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Tre kilder til afkast:
Stærkt 1. kvartal
27. april 2017

Regnskab 1. kvartal 2017: Fortsat stor vækst i indbetalingerne


Solidt resultat på 181 mio. kroner før skat i 1. kvartal 2017, hvilket er på niveau med samme periode sidste år



Indbetalingerne sætter endnu engang rekord med 4,6 mia. kroner. Det er 34 procent højere end samme periode
sidste år. De løbende indbetalinger steg med 12 procent og indskud med 68 procent



Samlet afkast på 3,2 mia. kroner til Nordea Liv & Pensions kunder



VækstPension Aktiv og Index ligger med afkast på henholdsvis 4,2 og 3,8 procent med Mellem risiko med 15 år
til pension i den bedste del af markedet efter 1. kvartal af 2017 samt på et, tre og fem års sigt



600 mio. kroner i udbytte heraf 150 mio. kroner til foreningen Norliv, hvor alle Nordea Liv & Pensions kunder er
medlemmer

”Vi har leveret et godt resultat, og vi får samtidig mange nye kunder. Vi har en stærk model for værdiskabelse baseret
på Norlivs medejerskab og fremtidig bonus til kunderne fra Norliv, rente fra DinKapital samt det løbende afkast, vi
leverer til kunderne. Samtidig har vi også et stærkt produktudbud, og vi fastholder den personlige rådgivning over hele
landet,” siger adm. direktør Steen Michael Erichsen fra Nordea Liv & Pension og fortsætter:
”Nordea Liv & Pensions generalforsamling har besluttet at udbetale 600 mio. kroner i udbytte for regnskabsåret 2016
heraf 150 mio. kroner til Norliv. Det understreger, at vi med vores nye ejerstruktur, hvor Norliv er en del af ejerskabet
af Nordea Liv & Pension, har et stærkt tilbud til kunderne.”
Tre kilder til afkast til kunder i Nordea Liv & Pension
I Nordea Liv & Pension har pensionskunderne tre kilder til afkast:
 Det løbende afkast på opsparingen, som Nordea Liv & Pension
leverer til kunderne.
 En attraktiv rente på DinKapital, der i 2017 udgør 5 procent
 Fremtidig bonus fra Norliv
Et løbende markedsledende afkast er et væsentligt element i tre
kilder til afkast
Et konkurrencedygtigt langsigtet afkast er den væsentligste kilde til afkast
i Nordea Liv & Pension. I 1. kvartal af 2017 har kunderne opnået et
samlet afkast på 3,2 mia. kroner. Det er især kunder i
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markedsrenteprodukterne, der har nydt godt af stigende aktiekurser i kvartalet med et gennemsnitligt afkast på 4,1
procent mod -1,6 procent for samme periode i 2016. VækstPension Aktiv og VækstPension Index har leveret meget
solide afkast på henholdsvis 4,2 og 3,8 procent, hvilket er i den høje ende af markedet, når man ser på Mellem risiko
med 15 år til pension. Samme billede ses også på 1, 3, 5 eller 10 års sigt.
Afkast VækstPension, Mellem risiko 15 år til pension

