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Tilfredsstillende årsregnskab med solide afkast til kunderne 
 
Efter et uroligt år som følge af corona-krisen og usikkerheden på de finansielle markeder i marts har Danica Pension 
leveret et tilfredsstillende årsregnskab for 2020. Året bød på solide afkast til pensionskunderne og et fald i SUL-
underskuddet som følge af et fald i antallet af nye skader.  
 
Danica Pension opnåede i 2020 et resultat før skat på 1.796 mio. kr. mod et resultat på 1.044 mio. kr. i 2019. Efter årets 
første tre måneder var Danica Pensions resultat før skat 22 mio. kr., men stærke investeringsresultater og et forbedret 
SUL-resultat har ført til et tilfredsstillende årsregnskab. Stigningen i resultatet i forhold til 2019 skyldes også, at Danica 
Pension sidste år, som følge af øgede regulatoriske forhold vedrørende nye kapitalkrav, nedskrev goodwill på købet af SEB 
Pension i Danmark. 
 
Adm. direktør Ole Krogh Petersen udtaler i forbindelse med Danica-koncernens årsregnskab: 
 
”2020 var et meget usædvanligt år, og derfor er vi glade for, at vores kunder har fået markante positive og 
konkurrencedygtige afkast efter omkostninger. Derudover har vi i 2020 fokuseret på, hvordan vi har kunnet bidrage til at 
hjælpe vores kunder, virksomheder og samfundet så godt og trygt igennem krisen som muligt. Endelig har vi leveret en 
række nye løsninger til kunderne, som blandt andet skal være med til at nedbringe sygefraværet og give vores kunder 
mulighed for at investere med et ekstra bæredygtigt fokus i Danica Balance Bæredygtigt Valg.” 
 
Positivt afkast til hovedparten af kunderne 
Danica Pensions kunder fik i 2020 positive og konkurrencedygtige afkast efter omkostninger. Afkastet for kunder med 
Danica Balance Mix med middel risiko og 20 år til pension udgjorde 9,5 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 på tværs af risikoprofiler og 
tidshorisonter 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 vores kunder i 
2020 har fået markante positive afkast, der er med til at skabe økonomisk tryghed omkring vores kunders opsparing til 
deres pension. Vores budskab til kunderne har hele tiden været, at de skulle have is i maven og holde sig i ro, og det har 
vist sig at være det helt rigtige. Det er vigtigt at huske på, at pension er langsigtet, og derfor glæder det os, at vi, siden vi 
iværksatte vores nuværende investeringsstrategi for fem år siden, har leveret konkurrencedygtige afkast efter 
omkostninger,” siger Ole Krogh Petersen. 
 
De seneste fem år har kunder i Danica Pension med middel risiko og 20 år til pension fået 44 pct. i afkast efter 
omkostninger, hvilket er blandt de bedste i branchen. 
 
Investeringer i den grønne omstilling næsten tredoblet 
Danica Pension har i 2020 forstærket fokusset på investeringer i den grønne omstilling. Investeringerne i den grønne 
omstilling er alene i 2020 hævet fra 10,3 mia. kr. til 27,0 mia. kr. 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 
samfundet. Derfor har vi næsten tredoblet vores investeringer i den grønne omstilling alene i 2020 uden at gå på 
kompromis med vores kunders afkast,” siger Ole Krogh Petersen. 
 
Vækst i præmier 
Præmieindbetalinger i Danica Pension i Danmark udgjorde 27.878 mio. kr. i 2020 mod 27.039 mio. kr. i 2019.  Det 
svarer til en stigning på 3,1 pct. Samlet steg Danica Pensions præmieindbetalinger i 2020 med 2,1 pct. fra 29.640 mio. 
kr. til 30.250 mio. kr.  I Norge faldt indbetalingerne i danske kr., hvilket skyldtes den lave kurs på den norske krone. I lokal 
valuta var der også vækst i den norske forretning. 
 
”Vi er tilfredse med, at 2020 bød på en vækst i præmier samtidig med, at det har været en lønsom vækst. For det er 
afgørende for os, at vores forretning er sund, så vi kan skabe tryghed for vores kunder. Vi oplever, at vi står stærkt i 
markedet med god rådgivning, konkurrencedygtige afkast og stærke sundhedsløsninger,” siger Ole Krogh Petersen. 
 
Ny bæredygtig investeringsløsning 
I oktober 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 fire måneder allerede investeret 807 mio. kr. i den nye løsning. 
 
”Det var en milepæl og et naturligt skridt for os, at vi i 2020 gav vores kunder mulighed for at investere med et ekstra 
bæredygtigt fokus. Vores kunder har ca. 500 mia. kr. i pensionsopsparing hos os, og det udgør en kæmpe muskel, som 
kan bidrage til at præge samfundet i en mere bæredygtig retning. Det er en løsning, vi har udviklet sammen med vores 
kunder, og derfor er vi også rigtig glade for, at kunderne har taget godt imod den nye løsning,” siger Ole Krogh Petersen. 
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Forbedret syge- og ulykkeresultat 
Underskuddet på Danica Pensions syge- og ulykkesforretning forbedrede sig væsentligt i 2020 til et underskud på 644 
mio. kr. mod et underskud på  888 mio. kr. i 2019. Det er en forbedring på 244 mio. kr. svarende til 27 pct. Det lavere 
underskud skyldtes færre skader som følge af bedre tidligere indsatser og et forbedret investeringsresultat. 
 
”Underskuddet på syge- og ulykkesforretningen er stadig utilfredsstillende, men vi er nu på rette vej og begynder at se 
effekterne af de initiativer, vi har sat i søen gennem de sidste par år især indenfor sundhed og forebyggelse. Coronaen og 
de udskudte operationer i det offentlige sundhedsvæsen er stadig en ubekendt faktor her i 2021, men vi er sikre på, at vi 
gør det rigtige, når det kommer til forebyggelse og den tidlige indsats, så vi kan få nedbragt sygefraværet hos vores 
kunder,” siger Ole Krogh Petersen 
 
Netop 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 at levere de 
bedste løsninger inden for sundhed og forebyggelse og behandling af langtidssygdom. Dermed kan vi forhåbentlig reducere 
antallet af dem, der bliver langtidssyge, og hjælpe dem, der er syge, hurtigere tilbage på arbejde. 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. 
 
Kunder med en sundhedspakke i Danica Pension kan i 2021 også få hjælp fra en psykolog, læge eller diætist uden 
henvisning fra Danica Pension eller egen læge. Dette forventer Danica Pension også vil bidrage til at skabe tryghed og 
nedbringe sygefraværet over tid hos selskabets kunder.  

 

For mere information kontakt kommunikationschef Tim Smidemann på +45 2348 2651 eller tism@danicapension.dk. 

 

Mia. kroner 2020 2019 

Indbetalinger, fortsættende aktiviteter 30,3 29,6 

Heraf indbetalinger i Danmark 27,9 27,0 
Afkast af kundemidler – Danica Balance Mix med middel risiko og 20 
år til pensionering, procent 

9,5 19,7 

Afkast af kundemidler – Danica Pension Traditionel, procent 6,0 10,3 

Afkast af kundemidler – Danica Pension Traditionel efter ændring i 
merhensættelser, procent 3,1 6,5 

Resultat før skat, mio. kr. fortsættende aktiviteter 1.796 1.044 

Pensionsformue  465 444 



Solvensoverdækning

31. december 2020

Danica Pension 
Livsforsikrings-

aktieselskab
Danica Pension 

koncernen
Danica

koncernen

SCR (mio. kr.) 14.175 14.333 14.278

Solvensoverdækning 204% 202% 191%

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


