring Traditionel efter 
ændring i merhensættelser, procent 

3,4 - 

 Resultat af forsikringsvirksomhed, mio. kr.* 402 335 

Resultat før skat af fortsættende aktiviteter drift, mio. kr.* 381 313 

Pensionsformue (aktiver i alt)  617 415 

*Indbefatter Danica Pensionsforsikring siden overtagelsen 7.6.2018 
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Solvensoverdækning       

31. marts 2019 

Danica 
Pension 

Livsforsikrings-
aktieselskab 

Danica 
Pension 

koncernen 
Danica 

koncernen 
    

SCR (mio. kr.) 12.979 15.425 14.994 
    

Solvensoverdækning 209% 181% 171% 
    

        

    
    
    
Opsummering af Danicas ansvarlige lån     
    
Udsteder Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab 

Fondskode XS1117286580  
Beløb EUR 500 m   
Rente 4,375 % p.a   
Optaget 29. september 2015  
Udløb 29. september 2045  
Første call option 29. september 2025  
Første renteændring 29. september 2025  

 
 


