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Tilfredsstillende 2019 med høje investeringsafkast til kunderne
Resultatet for Danica Pension var i 2019 særligt præget af gode investeringsresultater, integrationen af det tidligere
SEB Pension i Danmark og frasalget af Danica Pension Sverige.
Danica Pension opnåede i 2019 et resultat efter skat og ophørende aktiviteter på 2.271 mio. kr. mod et resultat på 1.081
mio. kr. i 2018.
En del af stigningen i årets resultat skyldes salget af Danica Pension Sverige, som blev endeligt godkendt i 2019. Salget
af den svenske del af forretningen gav en gevinst på 1,3 mia. kr. Derudover trækkes resultatet op af positive
investeringsresultater og tilgangen af Danica Pensionsforsikring (Tidligere SEB Pension i Danmark).
Modsat trækker det resultatet ned, at Danica Penson som følge af regulatoriske forhold vedrørende nye øgede
kapitalkrav, har nedskrevet goodwill 800 mio. kr. på købet af SEB Pension i Danmark. Derudover trækkes resultatet ned
af underskud på syge- og ulykkesforretningen og engangsudgifter forbundet med ændringer i opgørelsen af VA-tillægget,
der anvendes ved opgørelsen af hensættelser.
Adm. direktør Ole Krogh Petersen udtaler i forbindelse med Danica-koncernens årsregnskab:
”Alt i alt har 2019 været et begivenhedsrigt og godt år, hvor vi også har leveret tilfredsstillende finansielle resultater. Jeg
glæder mig særligt over, at vi i 2019 fik budt 200.000 nye kunder fra SEB Pension i Danmark velkommen i Danica
Pension i en succesfuld integration, at vi leverede afkast efter omkostninger i toppen af markedet, og at vi har taget store
skridt mod at leve op til vores ambition om at være kundernes tryghedsrådgiver,” siger Ole Krogh Petersen.
Investeringsafkast i toppen af markedet
Danica Pensions kunder har i 2019 fået gode afkast efter omkostninger. Kunder med Danica Balance middel risiko med
20 år til pension fik et afkast på 19,7 pct. efter omkostninger. Danica Pensions afkast er i toppen blandt danske
pensionsselskaber inden for alle risikoprofiler.
”Det er vigtigt, at vi kan levere attraktive afkast efter omkostninger, da det er med til at skabe tryghed om kundernes
pensionsordning. Det er afgørende at se på afkastene over flere år, og derfor er vi tilfredse med, at siden vi iværksatte
vores investeringsstrategi 1. januar 2016, har vores kunder fået attraktive og konkurrencedygtige afkast efter
omkostninger, ” siger Ole Krogh Petersen.
Fald i præmieindbetalinger
De samlede præmieindbetalinger er faldet fra 44,1 mia. kr. i 2018 til 33,6 mia. kr. i 2019. Det store fald skyldes primært
salget af Danica Pension Sverige, som udgjorde 14,2 mia. kr. i 2018 mod 4,0 mia. kr. i 2019. De samlede
præmieindbetalinger til fortsættende aktiviter er faldet 2 pct. fra 27,6 mia. kr i 2018 til 27,0 mia. kr. i 2019.
”Arbejdet med at byde 200.000 nye kunder fra det tidligere SEB Pension i Danmark velkommen i Danica Pension har
været en meget vigtig, spændene og stor opgave. Vores prioritering og fokus har været at fastholde og servicere vores
eksisterende kunder – både fra det tidligere SEB Pension i Danmark og fra Danica Pension. Det har også betydet mindre
fokus på at hente nye kunder, og derfor har vi set et fald i engangsindbetalingerne sammenlignet med sidste år. Til
gengæld har Danica Pension i dag en meget stærkere position på markedet,” udtaler Ole Krogh Petersen.
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Utilfredsstillende underskud på syge- og ulykkesforretningen
Underskuddet på Danica Pensions syge- og ulykkesforretning er steget yderligere efter integrationen af det tidligere SEB
