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26. oktober 2017 

  
 
 
 

Regnskab 1.-3. kvartal 2017: Indbetalinger på rekordniveau 
 

 Indbetalingerne på rekordniveau med 14,4 mia. kr., hvilket er 25 pct. højere end tilsvarende periode i 2016.  

 Samlet afkast til Nordea Liv & Pensions kunder på 7,1 mia. kr. Kunder med VækstPension Aktiv og med 15 år til 
pension har opnået et afkast på 7,4 pct., mens kunder med HøjrentePension får en kontorente på 3,0 pct. 

 96 pct. af alle nye kunder har tilvalgt DinKapital. 

 Resultat på 498 mio. kr. før skat efter 3. kvartal 2017. 
 
 
 
 
Citater ved adm. direktør Steen Michael Erichsen: 
 

”Jeg er meget tilfreds med en stigning i indbetalingerne på 25 pct., og at flere kunder vælger Nordea Liv & Pension. 

Siden 2015 har vi øget indbetalingerne på firmamarkedet med 800 mio. kr., og vi har i samme periode øget antallet af 

kunder med 12.000.” 

 

”Vi oplever, at kunderne forstår, at tre kilder til afkast adskiller os positivt fra det øvrige pensionsmarked. Vi udbygger 

løbende vores proaktive rådgivning og fokuserer på at forbedre vores selvbetjeningsløsninger. Samtidig fastholder vi 

et stærkt fokus på personlig rådgivning og personlige relationer. Med DinKapital og en løbende bonus fra Foreningen 

Norliv skaber vi økonomisk merværdi til vores kunder.” 

 

Solidt afkast til aktionærerne 

I november 2016 købte Foreningen Norliv 25 pct. af aktierne i Nordea Liv & Pension, mens Nordea Life Holding AB 

fortsat ejer 75 pct. af aktierne i Nordea Liv & Pension. Foreningen Norliv har alle kunder i Nordea Liv & Pension som 

medejere. Norlivs målsætning er at udbetale i gennemsnit 80 pct. af foreningens overskud til medlemmerne som bonus, 

og 20 pct. går til almennyttige uddelinger til fremme af god mental sundhed.  

”For os er det vigtigt, at vi igennem solide finansielle resultater bidrager positivt til den løbende bonus, som vores kunder 

over tid vil modtage fra Foreningen Norliv. Egenkapitalforrentningen er steget til tilfredsstillende 8,1 pct. efter skat mod 

7,3 pct. i 3. kvartal 2016,” siger Steen Michael Erichsen.  

 

God kundetilgang til  
Nordea Liv & Pension 
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Periodens resultat blev på 498 mio. kr. før skat imod 650 mio. kr. for samme periode 2016. Nedgangen i resultatet var 

forventet som følge af udlodning af egenkapital ultimo 2016, ekstraordinær indtægtsførelse fra skyggekontoen i 2016 og 

renter til efterstillet kapital, der blev oprettet i forbindelse med, at Foreningen Norliv indtrådte i Nordea Liv & Pensions 

ejerkreds. Renteudgiften til den efterstillede kapital går direkte tilbage til Foreningen Norliv, der stiller den efterstillede 

kapital til rådighed for Nordea Liv & Pension.  

Indbetalinger på rekordniveau 

Indbetalingerne steg med 25 pct. til 14,4 mia. kr. De løbende indbetalinger udgør 7,0 mia. kr. og er dermed steget 

med 12 pct. sammenlignet med samme periode sidste år. Indskud steg med 40 pct. og udgør 7,4 mia. kr. 

 

Kunderne har taget godt imod tre kilder til afkast, som omfatter et solidt markedsledende afkast og herunder en høj 

kontorente på 3 pct., DinKapital, der i 2017 giver en rente på 5 pct., samt en forventet bonus fra Foreningen Norliv i 

2018. 96 pct. af alle nye kunder tilvælger DinKapital, som i 2018 også bliver tilgængelig for private kunder,” fortæller 

Steen Michael Erichsen. 

 

Indbetalinger i Nordea Liv & Pension, mia. kr. 

 
 

Flotte afkast til kunderne i 2017 

Kunderne har i årets først ni måneder fået et godt afkast på deres pensionsopsparing på i alt 7,1 mia. kr.  

 

90 pct. af alle nye kunder vælger i dag et markedsrenteprodukt i Nordea Liv og Pension. Nordea Liv & Pension er et 

af de få danske pensionsselskaber, der både tilbyder et aktivt og passivt opsparingsprodukt til vores kunder. Kunder 

med VækstPension Aktiv har i år fået et afkast blandt de allerbedste på markedet på 7,4 pct. med 15 år til pension og 

mellem risiko. Tilsvarende har kunder med VækstPension Index opnået et afkast på 5,9 pct.  