Kunder med det traditionelle pensionsprodukt og med HøjrentePension får i 2017 i den nytegnede bestand en
kontorente på 3,0 procent.
”Vi mærker en stigende interesse blandt kunderne for at placere deres penge i et lavrisiko opsparingsprodukt.
Interessen kommer fra kunder, der ønsker sikkerhed for deres pensionsudbetalinger i den 3. og 4. alder. Der er tale
om kunder, der har behov for stabilitet, når der er store udsving på de finansielle markeder,” siger Steen Michael
Erichsen og fortsætter:
”Derfor har vi udviklet HøjrentePension, der er et moderne gennemsnitsrenteprodukt, hvor vi har en større
handlefrihed og flere investeringsmuligheder, end vi har i det gamle gennemsnitsrenteprodukt. Derfor er det vores
ambition, at kunder i HøjrentePension får en attraktiv kontorente, der løbende udvikler købekraften.”
DinKapital på vej til kunderne
Nordea Liv & Pension har i starten af 2017 åbnet for, at firmakunder kan spare op via DinKapital. Ultimo 2017 vil også
privatkunder få mulighed for at spare op i DinKapital. DinKapital ejes af kunderne, som de individuelt stiller til rådighed
for Nordea Liv & Pension som efterstillet ansvarlig kapital. Renteindtægterne tilskrives derfor den enkelte kundes
pensionsopsparing, og renten udgør i 2017 fem procent. På den del af opsparingen der vedrører DinKapital, har
kunderne ingen omkostninger (ÅOP/ÅOK), hvilket reducerer de samlede omkostninger ved at spare op i Nordea Liv &
Pension.
Udbytte på 600 mio. kroner heraf 150 mio. kroner til Norliv
Foreningen Norliv, der har taget navneforandring fra Foreningen NLP til Norliv, har alle Nordea Liv & Pensions
330.000 kunder som medlemmer. Norliv har en samlet formue på 8,3 mia. kroner, hvoraf 2.175 mio. kroner er
investeret i 25 procent af aktierne i Nordea Liv & Pension, og yderligere 933 mio. kroner er indskudt som ansvarlig
lånekapital i Nordea Liv & Pension. Norlivs investeringer i Nordea Liv & Pension sikrer Norliv et stabilt løbende afkast
udover det afkast, som Norliv opnår på foreningens øvrige investeringer på ca. 5 mia. kroner i aktier og obligationer
m.m. Nordea Liv & Pensions generalforsamling har besluttet at udbetale 600 mio. kroner i udbytte for regnskabsåret
2016 heraf 150 mio. kroner til Norliv. Fra 2018 forventer Norliv at udlodde 80 procent af årets overskud fra Norlivs
investeringsaktiviteter i bonus til Norlivs 330.000 medlemmer, der også er kunder i Nordea Liv & Pension.
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Mange nye firmakunder og stor fastholdelse af eksisterende kunder giver stor vækst i indbetalingerne
I 2016 fik Nordea Liv & Pension en stor tilgang af nye firmakunder, hvilket også er fortsat ind i 2017. Vi oplever derfor
en stor stigning i vores indbetalinger på 34 procent, så de samlede indbetalinger i 1. kvartal udgjorde 4,6 mia. kroner.
De løbende indbetalinger udgør 2,3 mia. kroner og udviser dermed en meget tilfredsstillende vækst på 12 procent.
Det viser, at vi fastholder og forlænger samarbejdet med de fleste af vores eksisterende kunder. På indskud udgør
væksten 68 procent, og de samlede indskud udgør 2,3 mia. kroner i 1. kvartal af 2017.
”Vi har en tilfredsstillende udvikling i indbetalingerne baseret på lønsom forretning. Vi er på et meget
konkurrencepræget marked, hvor priserne fortsat er under pres. Vi oplever derfor også, at der er forretning, hvor vi
ikke kan få enderne til at hænge sammen, og i de tilfælde vælger vi at trække os,” fortæller Steen Michael Erichsen.
Indbetalinger i Nordea Liv & Pension, mia. kroner
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Hoved- og nøgletal
Mio. kroner

1.kvartal
2017

Hovedtal:
Løbende indbetalinger
Indskud
Bruttoindbetalinger i alt

1.kvartal
2016

2.282
2.277
4.559

2.036
1.356
3.391

185
5
-9
181
141

190
-10
1
181
141

Aktiver i alt
Egenkapital
Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter
Heraf kollektivt bonuspotentiale

229.097
4.829
163.434
8.909

245.604
6.674
152.570
8.700

Nøgletal i procent*
Afkastprocent relateret til gennemsnitsrenteprodukter
- efter ændring i markedsværdistyrkelse
Afkastprocent relateret til markedsrenteprodukter
Omkostningsprocent af hensættelser
Egenkapitalforrentning efter skat

0,6
0,6
4,1
0,09
3,0

3,0
2,0
-1,6
0,11
2,1

Bonusgrad

13,7

12,4

Forsikringsteknisk resultat livsforsikring
Resultat syge- og ulykkesforsikring
Egenkapitalens investeringsafkast
Resultat før skat
Periodens resultat efter skat

*Beregnet efter ny regnskabsbekendtgørelse

Yderligere information:
Presseansvarlig Mikkel Bro Petersen, tlf. 24 83 86 30

4

