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Stærkt 1. halvår med markant vækst på top- og bundlinje og solide afkast til 
kunderne 
 
I årets første seks måneder har Danica Pension både opnået stor vækst i præmieindbetalinger samt et forbedret resultat 
før skat. Kunderne har fået solide afkast efter omkostninger og har taget godt imod nye sundhedsløsninger, som giver 
adgang til læge, psykolog og diætist i udvidede åbningstider uden henvisning fra en læge eller oprettelse af en sag. 
 
Danica Pension opnåede i årets første seks måneder et resultat før skat på 1.018 mio. kr. mod et resultat på 892 mio. kr. 
i samme periode sidste år. Det er en stigning på 14,1 pct., som svarer til 126 mio. kr. Det forbedrede resultat skyldes 
især medvind på de finansielle markeder, hvilket også er kommet kunderne til gode i form af solide afkast, samt en sund 
underliggende forretning.  I den anden retning trækker en hensættelse til mulig fremtidig betaling af PAL-skat på syge- og 
ulykkesområdet på 270 mio. kr.  Årets første seks måneder har udover fremgang på bundlinjen også budt på markant 
vækst på toplinjen i form af en stigning i bruttopræmier på 30,2 pct. sammenlignet med samme periode sidste år.  
 
Adm. direktør Ole Krogh Petersen udtaler: 
 
”Vi har haft et godt 1. halvår, hvor jeg især hæfter mig ved, at kunderne har fået solide afkast efter omkostninger, og at 
kunderne i stigende grad har valgt vores samlede værditilbud til. Det har ført til en stor og lønsom vækst, hvilket 
fremgangen i både resultatet og præmieindbetalingerne viser.” 
 
Markant vækst i præmier 
Præmieindbetalinger i Danica Pension i Danmark udgjorde 17.382 mio. kr. i årets første seks måneder mod 13.967 mio. 
kr. i samme periode sidste år.  Det svarer til en stigning på 24,5 pct. Samlet steg Danica Pensions præmieindbetalinger i 
årets første seks måneder med 30,2 pct. fra 15.268 mio. kr. til 19.877 mio. kr.  
 
”Vi er glade for, at vi står godt på markedet med et stærkt samlet værditilbud, der består af proaktiv og tryghedsskabende 
rådgivning, langsigtede konkurrencedygtige afkast efter omkostninger, stort fokus på bæredygtighed i vores investeringer 
og stærke sundhedsløsninger. Det oplever vi, at kunderne vælger til, hvilket viser, at det ikke kun handler om pris. Vi er 
rigtig glade for væksten, men især fordi den er lønsom, hvilket er afgørende for os. Det er en stor tillidserklæring, at så 
mange kunder har valgt os til, og det glæder vi os til at leve op til,” siger Ole Krogh Petersen. 
 
Solide afkast til kunderne 
Danica Pensions kunder har i årets første seks måneder fået solide afkast efter omkostninger. Kunder med Danica 
Balance Mix med middel risiko og 20 år til pension har i årets første seks måneder fået et afkast på 9,6 pct. efter 
omkostninger, hvilket hører til toppen af markedet blandt de kommercielle pensionsselskaber. 
 
”Det er rigtig glædeligt, at kunderne har fået markante positive afkast over en lang periode, fordi det er med til at skabe 
økonomisk tryghed. Det er dog også værd at være opmærksom på, at vi ikke kan forvente lige så meget medvind på de 
finansielle markeder i de kommende år, og det indstiller vi selvfølgelig vores portefølje efter ,” siger Ole Krogh Petersen,  
som glæder sig over, at Danica Pension nu over flere år har leveret attraktive afkast efter omkostninger til kunderne. 
 
Grundet stigningerne på aktiemarkederne er det særligt kunder med høj risiko, som har fået de største afkast i dette 
halvår. Eksempelvis har en kunde med høj risiko og 30 år til pension fået et afkast på 13,1 pct. 
 
