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1. - 3. kvartal 2015: Godt resultat i et turbulent investeringsmarked

Adm. direktør Per Klitgård udtaler i forbindelse med Danica-koncernens kvartalsregnskab:

�Danica Pension leverede et godt resultat på 1.491 mio. kroner selvom 3. kvartal var præget af uro på de finansielle 

markeder. Resultatet fra forsikringsaktiviteterne steg med ni procent til 1.341 mio. kroner før skat.�    

�Vores datterselskaber i Sverige og Norge fortsætter med at udvikle sig i positiv retning. Indbetalingerne steg med 44 

procent i Sverige og 10 procent i Norge. På både kort og langt sigt ser vi yderligere potentiale i begge markeder.�

Hovedpunkterne i regnskabsmeddelelsen er:

 Resultat på 1.491 mio. kroner før skat for 1.-3. kvartal 2015, hvilket er på uændret niveau i forhold til året før.

 Indbetalinger for Danica-koncernen steg til 22,0 mia. kroner mod 20,3 mia. kroner i 1.-3. kvartal 2014.

 Ny forbedret dækning ved tab af erhvervsevne i tilfælde af længerevarende sygdom.

 Ny sundhedspakke imødekommer kundernes stigende efterspørgsel på innovative sundhedsløsninger.

Godt resultat

Periodens resultat blev på 1.491 mio. kroner, hvilket er på niveau med sidste års resultat på 1.513 mio. kroner. 

Resultatet blev påvirket negativt af uroen på de finansielle markeder i 3. kvartal og positivt af en forbedring af syge- og 

ulykkesforretningen. Danica Pension har kunnet indtægtsføre fuldt risikotillægi tre af de fire rentegrupper og delvist for 

den sidste gruppe. 

Den underliggende drift udvikler sig tilfredsstillende. Således steg det forsikringsmæssige resultatet med ni procent til 

1.341 mio. kroner før skat.

Mere end 22 mia. kroner i indbetalinger på ni måneder

De samlede indbetalinger i Danica-koncernen steg i årets første ni 

måneder med otte procent og rundede dermed 22 mia. kroner mod 

20,3 mia. kroner i samme periode sidste år. 

I Sverige steg indbetalingerne med 44 procent og udgør nu 6,2 mia. 

kroner. I Norge steg indbetalingerne med ti procent til 1,4 mia. kroner. 

Stigningen skyldes i begge lande højere indskud og tilgang af flere 

firmakunder i årets start. I både Norge og Sverige er samarbejdet 

med Danske Bank intensiveret med henblik på at sikre attraktive 

pensionstilbud og helhedsløsninger til såvel private som 

virksomhedskunder. Indbetalingerne gennem Danske Bank steg 

således med 58 procent i Sverige og 27 procent i Norge. I Danmark 

ligger indbetalingerne på et uændret niveau på 14,4 mia. kroner, hvis der ses bort fra en ekstraordinær indbetaling i 

2014 på ca. 0,3 mia. kroner fra et andet pensionsselskab.

Uro på de finansielle markeder i 3. kvartal, men positive afkast for året som helhed

I 3. kvartal skabte øget usikkerhed om de økonomiske nøgletal i flere regioner uro på aktiemarkederne. Således er der i

Kina stigende usikkerhed omkring væksten, og i USA udskyder centralbanken sine renteforhøjelser. Samtidig har de store 

globale økonomier høje gældsniveauer, hvilket også er med til at dæmpe både vækst og inflation. 

Uroen betød, at de globale aktiemarkeder faldt med 10 procent i 3. kvartal. Dette skal dog ses i sammenhæng med, at de 

globale aktiemarkeder er steget med samlet set 78 procent fra begyndelsen af 2012 til 30. juni 2015.
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Fokus på forsigtighed i et svingende marked har medført, at Danica Pensions kunder i 3. kvartal opnåede et afkast, der 

var lidt bedre end den generelle markedsudvikling. Kunder med Danica Pensions markedsprodukter, Danica Balance og 

Danica Link, har typisk opnået et afkast på mellem 0,5 og 2,1 procent i årets tre første kvartaler. 

Afkastet i Danica Traditionel udgjorde 3,2 procent efter regulering af merhensættelser og 0,6 procent før regulering.

Fortsat implementering af ny investeringsstrategi

Danica Pension har i 2015 haft fokus på at implementere en ny investeringsstrategi, der skal sikre kunderne et langsigtet 

afkast i toppen af markedet. Den nye investeringsstrategi indeholder blandt andet et øget fokus på direkte investeringer i 

veldrevne virksomheder i Danmark og Norden, flere alternative investeringer herunder ejendomsinvesteringer samt

større fokus på den fremtidige aktivallokering.

Endnu stærkere sundhedstilbud til vores kunder

�Vi styrker vores samlede sundhedstilbud til vores kunder med nye tilbud og services, der løser de behov, som vi har 

identificeret hos vores kunder. Vi oplever, at vores kunder prioriterer de rigtige sundhedsløsninger i højere grad end 

tidligere, og det er ikke mindst et område, som vægtes højt i de firmapensionsaftaler, vi indgår,� siger Per Klitgård.