 

”De finansielle markeder har overvejende udviklet sig positivt i 2017. Især aktiemarkederne har givet et pænt afkast 

på trods af geopolitisk uro og stigende usikkerhed om centralbankernes fremtidige kurs. Vi tror på en fortsat positiv 

udvikling på de finansielle markeder, men vi er samtidig opmærksomme på, at en korrektion i markedet kan ligge 

inden for en overskuelig fremtid. Vi er klar til at reagere på eventuelle signaler, der går i den retning,” fortæller Anders 

Stensbøl Christiansen, der er investeringsdirektør i Nordea Liv & Pension.   

 

Pensionsopsparing er sammen med køb af fast ejendom den mest langsigtede investering, som danskerne foretager 

gennem livet. Derfor er det vigtigt at opnå gode langsigtede afkast, og her har kunder i Nordea Liv & Pension fået et 

godt afkast uanset om der kigges på 3, 5 eller 10 års sigt. 
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Afkast VækstPension, Mellem risiko 15 år til pension 

 
 

I det traditionelle pensionsprodukt har Nordea Liv & Pension en af markedets højeste kontorenter på 3 pct. Blandt 

andet derfor oplever vi en stigende interesse for HøjrentePension især hos opsparere tæt på pensionsalderen. Som 

følge af den garanterede ydelse investeres der mere sikkert og traditionelt i det traditionelle pensionsprodukt, hvorfor 

obligationslignende investeringer fylder mere i porteføljen, end tilfældet er i markedsrenteprodukterne. Af samme 

årsag ligger afkastet også derfor typisk på et lavere niveau i det traditionelle pensionsprodukt i de perioder, hvor 

aktiemarkederne leverer høje afkast. Omvendt klarer det traditionelle pensionsprodukt sig ofte tilsvarende bedre end 

markedsrenteprodukterne i de perioder, hvor aktieafkastet er negativt. Afkastet i gennemsnitsrenteproduktet udgjorde 

ved udgangen af 3. kvartal 2,6 pct. efter ændringer i markedsværdistyrkelse.  

 

Foreningen Norliv har afholdt de første medlemsmøder 

Nordea Liv & Pensions kunder har i det seneste kvartal været inviteret til flere medlemsmøder i Norliv, der er kundernes 

egen forening. Ca. 3.000 kunder har deltaget på de seks møder, som Foreningen Norliv har afholdt ud over landet. 

Tilslutningen har været så stor, at der til flere medlemsmøder har været oprettet ventelister. Som følge af den store 

tilslutning til møderne vil Foreningen Norliv i fremtiden afholde yderligere medlemsmøder. Her får kunderne indblik i de 

aktiviteter, som Foreningen Norliv har fokus på, ligesom kunderne har kunnet møde Nordea Liv & Pension og tale med 

vores rådgivere.  

 

”Med Foreningen Norliv i ejerkredsen er kunderne rykket endnu tættere på Nordea Liv & Pension. Det er ikke mindst i 

form af den direkte indflydelse, som kunderne har gennem Norlivs bestyrelsesposter i Nordea Liv & Pension. Samtidig 

sikrer Foreningen Norliv, at vores kunder får en løbende bonus, som sikrer dem en bedre økonomi gennem livet, 

ligesom Norliv - og dermed også vores kunder - står for almennyttige uddelinger til fremme af god mental sundhed i 

Danmark,” siger Steen Michael Erichsen.  
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Hoved- og nøgletal 

Mio. kr. 3. kvt. 

2017 

3. kvt. 

2016 

Hovedtal:   

Løbende indbetalinger 6.968 6.213 
Indskud 7.388 5.286 
Bruttoindbetalinger i alt 14.356 11.499 
   
Forsikringsteknisk resultat livsforsikring 517 630 
Resultat syge- og ulykkesforsikring 14 0 
Egenkapitalens investeringsafkast, netto -33 20 
Resultat før skat 498 650 
Periodens resultat efter skat 358 497 
   
Aktiver i alt 230.623 243.828 
Egenkapital 4.446 7.028 
Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter 169.570 158.771 
Heraf kollektivt bonuspotentiale 9.308 9.016 
   
Nøgletal i procent   
Afkastprocent relateret til gennemsnitsrenteprodukter 2,5 7,5 
- efter ændring i markedsværdistyrkelse 2,6 4,4 
Afkastprocent relateret til markedsrenteprodukter 7,2 2,7 
Omkostningsprocent af hensættelser 0,29 0,31 
Egenkapitalforrentning efter skat 8,1 7,3 
   
Bonusgrad 14,8 12,9 

 

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


