REGNSKABSMEDDELELSE FRA NORDEA LIV & PENSION

368 mio. kr. i kontant bonus
fra Norliv til Nordea Liv &
Pensions kunder
25. april 2018

Regnskab 1. kvartal 2018
•

Tilfredsstillende resultat på 130 mio. kr. før skat og efter engangsomkostninger til transition.

•

Stigning i de løbende indbetalinger på 2 pct. til 2,4 mia. kr. Samlede indbetalinger på 4,5 mia. kr.

•

Øget uro på de finansielle markeder påvirkede markedsafkastet negativt. Kunder med VækstPension Aktiv
Mellem risiko og 15 år til pension fik et afkast på -2,4 pct.

•

Foreningen Norliv udbetaler i maj 368 mio. kr. i kontant bonus til foreningens medlemmer, som er kunder i
Nordea Liv & Pension. Det svarer til et merafkast på 2.680 kr. før skat pr. opsparet mio. kr.

Citat ved adm. direktør Steen Michael Erichsen:
”Tre kilder til afkast er med den første kontante bonus fra foreningen Norliv nu en realitet, og kunder i Nordea Liv &
Pension kan se frem til at opnå en livslang merværdi. Vi har et værditilbud, der er interessant for både eksisterende
og nye kunder. Det glæder vi os til at brede ud til markedet.”
Foreningen Norliv har overtaget aktiemajoriteten i Nordea Liv & Pension
Myndighederne har i foråret godkendt Norlivs køb af aktiemajoriteten i Nordea Liv & Pension. Dermed ejer
kundernes forening nu 70 pct. af aktierne i Nordea Liv & Pension.
Som kundeejet pensionsselskab har Nordea Liv & Pension fortsat fokus på at være et effektivt og konkurrencedygtigt pensionsselskab til glæde for både kunder og ejere.
Foreningen Norliv opnåede i 2017 et overskud på 460 mio. kr. Foreningens repræsentantskab har besluttet at
udbetale 368 mio.kr. som kontant bonus til foreningens 340.000 medlemmer, Herudover går 92 mio. kr. til
almennyttige aktiviteter, der fremmer mental sundhed for erhvervsaktive danskere. Du kan læse mere her.
Mere til flere - tre kilder til afkast er en realitet
Nordea Liv & Pension tilbyder et unikt værditilbud til selskabets kunder med tre kilder til afkast, der består af afkastet
på pensionsopsparingen, renten på DinKapital samt en kontant bonus fra foreningen Norliv. Tre kilder til afkast vil
over livet sikre kunder i Nordea Liv & Pension et merafkast sammenlignet med, hvad det er muligt at opnå på
markedsvilkår.
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Markedsafkast
Over de sidste 5 år har kunder med VækstPension Aktiv Mellem risiko og 15 år til pension
opnået et afkast på 47,3 pct., og kunder med VækstPension Index har opnået et afkast på 52,0
pct. For begge produkters vedkommende er der tale om et afkast i top 3 af markedet.
Også kunder med HøjrentePension får en løbende attraktiv værditilvækst.
Det sker gennem en af markedets mest attraktive kontorenter på 3,0 pct.
DinKapital
DinKapital giver kunderne en årlig høj rente på 5 pct. Mere end 90 pct. af alle nye kunder vælger
DinKapital, hvor den samlede opsparing udgør knap 200 mio. kr.
Afkastet fra DinKapital giver kunderne en solid bund under pensionsopsparingen - ikke mindst i
perioder med negative markedsafkast.
Bonus
Foreningen Norliv udbetaler i maj 2018 en kontant bonus til medlemmerne, som er Nordea Liv &
Pensions 340.000 kunder. I 2018 svarer bonus fra Norliv til et gennemsnitligt merafkast på 2.680
kr. pr. opsparet mio. kr. for en kunde i Nordea Liv & Pension. Bonus udbetales til alle kunder.

Tilfredsstillende resultat
Resultatet for 1. kvartal 2018 udgjorde 130 mio. kr. før skat mod 181 mio. kr. i samme periode sidste år. Udviklingen
i resultatet er som forventet som følge af, at det ekstraordinært er aftalt mellem selskabets ejere at anvende
engangsomkostninger til transition på 38 mio. kr.
Fortsat høje indbetalinger i Nordea Liv & Pension
De samlede pensionsindbetalinger udgjorde 4,5 mia. kr. i 1. kvartal i år og ligger dermed på niveau med de
rekordhøje indbetalinger i samme periode sidste år. De løbende indbetalinger steg i perioden med 2 pct. til 2,4
mia. kr., mens indskud faldt med 6 pct. til 2,1 mia. kr. Samlet faldt indbetalingerne med 2 pct. De fortsat høje
indbetalinger skyldes blandt andet, at Nordea Liv & Pension løbende forlænger samarbejdet med eksisterende
kunder som følge af høj kundeloyalitet.
Indbetalinger i Nordea Liv & Pension, mia. kr.
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Øget turbulens på de finansielle markeder i 1. kvartal af 2018
1. kvartal af 2018 var præget af øget uro på de finansielle markeder. Det sker oven på flere år med positive
aktiemarkeder. Uroen på de finansielle markeder er blandt andet båret af frygt for handelskrig mellem primært
USA og Kina samt andre geopolitiske forhold. Det har også påvirket afkastet i markedsrenteprodukterne, hvor vi
for første gang i flere år ser negative afkast.
En typisk kunde med VækstPension Aktiv Mellem risiko med mellem 15 og 30 år til pension fik i 1. kvartal et
afkast på -2,4 pct. Det skal dog holdes op imod, at afkastet over en 5-årig periode udgør 47,3 pct. Både med
VækstPension Aktiv og VækstPension Index har Nordea Liv & Pension sikret kunderne et afkast helt i toppen af
markedet på 5-års sigt.
Afkast VækstPension Mellem risiko:
Afkast for kunder med 5 år til pension

Afkast for kunder med mellem 15 og 30 år til pension

Kilde: Morningstar

Afkastet i det traditionelle pensionsprodukt udgjorde -0,4 pct. efter ændringer i markedsværdistyrkelsen ved
udgangen af 1. kvartal 2018. Kontorenten udgør 3,0 pct. for kunder, der sparer op via HøjrentePension. Nordea
Liv & Pension oplever en stigende interesse for HøjrentePension blandt kunder, der er på vej til pension og som
ønsker at opnå stor sikkerhed for de fremtidige pensionsudbetalinger.
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Hoved- og nøgletal
Mio. kr.

1. kvartal 2018

1. kvartal 2017

2.351
2.134
4.486

2.306
2.277
4.583

184
8
-24
-38
130
101

185
5
-9
0
181
141

Aktiver i alt
Egenkapital
Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter

205.147
4.716
171.998

229.110
4.829
163.434

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

-0,5
-0,4
-1,7
0,09
11,7
10,6

0,6
0,6
4,1
0,09
13,7
13,7

Hovedtal:
Løbende indbetalinger
Indskud
Bruttoindbetalinger i alt*
Forsikringsteknisk resultat livsforsikring
Resultat syge- og ulykkesforsikring
Egenkapitalens investeringsafkast, netto
Engangsomkostninger til transition
Resultat før skat
Periodens resultat efter skat

* inkl. SUL

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