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Tilfredsstillende kvartalsregnskab med positive afkast til kunderne 
 
Efter en urolig begyndelse på året pga. corona-krisen og den medfølgende usikkerhed på markederne, har Danica Pension 
i årets første ni måneder leveret et tilfredsstillende resultat på niveau med samme periode sidste år. Hovedparten af 
kundernes afkast er igen positive. 
 
Danica Pension opnåede i årets første ni måneder et resultat før skat på 1.388 mio. kr. mod et resultat på 1.387 mio. kr. i 
samme periode i 2019. Efter årets første tre måneder var Danica Pensions resultat før skat 22 mio. kr., men medvind på 
de finansielle markeder har altså bragt resultatet op på et tilfredsstillende niveau efter tredje kvartal. 
 
”2020 har indtil videre været et meget usædvanligt år, og derfor er vi glade for, at vi kan levere et resultat på samme 
niveau som sidste år, samtidig med at vores kunder har fået konkurrencedygtige afkast efter omkostninger.Derudover har 
vi leveret nye løsninger, som blandt andet skal være med til at nedbringe sygefraværet, og vores kunder har nu mulighed 
for at investere med et ekstra bæredygtigt fokus i Danica Balance Bæredygtigt Valg,” siger Danica Pensions adm. direktør 
Ole Krogh Petersen. 
 
Positivt afkast til hovedparten af kunderne 
Hovedparten af Danica Pensions kunder fik positive afkast på deres pensionsordning i årets første ni måneder. Afkastet 
for kunder med Danica Balance Mix med middel risiko og 20 år til pension udgjorde 0,4 pct. efter omkostninger, og det 
skal ses i lyset af at samme afkast var -15,0 pct. efter 1. kvartal. Danica Pensions afkast i 2020 er blandt de bedste i 
branchen efter omkostninger. 
 
”Med tanke på de kraftigt faldende markeder i marts og den usikkerhed, der fulgte med, er det positivt, at de fleste af vores 
kunder efter tredje kvartal har et positivt afkast på deres pensionsopsparing. Vores budskab til kunderne har hele tiden 
været, at de skulle have is i maven og holde sig i ro. Det er også det, vi har handlet efter, og det har vist sig at være det 
rigtige. Det er vigtigt at huske på, at pension er langsigtet, og at de beskedne afkast i år kommer efter et 2019 med 
tocifrede afkast”, siger Ole Krogh Petersen. 
 
Investeringer i den grønne omstilling mere end fordoblet 
Danica Pension har i årets første ni måneder fortsat sit fokus på investeringer i den grønne omstilling. Investeringerne i 
den grønne omstilling er hævet fra 10,3 mia. kr. til 23,8 mia. kr., hvilket er en stigning på 131 pct. på ni måneder. Danica 
er altså godt på vej til at indfri den ambitiøse målsætning fra efteråret 2019 om at have investeret 30 mia. kr. i den 
grønne omstilling i 2023, 50 mia. kr. i 2025 og 100 mia. kr. i 2030.  
 
”Det er afgørende for os, at investeringer i den grønne omstilling går hånd i hånd med attraktive afkast til vores kunder, og  
vi er overbeviste om, at det er tilfældet, idet efterspørgslen efter grønne løsninger er meget stor i Danmark og resten af 
verden, samtidig med at corona-krisen har medført et endnu større fokus på bæredygtighed og en grøn genstart af 
økonomien. Derfor har vi mere end fordoblet vores investeringer i den grønne omstilling alene i årets første ni måneder 
uden at gå på kompromis med vores kunders afkast,” siger Ole Krogh Petersen. 
 
Vækst i præmier 
Præmieindbetalinger i Danica Pension i Danmark udgjorde 20.352 mio. kr. i årets første ni måneder mod 19.847 mio. kr. 
i samme periode i 2019.  Det svarer til en stigning på 2,5 pct. Samlet er Danica Pensions præmieindbetalinger i årets 
første ni måneder steget med 1,5 pct. fra 21.836 mio. kr. til 22.167 mio. kr.   
 
”Vi er tilfredse med, at der er en lille og lønsom vækst i vores præmieindbetalinger. For det er afgørende for os, at vores 
forretning er sund, så vi kan skabe tryghed for vores kunder, samtidig med det er lønsomt for Danica Pension,” siger Ole 
Krogh Petersen. 
 
Ny bæredygtig investeringsløsning 
I slutningen af tredje kvartal fik Danica Pensions ca. 800.000 kunder mulighed for at investere deres pensionsopsparing 
med et særligt bæredygtigt fokus i den nye investeringsløsning Danica Balance Bæredygtigt Valg. Løsningen er blevet 
taget godt imod af kunderne, og kunderne har i løbet én måned allerede investeret 262 mio. kr. i den nye løsning. 
 
”Det er et naturligt skridt for os i vores hastige udvikling mod at investere mere bæredygtigt, at vi nu tilbyder vores kunder 
at investere med et ekstra bæredygtigt fokus. Vores kunder har ca. 450 mia. kr. i pensionsopsparing hos os, og det udgør 
en kæmpe muskel, når det kommer til at præge samfundet i en mere bæredygtig retning,” siger Ole Krogh Petersen og 
påpeger, at investeringerne i Danica Balance Bæredygtigt Valg både udleder væsentligt mindre CO2 end benchmark, og 
tager højde for FN’s 17 verdensmål. 
 
På sundhedsområdet har Danica Pension leveret en række nye løsninger, som har til formål at nedbringe sygefraværet 
blandt kunderne. Det drejer sig blandt andet om Danica Pension Step Care, som er en unik behandlingsmetode, hvor der 
udarbejdes et personligt behandlingsforløb til den enkelte kunde, og Sund Perfomance, som hjælper kunder med at blive 
bedre til at fokusere, holde mentale pauser og prioritere opgaver.  
 
”Vi vil være kundernes tryghedsrådgiver, og det er der mere end nogensinde brug for. Derfor fokuserer vi på vores 
kerneydelser som er god økonomisk rådgivning, at levere konkurrencedygtige afkast efter omkostninger samt at levere de 
bedste løsninger inden for sundhed og forebyggelse og behandling af langtidssygdom. Og det skal vi gøre samtidig med, at 
vores løsninger gør det enkelt, nemt og mere trygt at være kunde i Danica Pension,” siger Ole Krogh Petersen. 
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For mere information kontakt kommunikationschef Tim Smidemann på +45 2348 2651 eller tism@danicapension.dk. 

 

Mia. kroner 1.-3. kvartal 2020 1.-3. kvartal 2019 

Indbetalinger, fortsættende aktiviteter 22,2 21,8 

Heraf indbetalinger i Danmark* 20,4 19,8 
Afkast af kundemidler – Danica Balance Mix med middel risiko og 20 
år til pensionering, procent 

0,4 15,0 

Afkast af kundemidler – Danica Pension Traditionel, procent 3,7 11,8 
Afkast af kundemidler – Danica Pension Traditionel efter ændring i 
merhensættelser, procent 

1,4 3,4 

Resultat før skat, mio. kr. fortsættende aktiviteter 1.388 1.387 

Pensionsformue  441 442 



Solvensoverdækning

30. september 2020

Danica Pension 
Livsforsikrings-

aktieselskab
Danica Pension 

koncernen
Danica

koncernen

SCR (mio. kr.) 14.336 14.385 14.357

Solvensoverdækning 197% 196% 184%

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


