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Tilfredsstillende start på 2018 for Danica Pension
Danica Pensions resultat før skat er på 335 mio. kr. for 1. kvartal 2018. Usikkerhed på aktiemarkederne har haft negativ
påvirkning på investeringsresultaterne og resultatet før skat. Det forsikringstekniske resultat var tilfredsstillende og på
samme niveau som 1. kvartal 2017.
For 1. kvartal 2018 blev resultatet før skat på 335 mio. kr. I 1. kvartal 2017 var resultatet før skat 515 mio. kr. Resultat
af forsikringsvirksomhed for årets første kvartal var 452 mio. kr., hvilket var det samme som 1. kvartal sidste år. Resultat
af forsikringsvirksomhed er det forsikringstekniske resultat uden påvirkning af investeringsafkast.
”Vi har fået en tilfredsstillende start på 2018. Væksten i præmieindbetalinger fortsætter, og det er udtryk for en tillid fra
kunderne, som vi er klar til at leve op til ved fortsat at gøre pension relevant og trygt for vores kunder,” siger adm. direktør
i Danica Pension, Per Klitgård.
Stigning i præmieindbetalinger
Præmier i alt udgjorde 12,9 mia. kr. i 1. kvartal 2018, hvilket var en stigning på 1,5 mia. kr., svarende til 14 pct., ift.
samme periode sidste år. I Danmark faldt præmieindbetalingerne med 4 pct. grundet en ekstraordinær
engangsoverførsel af en ordning i 1. kvartal 2017. Løbende præmier i Danmark voksede med 2 pct. I Norge faldt
præmieindbetalingerne med 13 pct., mens de steg med 54 pct. i Sverige.
”Vi leverer igen betydelig vækst i præmieindbetalinger som koncern – især båret frem af stor vækst i Sverige. I Danmark
har vi konsolideret den store vækst, som vi havde sidste år, og der er tilmed en stigning i løbende præmier, hvilket er
tilfredsstillende,” siger Per Klitgård.
Uro på aktiemarkederne
Danica Pensions danske kunder har i 1. kvartal 2018 fået negative afkast på deres pensionsopsparing, som skyldtes
usikkerhed på aktiemarkederne, som har ført til generelle fald.
Afkastet i 1. kvartal 2018 var -3,1 pct. for kunder i ”Danica Balance middel risiko” med 20 år til pension. Det negative
afkast fulgte de generelle fald på markederne.
”Det er afkastene på den lange bane, der er afgørende, og vi tror fortsat på et moderat positivt afkast for hele 2018.
Samtidig er vi overbeviste om, at vi har den rette langsigtede strategi, portefølje og team. Det er også værd at bemærke,
at faldet i årets første tre måneder kommer efter flere år med markante positive afkast, der har forbedret kundernes
købekraft” siger Per Klitgård.
Forandringer venter
Danica Pension afventer myndighedernes godkendelse af købet af SEB Pension.
”Vi ser frem til at få myndighedernes godkendelse, så vi kan komme i gang med at gøre SEB Pensions kunder og
medarbejdere til en integreret del af Danica Pension. Vi er overbeviste om, at det vil give os større udviklingskraft, så vi
kan levere endnu bedre og mere innovative løsninger til vores kunder i fremtiden,” siger Per Klitgård.
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Hovedtal for Danica-koncernen
Mia. kroner

1. kvartal 2018

Indbetalinger

1. kvartal 2017

12,9

11,4

Heraf indbetalinger i Danmark

6,6

7,0

Afkast af kundemidler – Markedsrente, procent

-2,5

3,6

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

-0,2

0,0

-0,4

0,5

0,06

0,07

Danica genereret resultat, mio. kr.

452

453

Resultat før skat, mio. kroner

335

515

Pensionsformue (aktiver i alt), mia. kroner

415

409

Bonusreserve, procent*
Merhensættelser*
*Gælder kun kunder med Danica Traditionel

For yderligere information:
Tim Smidemann
Presseansvarlig
Tlf.: (+45) 23 34 17 02
Mail: tism@danskebank.dk
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5,4

6,2

39,1

38,2
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Solvensoverdækning

31. marts 2017

Danica Pension
Livsforsikrings- Danica Pension
aktieselskab
koncernen

SCR (mio. kr.)
Solvensoverdækning

Danica
koncernen

10.304

11.179

10.744

242%

223%

222%

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

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