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Sammanfattning
Denna sammanfattning är en översättning till svenska av sammanfattningen i Danica-koncernens
gemensamma solvens- och verksamhetsrapport.
Från och med 2016 gäller nya gemensamma europeiska regler för hur försäkringsföretag i Europa ska
säkerställa att de har ett tillräckligt kapital (solvens) för utbetalningar till följd av sina försäkringsavtal, t.ex. för
pension eller i samband med sjukdom, skador och olyckor. Enligt regelverket ska varje försäkringsföretag
årligen offentligt beskriva hur företaget har uppfyllt regelkraven.
Regelverkets huvudsakliga fokus är på hur företagen mäter och hanterar sina risker.
En gemensam koncernrapport
Utgångspunkten i den föreliggande rapporten är de övergripande förhållanden som gäller i Danica-koncernen.
Förhållanden för enskilda företag i koncernen omnämns normalt endast om de avviker betydligt från
koncernen i övrigt.
Med hänsyn till Danicas kunder i Sverige och Norge offentliggörs denna rapport även i dessa länder. Vissa förhållanden, som ur ett koncernperspektiv inte är betydande, omnämns i rapporten för att skapa transparens för
de kunderna i dessa länder.
Kraven är uppfyllda
Som det framgår i rapporten, uppfyller Danica-koncernen kraven på tillräcklig solvens och bolagens styrelser
har beslutat om ett företagsstyrningssystem som säkerställer att det finns tillräckligt kapital för att driva verksamheten på ett betryggande sätt.
Tabellen nedan är en översikt avseende kapitalbas och kapitalkrav för 2016 och 2017:
Solvens (DKKm)

Baskapital
SCR
Överskjutande baskapital
Solvenstäckning
MCR

Danica
Koncern
23 975
10 695
13 280
224%
6 110

31.12.2017
ForsikringsDanica
selskabet
Pension
Danica
20 175
25 093
3 904
10 264
16 272
14 829
517%
244%
976
4 619

31.12.2016
Danica
Sverige
1 521
1 239
282
123%
373

Danica
Norge
502
386
116
130%
142

FD
Koncern
23 679
9 605
14 074
247%
6 075

Forsikringsselskabet
Danica
19 897
3 876
16 020
513%
972

Danica
Pension
24 799
9 483
15 316
262%
4 663

Danica
Sverige
1 311
1 066
245
123%
309

Danica
Norge
379
313
66
121%
131
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Introduktion till Danicas Pensions strategi
Danica Pensions strategi bygger på en vision om att vara det pensionsbolag som är bäst på att erbjuda
ekonomisk trygghet till sina kunder och därmed det bolag som kunder känner störst tillit till.
Danica Pension har under 2017 haft ett ökat fokus på att proaktivt bidra till att både privat- och företagskunder
har rätt pensions- och försäkringslösningar, som passar dem i deras livssituation. Det innebär att Danica
Pension fortlöpande kontaktar sina kunder när något har hänt i deras liv som kan ha betydelse för pensionseller försäkringsupplägget.
Genom att Danica ger tydliga rekommendationer om hur kunderna uppnår bästa möjliga skydd, kan kunderna
ägna sig åt arbete och privatliv i stället för att oroa sig för om de har rätt skydd i sina pensions- och
försäkringsupplägg.

Köp av SEB Pension
I slutet av 2017 meddelade Danske Bank att Danica Pension förvärvar SEB Pension i Danmark. Förvärvet
kommer att leda till omfattande skalfördelar som kommer att stärka Danicas konkurrens- och utvecklingskraft.
Således kommer Danica Pension att få en ännu bättre grund för att utveckla nya och relevanta pensions- och
försäkringslösningar till kunderna.
Genom förvärvet av SEB Pension i Danmark välkomnar Danica Pension 200 000 nya pensionskunder och ökar
företagets placeringstillgångar med ca 100 miljarder DKK.

Köpet måste godkännas av relevanta myndigheter, och slutligt godkännande förväntas under första halvåret
2018.

Danica har ingått samarbetat med ATP
I november 2017 ingick ATP och Danica ett partnerskap avseende en del av Danicas fastighetsportfölj som
omfattar 16 av landets största köpcentrum. ATP övertar hälften av Danicas portfölj av köpcentrum på totalt
13,7 miljarder DKK. Samarbetet ökar möjligheterna för att centrumen fortsätter att motsvara kundernas
förväntningar och att därmed också vara bra investeringar för Danicas kunder. Samtidigt ger försäljningen
Danica möjlighet att uppnå en större spridning av investeringarna i fastighetsportföljen. Transaktionen
slutfördes i början av 2018.
Danicas fastighetsinvesteringar är en del av de alternativa investeringarna och bidrar till en stabil löpande
avkastning.
2017 års resultat
Danicakoncernens resultat före skatt uppgick till 1 917 miljoner DKK år 2017 att jämföra med 2 220 miljoner
DKK 2016. Efter skatt uppgick resultatet till 1 609 miljoner DKK 2017 mot 1 787 miljoner DKK år 2016:
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Danica Koncernen, resultat före skatt (DKKm)
Försäkringsresultat, traditionell försäkring
Försäkringsresultat, unit-link försäkring
Sjuk- och olycksfall (före kapitalavkastning)
Resultat försäkringsverksamheten
Kapitalavkastning
Överfört från skuggkonto
Utlägg kostnader-och riskgrupper
Särskild del av överskottet
Resultat före skatt