Den 1. januar 2016 lancerer Danica Pension en ny sundhedspakke, som blandt andet giver vores kunder adgang til:

 Second opinion fra nogle af verdens bedste læger gennem Best Doctors � et tilbud, der i Danmark kun er muligt 
for kunder i Danica Pension. Det er en ydelse, som syv ud af ti danskere efterspørger ifølge en undersøgelse fra 
Userneeds.

 Stresshotline med personlig vejledning af autoriserede psykologer. 

 Årlig måling af blodtryk og kolesteroltal � så vores kunder kan forebygge sygdom. 

 Hjælp til navigation i det offentlige behandlingssystem, hvis vores kunder eller én i deres familie bliver syg.

 Danica SundhedsTjek, så vores kunder kan få svar på deres generelle helbredstilstand og få inspiration til en 
sundere livsstil.

Forbedret dækning ved tab af erhvervsevne

Samtidig med lanceringen af den nye sundhedspakke forbedres dækningen ved tab af erhvervsevne. Som følge af ny 

lovgivning på førtidspensions- og sygedagpengeområdet er Danica Pensions kunder ikke længere dækket godt nok, hvis de 

bliver syge og skal gennem et jobafklarings- eller ressourceforløb. Skærpet modregning betyder, at kunderne risikerer ikke 

at få noget udbetalt fra det offentlige og derfor må gå væsentligt ned i indtægt, hvis de bliver syge og ikke længere kan 

arbejde. Med Danica Pensions nye løsning forhøjes udbetalingen på kundernes dækning i tilfælde af modregning, så de kan 

fastholde deres økonomiske levestandard. Det nye produkt gælder for alle Danica Pensions kunder, og uden at de skal 

aflevere nye helbredsoplysninger.

Danica Pension udvider også dækningen ved visse kritiske sygdomme, så den nu gælder flere sygdomme. Samtidig får 

kunderne nu et års medlemskab af en række patientforeninger, hvis det er relevant i forhold til deres sygdom. Det drejer sig 

om Kræftens Bekæmpelse, HjerneSagen, Hjerteforeningen og Scleroseforeningen.
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Hovedtal for Danica-koncernen

Mia. kroner 1.-3. kvartal 2015 1.-3. kvartal 2014

Indbetalinger 22,0 20,3

Heraf indbetalinger i Danmark 14,4 14,8

Nettoafkast af kundemidler, procent* 0,6 10,0

Afkast af kundemidler efter ændring i merhensættelser, 
procent*

3,2 5,5

Omkostningsprocent af indbetalinger, Danica-koncernen 4,0 4,0

Omkostningsprocent i forhold til hensættelser, Danmark 0,24 0,23

Forsikringsresultat, mio. kroner 1,341 1.227

Resultat før skat, mio. kroner 1.491 1.513

Kapitalstyrke 12,5 10,2

Pensionsformue (aktiver i alt) 355 353

Bonusgrad 2,7 2,2

Fælles reserver (kollektivt bonuspotentiale)* 3,1 2,8

Merhensættelser* 38,6 36,6

Egenkapital 19,3 20,0

*Gælder kun kunder med Danica Traditionel

For yderligere information

Per Klitgård
Adm. direktør
Tlf.: (+45) 45 13 10 10 
Mail: pkli@danicapension.dk  

Mikkel Bro Petersen
Pressechef
Tlf.: (+45) 45 13 11 73
Mobil: (+45) 24 83 86 30 
Mail: mpete@danicapension.dk

Regnskabsmeddelelsen beskriver hele Danica-koncernen, herunder forretningsaktiviteter i Danmark, Sverige og Norge. Danica Pension er et af nordens 
førende selskaber inden for pensionsordninger, livsforsikringer og sundhedsforsikringer. Vores kunder tæller over 13.000 virksomheder og 850.000 
enkeltpersoner. Danica Pensions regnskab indgår i regnskabet for Danske Bank-koncernen.

mailto:pkli@danicapension.dk
mailto:mpete@danicapension.dk
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Supplerende information til obligationsinvestorer pr. 30. september 2015

Solvensoverdækning

30. september 2015
Danica Pension 
Livsforsikrings-

aktieselskab

Danica Pension-
koncernen

Danica-
koncernen

Solvens I overdækning 258 % 256 % 255 %

Overdækning i forhold til individuelt 
solvensbehov 187 % 187 % 187 %

Solvens II træder i kraft fra 1. januar 2016, og overdækning i forhold til solvens II (baseret på SCR/MCR) vil blive 
offentliggjort fra 1. januar 2016.

Opsummering af Danicas ansvarlige lån

Udsteder
Danica Pension 

Livsforsikringsaktieselskab

Fondskode XS1117286580

Beløb 500 mio. EUR

Rente 4,375 % p.a

Optaget 29. september 2015

Udløb 29. september 2045

Første call option 29. september 2025

Første renteændring 29. september 2025

For yderligere information

Jacob Aarup-Andersen
CFO
Tlf.: (+45) 45 13 12 00
Mail: jaar@danicapension.dk

mailto:jaar@danicapension.dk

