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Forsikringsmæssigt resultat på 1.287 mio. kroner i 1.-3. kvartal af 2016
Adm. direktør Per Klitgård udtaler i forbindelse med Danica-koncernens regnskab for 1.-3- kvartal 2016:
”Vi leverer et tilfredsstillende regnskab for årets første ni måneder – på trods af, at perioden har været præget af uroen
på de finansielle markeder. Det forsikringsmæssige resultat på 1.287 mio. kroner er som forventet og på niveau med
samme periode sidste år. Periodens samlede resultat før skat blev 1.464 mio. kroner, hvilket ligeledes er på samme
niveau som sidste år. Vi fortsætter med at forbedre vores løsninger og satse på yderligere digitalisering. Det har i
perioden bidraget til, at vores samlede indbetalinger er steget med 12 procent”.

Her følger udvalgte hovedpunkter


Det forsikringsmæssige resultat blev på 1.287 mio. kroner. Periodens resultat udgjorde 1.464 mio. kroner før skat
mod 1.491 mio. kroner i samme periode 2015. Resultatet er fastholdt på trods af uroen på de finansielle markeder.



I Danmark voksede de samlede indbetalinger med 15 procent til 16,6 mia. kroner. De samlede indbetalinger i Danicakoncernen udgjorde 24,6 mia. kroner efter 3. kvartal 2016.



Der er indtægtsført risikotillæg for alle rentegrupper i det traditionelle pensionsprodukt i 1.-3. kvartal 2016 som
følge af et positivt afkast.

Tilfredsstillende afkast i både markeds- og gennemsnitsrente
I årets første ni måneder af 2016 opnåede alle Danica Pensions kunder i det nye markedsrente produkt Danica Balance
positive afkast i alle risikoprofiler. For en kunde med middelrisiko og 15 år til pension lød afkastet på 4,8 pct. for årets
første tre kvartaler.
Det placerer Danica Pension i toppen blandt de kommercielle pensionsselskaber.
I Traditionel (gennemsnitsrente) har kunderne opnået et afkast på 4,0 pct. efter hensættelser. Der er indtægtsført
risikotillæg for alle rentegrupper i det traditionelle pensionsprodukt i 1.-3. kvartal 2016 som følge af et positivt afkast.

Knap 2 mia. kr. investeret direkte i nordiske virksomheder
Danica Pensions alternative investeringer eksklusiv ejendomme i markedsrente udgør nu 14 pct. af den samlede
portefølje. Procentdelen er oppe på 21 pct., hvis ejendomsinvesteringerne tælles med.
Danica Pension har i årets første ni måneder investeret knap 2 mia. kr. direkte i nordiske virksomheder. Desuden er der
afgivet investeringstilsagn til en række kapitalfonde. Afkastet på de direkte investeringer har i årets første ni måneder
ligget på over 15 pct.
De alternative investeringer udgør en væsentlig del af Danica Pensions strategi
”Vi har valgt at være meget dedikerede i vores tilgang til alternative investeringer. Det er et svært marked, som kræver, at
man råder over en bred vifte af ganske særlige kompetencer. Det gør vi i Danica Pension, og derfor er jeg glad for, at vi nu
også ser gode resultater på vores alternative investeringer,” siger Per Klitgaard.
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God udvikling i indbetalingerne i Danmark.
De samlede indbetalinger i Danica-koncernen udgjorde 24,6 mia. kroner i 1.-3. kvartal 2016, hvilket er en stigning på 12
procent i forhold til samme periode sidste år.
Indbetalingerne i Danmark voksede med 15 procent til 16,6 mia. kroner, og i Norge steg indbetalingerne med 19 procent
til 1,6 mia. kroner. Indbetalingerne i Danica Pension i Sverige steg med 2 procent.
Stigningen i Danmark skyldes primært det øgede aktivitetsniveau i samarbejdet mellem Danske Bank og Danica Pension
på privatkundeområdet, private banking og i forhold til de mindre og mellemstore virksomheder, hvor vi specielt de sidste
12 måneder har oplevet en markant fremgang.

Digitalisering af service og rådgivning
En række nye digitale løsninger er blevet lanceret i 2016. Danica Pensions kunder kan nu online gennemføre ændringer
på deres pensionsordninger, ligesom mulighederne for gennem digitale kanaler at blive ny kunde i Danica er blevet
forbedret væsentligt. Samtidig er nogle af Danica Pensions digitale værktøjer, der også inkluderer Pensionstjekket, nu
blevet integreret med Danske Banks TabletBank. Det giver fælles kunder overblik over pension og bank i én løsning.
Mange pensionskunder overser, at det er vigtigt at få efterset og eventuelt justeret pensionsordningen i forbindelse med
store livsbegivenheder, som for eksempel ny bolig, nyt job eller familieforøgelse. Det er et vigtigt fokusområde for Danica
at få gjort rådgivning tilgængelig på de relevante tidspunkter, og via den kanal som kunderne foretrækker. PensionsTjekket
er et vigtigt værktøj, som også fremadrettet skal arbejdes ind i de mange forskellige interaktioner på service og
rådgivning, som Danica Pension og Danske Bank har med sine kunder.

Hovedtal for Danica-koncernen
Mia. kroner

1.-3. kvartal 2016

1.-3. kvartal 2015

Indbetalinger

24,6

22,0

Heraf indbetalinger i Danmark

16,6

14,4

Afkast af kundemidler – Markedsrente, procent

1,3

1,0

Afkast af kundemidler – Traditionel, procent
Afkast af kundemidler efter ændring i merhensættelser,
procent*
Omkostningsprocent i forhold til hensættelser, Danmark

8,9

0,6

4,0

3,2

0,20

0,20

Forsikringsresultat, mio. kroner

1.287

1.341

Resultat før skat, mio. kroner

1.464

1.491

Pensionsformue (aktiver i alt)

436

355

Merhensættelser*

45,4

38,6

*Gælder kun kunder med Danica Traditionel
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For yderligere information
Per Klitgård
Adm. direktør
Tlf.: (+45) 45 13 10 10
Mail: pkli@danicapension.dk
Thor Wilkens
Presseansvarlig
Mobil: (+45) 51 80 9650
Mail: twi@danskebank.dk
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Supplerende information til obligationsinvestorer pr. 30. september 2016
Solvensoverdækning

30. september 2016

Danica
Pension
Livsforsikringsaktieselskab

SCR (mio. kr.)
Solvensoverdækning

Danica
Pension
koncernen

Danica
koncernen

12.778

13.550

13.091

216%

204%

203%

Opsummering af Danicas ansvarlige lån
Udsteder
Fondskode
Beløb
Rente
Optaget
Udløb
Første call option
Første renteændring

For yderligere information:
Ole Fabricius
Økonomidirektør
Tel. (+45) 45 13 13 11
Email: ofa@danicapension.dk

Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab
XS1117286580
EUR 500 m
4,375 % p.a
29. september 2015
29. september 2045
29. september 2025
29. september 2025