2017
1 131
835
-167
1 799
263
44
41
-230
1 917

2016
1 236
621
-187
1 670
611
279
0
-340
2 220

Resultatet av försäkringsverksamheten var i nivå med förväntningarna i årsrapporten för 2016 och
delårsrapporten för första halvåret 2017. Resultatet före skatt har påverkats av lägre kapitalavkastning och
överföring från skuggkontot samt ett förbättrat resultat av försäkringsverksamheten. Styrelsen föreslog till
årsstämman att för 2018 betala en utdelning på 1 609 miljoner DKK, vilket motsvarar 2017 års resultat efter
skatt i moderbolaget.
Försäkringsresultatet avseende traditionell försäkring uppgick till 1 131 miljoner DKK 2017, att jämföra med
1 236 miljoner DKK 2016. De minskade intäkterna i traditionell affär var förväntade och beror dels på att
nyteckning framför allt sker i unit-link produkter, dels på beståndens utbetalningsprofiler. Under 2017 var det
möjligt att fullt ut intäktsföra risktillägg för de fyra räntegrupperna. Dessutom kunde det intäktsföras 44
miljoner DKK från skuggkonton i riskgrupperna samt 41 miljoner DKK i kostnader från omkostnads- och
riskgrupper rörande 2016. Det finns inte längre något skuggkonto.
Försäkringsresultatet för unit-link försäkring uppgick till 835 miljoner DKK 2017 jämfört med 621 miljoner DKK
2016. Resultatet påverkas positivt av den ökade affärsvolymen.
Resultatet av sjuk- och olycksfallsförsäkring före kapitalavkastning innebar en förlust på 167 miljoner DKK, att
jämföra med en förlust om 187 miljoner DKK 2016. Skadekostnadsprocenten för sjuk- och olycksförsäkring
uppgick till 113 procent, i jämförelse med 105 procent 2016.
Kapitalavkastningen, som avser bolagets egna placeringar, minskade från 611 miljoner DKK 2016 till 263
miljoner DKK 2017. Minskningen påverkas främst av att det år 2016 redovisades extraordinära intäkter på 99
miljoner DKK till följd av ändring av diskonteringsräntan för sjuk- och olycksförsäkring och 175 miljoner DKK
från överföring av försäkringsbestånd till en ny grupp utan bidrag.
Särskild del av överskottet motsvarade en kostnad om 230 miljoner DKK, i förhållande mot 340 miljoner DKK
2016. Se vidare avsnittet om bidrag i noterna till redovisningsprinciper. Beloppen kommer att deponeras på
konton för kunder från det tidigare Stasanstalten for Livsforsikring i mars 2018.
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Standardmodellen – med ett undantag
Danicakoncernen bedömer att regelverkets specificerade standardmodell för att beräkna solvenskravet är
lämplig för verksamheten, med ett undantag.
Vid beräkningen av långlevnadsrisk passar standardmodellen inte fullt ut den räkenskapsmässiga behandlingen
av denna risk i de försäkringstekniska avsättningarna. Gruppen har därför valt att utveckla en intern modell för
denna beräkning i det danska livförsäkrings- och pensionsbolaget, Danica Pension. Den interna modellen
säkerställer att en långlevnadsrisk beaktas på ett sätt som motsvarar standardmodellen.
Den danska finansinspektionen, Finanstilsynet, har beslutat att de förväntade framtida livslängdsförbättringarna från 2018 bör baseras på observerade förbättringar under de senaste 20 åren i stället för under de
senaste 30 åren. Anledningen är att de senaste årens uppdateringar av livslängdsbenchmarket enligt tillsynens
uppfattning tyder på att det inte beskriver den faktiska utvecklingen på ett tillräckligt bra sätt.
I Danica kommer en förändring av benchmarket vid den aktuella räntenivån, allt annat lika, att leda till ökade
avsättningar för garanterade förmåner med 0,9 miljarder DKK och reducera eget kapital med ca 90 miljoner
DKK. Samtidigt ökar solvenskravet med 0,8 miljarder kronor DKK och solvensöverskottet minskar lika mycket.
Danica börjar tillämpa det uppdaterade livslängdsbenchmarket år 2018.

Värdering enligt erkända metoder
Metoden för beräkning av solvenskravet är uppbyggd i moduler och omfattar alla aspekter av koncernens
verksamhet. För vissa delar av beräkningen kan inte värden läsas av på en marknad. I stället görs då
värderingen antingen med regler som fastställs av tillsynsmyndigheterna eller i enlighet med internationellt
erkända finansiella eller försäkringstekniska metoder.

Offentliggörande av rapporter
Med de nya gemensamma europeiska reglerna finns nu utökade krav på de rapporter som företagen måste
skicka till finanstillsynmyndigheterna. En del av dessa rapporter ska göras tillgängliga tillsammans med solvensoch verksamhetsrapporten. I bilaga 1 till rapporten finns en översikt över dessa rapporter med tillhörande
länkar.
I bilaga 2 finns en översikt över de definitioner och termer som används i denna rapport.
Den gemensamma solvens- och verksamhetsrapport samt bilagor publiceras i sin helhet på danska med valutan
i miljoner danska kronor. Se bifogad länk till gemensam rapport för Danica-koncernen, www.danicapension.dk
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