Pension i Danmark, der ligesom resten af branchen har haft et underskud på området. Det samlede underskud lander i
2019 på 888 mio. kr. mod et underskud i 2018 på 633 mio. kr. Det større underskud skyldes blandt andet færre
reaktiveringer.
”Underskuddet i syge- og ulykkesforretningen har en størrelse, som er utilfredsstillende, og det skal vi ændre, men det er
vores forventning, at det bliver et langt, sejt træk, før vi kommer op på et acceptabelt niveau,” siger Ole Krogh Petersen og
fortsætter:
”Vi kommer ikke til at gå på kompromis med kvaliteten af vores løsninger på syge- og ulykkesområdet, tværtimod. Omkring
hver tredje kvinde og hver femte mand får brug for tab af erhvervsevne-forsikring på et tidspunkt i deres liv, og netop
derfor skal vi udvikle de bedste sundheds- og forebyggelsesløsninger til vores kunder og levere forsikringer, som giver
kunderne økonomisk tryghed, hvis de en dag ikke længere kan arbejde,” siger Ole Krogh Petersen.
Nedskrevet goodwill på SEB Pension i Danmark
I 2019 har Danica Pension nedskrevet goodwill med 800 mio. kr. på købet af SEB Pension i Danmark, som blev
annonceret i december 2017, godkendt i 2018 og endelig gennemført i 2019. Nedskrivningen skyldes regulatoriske
ændringer i opgørelsen af solvenskravet. Ændringerne, som er sket efter købet af SEB Pension i Danmark, betyder, at
Danica Pensions kapitalkrav øges fra 2020.
”Det afgørende for os er, at købet af SEB Pension i Danmark styrker de pensions- og forsikringsløsninger, som vi leverer til
vores kunder, samtidig med at det fortsat er en god forretning, og begge dele er tilfældet,” siger Ole Krogh Petersen.
Vil investere 100 mia. kr. i grøn omstiling
Danica Pension ser en klar sammenhæng mellem investeringer i den grønne omstilling og at levere attraktive afkast til
kunderne, fordi efterspørgslen efter grønne løsninger er enorm over hele verden. Derfor har Danica Pension som
ambition at have 100 mia. kr. investeret i den grønne omstilling i 2030.
”Vi er overbeviste om, at investeringer i den grønne omstillinge går hånd i hånd med at levere attraktive afkast til vores
kunder, og det er naturligvis afgørende. Derfor forventer vi, at vores voksende investeringer i grønne projekter, fonde eller
selskaber både skaber tryghed i form af attraktive afkast, og også bidrager til en bæredygtig verden til de næste
generationer” siger Ole Krogh Petersen.
Danica Pension vil i første halvdel af 2020 præsentere en række konkrete målsætninger indenfor bæredygtighed og
samfundsansvar, som er et af virksomhedens vigtigste strategiske satsningsområder.
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Mia. kroner

2019

2018

Indbetalinger

33,6

44,1

Heraf indbetalinger i Danmark
Afkast af kundemidler – Danica Balance Mix med middel risiko og 20
år til pensionering, procent
Afkast af kundemidler – markedsrente i Danmark, procent

27,0

27,6

19,7

-7,0

15,6

-5,5

Afkast af kundemidler – Danica Pension Traditionel, procent

10,3

1,7

6,5

2,5

0,31

0,33

2.271

1.081

479

480

Afkast af kundemidler – Danica Pension Traditionel efter ændring i
merhensættelser, procent
Omkostningsprocent ift. hensættelser, Danmark
Resultat efter skat og ophørende ophørende aktiviteter
Pensionsformue *

*I pensionsformuen pr. 31.12.2018 indgår Danica Pension Sverige med 64 mia. kr.
For mere information kontakt Tim Smidemann på +45 2348 2651 eller tism@danskebank.dk.
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Solvensoverdækning

31. december 2019

Danica Pension
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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