Negativt syge- og ulykkesresultat 
Underskuddet på Danica Pensions syge- og ulykkesforretning var i årets første seks måneder på 362 mio. kr. mod 300 
mio. kr. i samme periode sidste år. Stigningen i underskuddet kan alene henføres til en yderligere hensættelse til mulig 
fremtidig betaling af PAL-skat på syge og ulykkesområdet på 270 mio. kr., som giver et dårligere investeringsresultat på 
syge- og ulykkesområdet end samme periode sidste år – uden denne hensættelse ville underskuddet på området samlet 
set være fortsat i den rigtige retning: 
 
”Underskuddet på syge- og ulykkesforretningen er stadig utilfredsstillende, men vi er på rette vej og ser effekterne af de 
initiativer, vi har sat i søen gennem de sidste par år især indenfor sundhed og forebyggelse, og derfor er vi positive ift. at 
leve op til vores ambitioner om at levere lavere underskud på dette område. Coronaen og eftervirkningerne herfra, blandt 
andet på det mentale område, er dog fortsat en ubekendt faktor, som vi endnu ikke kan forudse, hvad kommer til at betyde 
for vores kunder og dermed også for os. Vi er dog sikre på, at vi har det rette fokus, når det kommer til forebyggelse og den 
tidlige indsats, så vi kan få nedbragt sygefraværet hos vores kunder,” siger Ole Krogh Petersen. 
 
Nye sundhedsløsninger er kommet godt fra start 
Netop på sundhedsområdet har Danica Pension i første halvår leveret en række nye løsninger, som har til formål at 
nedbringe sygefraværet blandt kunderne. Kunder med en sundhedspakke i Danica Pension har i år også kunnet få hjælp fra 
en psykolog, læge eller diætist uden henvisning fra Danica Pension eller egen læge. Det er blevet taget rigtig godt imod af 
kunderne. Der har været 6.750 konsultationer på den nye løsning i første halvår, og 94 pct. af brugerne har svaret, at de 
tilfredse eller meget tilfredse.  
 
”Målet med vores nye sundhedsløsninger er at bidrage til at skabe tryghed og nedbringe sygefraværet hos selskabets 
kunder. Lykkes vi med det, vil det også på sigt kunne ses på vores syge- og ulykkesresultat,” siger Ole Krogh Petersen, der 
især hæfter sig ved, at eks. mere end hver fjerde af brugerne af psykolog siger, de ellers ikke ville have opsøgt professionel 
hjælp: 
 
”Det viser, at vi ved at gøre det nemt, kan få vores kunder til at opsøge hjælp, inden problemerne vokser sig større, og det er 
vejen frem, hvis vi skal nedbringe sygefraværet,” siger han. 
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Samarbejdet med Tryg stopper 
Den 30. september i år stopper Tryg og Danica Pension det overordnede samarbejde på pensionsområdet. Det sker efter 
gensidig aftale. 
 
”Vi har haft et godt samarbejde med Tryg,  men vi er i en fælles beslutning kommet frem til, at samarbejdet ophører den 
30. september.  Det er klart for både Tryg og Danica Pension, at ingen af parterne har kunnet nå de ambitiøse 
målsætninger, som vi hver især har haft ved indgåelsen af partnerskabet, og derfor er det bedste for begge parter at gå 
hver til sit,” siger Danica Pensions adm. direktør Ole Krogh Petersen og fortsætter: 
 
”Når samarbejdet med Tryg ophører, vil vi kanalisere de ressourcer, vi har brugt på samarbejdet, ind i Danica Pension til 
nuværende og fremtidige kunder. Vi er overbeviste om, at dette vil resultere i endnu bedre og mere fokuserede 
kundeoplevelser og en fortsættelse af den vækst, vi har haft det seneste halvandet år, og som for alvor har taget fart her i 
2021,” siger Ole Krogh Petersen. 
 
Tryg og Danica Pension vil fortsat samarbejde på de områder, hvor det giver mening for kunderne og de to selskaber. 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mia. kroner 1. halvår 2021 1. halvår 2020 

Indbetalinger 19,9 15,3 

Heraf indbetalinger i Danmark 17,4 14,0 
Afkast af kundemidler – Danica Balance Mix med middel risiko og 20 
år til pensionering, procent 9,6 -4,3 

Afkast af kundemidler – Danica Pension Traditionel, procent -1,3 1,4 
Afkast af kundemidler – Danica Pension Traditionel efter ændring i 
merhensættelser, procent 

3,1 -1,0 

Resultat før skat, mio. kr.  1.018 892 

Pensionsformue  481 429 
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Bilag: 

Solvensoverdækning 

30. juni 2021

Danica Pension 
Livsforsikrings-

aktieselskab 
Danica 

koncernen 

SCR (mio. kr.) 13.168 13.321 

Solvensoverdækning 218% 215% 

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 


