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Regnskab 2016: Stigning i indbetalingerne på 17 procent 

 Rekordresultat på 1.238 mio. kroner før skat i 2016 mod 493 mio. kroner i 2015 

 Rekordhøje indbetalinger på 15,6 mia. kroner i 2016 mod 13,3 mia. kroner i 2015 

 Samlet afkast på 8,9 mia. kroner til Nordea Liv & Pensions kunder 

 VækstPension Index har givet markedets bedste afkast over 3 år  

 Kontorente forhøjet til 3,0 procent i den nytegnende bestand 

 Kunderne er blevet medejere af Nordea Liv & Pension 

 Lancering af DinKapital til firmakunder 
 
 
 

”Jeg er tilfreds med resultatet, og at mange nye kunder valgte os til i 2016. Vi har en konkurrencedygtig model for 

værdiskabelse baseret på medejerskab og bonus fra Foreningen NLP, afkast af DinKapital samt det løbende afkast 

som vi leverer på vores opsparingsprodukter. Samtidig fastholder vi adgang til personlig rådgivning over hele landet 

og et stort produktudbud,” siger adm. direktør Steen Michael Erichsen fra Nordea Liv & Pension. 

 

Nordea Liv & Pension kom ud af 2016 med et resultat før skat på 1.238 mio. kroner. Der er i 2016 indtægtsført fuldt 

risikotillæg, ligesom der er indtægtsført 404 mio. kroner fra skyggekontoen, der herefter udgør 27 mio. kroner. 

 

I 2016 købte Foreningen NLP 25 procent af aktierne i Nordea Liv & Pension, og indgår dermed i ejerskabet af Nordea 

Liv & Pension sammen med Nordea Life Holding AB, der fortsat ejer 75 pct. af aktierne i Nordea Liv & Pension. 

Desuden har Foreningen NLP investeret 933 mio. kr. i efterstillet kapital udstedt af Nordea Liv & Pension. I 

forbindelse med købet blev der udbetalt udbytte på 2.794 mio. kroner til Nordea Life Holding AB. 

 

Mange nye firmakunder i 2016 

I 2016 fik Nordea Liv & Pension en stor tilgang af nye kunder. Ikke mindst på firmamarkedet fik vi en stor tilgang 

blandt store, mellemstore og mindre virksomheder, ligesom der er indgået et stort antal aftaler med nye kunder, der 

først træder i kraft i 2017. Den store tilgang af nye kunder samt en historisk lav afgang af eksisterende kunder bidrog 

til rekordhøje indbetalinger på 15,6 mia. kroner, hvilket samlet set er 17 procent højere end for 2015.  

 

 

 

Ny app med  
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Indbetalinger i Nordea Liv & Pension, mia. kroner 

 
 

8,9 mia. kroner i afkast til kunderne 

I første halvdel af 2016 var aktiemarkederne udfordrede, men i 4. kvartal oplevede vi bredt set stigende aktiekurser, 

der især havde en positiv indflydelse på afkastet i markedsrenteprodukterne. Fra slutningen af september og frem til 

årsskiftet så vi stigende renter. Det havde en negativ påvirkning af afkastet i Pension med gennemsnitsrente. 

 

Samlet set modtog kunderne i Nordea Liv & Pension et afkast på 8,9 mia. kroner i 2016 mod 2,6 mia. kroner i 2015.  

 

I VækstPension modtog en kunde med Mellem risiko og 15 år til pension et afkast på 4,4 procent i VækstPension 

Aktiv og 8,3 procent i VækstPension Index, der i 2016 leverede et afkast helt i toppen af markedet blandt 

kommercielle pensionsselskaber. 

 

Afkast VækstPension, Mellem risiko 15 år til pension 

 
 

”VækstPension har sikret vores kunder solide langsigtede afkast. Den typiske kunde har Mellem risiko med 15 år til 

pension. Set på tre års sigt ligger VækstPension Index med markedets klart bedste afkast og VækstPension Aktiv 

ligger på en tilfredsstillende tredjeplads. På den helt lange horisont på 10 år ligger VækstPension Aktiv på en flot 

førsteplads,” fortæller Steen Michael Erichsen. 

 

Højere kontorente i 2017 

Afkastet i Pension med gennemsnitsrente udgjorde 5,9 procent og 4,8 procent efter merhensættelser. Bonusgraden 

udgjorde ved årsskiftet 14 procent. Som følge af det tilfredsstillende afkast og en solid bonusgrad hævede vi 

kontorenten til 3,0 procent for den nytegnede bestand, ligesom kontorenten blev hævet til 2,5 procent for øvrige 

bestande.  
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”Mange kunder efterspørger en stabil løbende rente uden de udsving, man ser i markedsrenteprodukterne. Derfor har 

vi udviklet HøjrentePension, der er en moderne udgave af pension med gennemsnitsrente. Vi fokuserer på at tilbyde 

vores kunder en kontorente, der giver et solidt merafkast i forhold til inflationen,” fortæller Steen Michael Erichsen. 

 

Kontorenten 

 
Anmærkning: kontorente for den nytegnede bestand 

 

Tre kilder til afkast 

I forbindelse med at Foreningen NLP købte aktier i Nordea Liv & Pension, blev alle vores 330.000 kunder samtidig til 

medejere af deres eget pensionsselskab. Dermed får de også andel i det fremtidige overskud i Nordea Liv & Pension.  

 

Foreningen NLP har desuden besluttet, at kunder i Nordea Liv & Pension fremadrettet skal modtage en bonus 

svarende til ca. 80 procent af det afkast, som foreningen opnår på sin formue. Den første bonus fra Foreningen NLP 

forventes udbetalt i 2018. 

 

I oktober 2016 lancerede Nordea Liv & Pension DinKapital med et 

afkast fastsat til fem procent i 2017. DinKapital ejes af kunderne, som 

de individuelt stiller til rådighed for Nordea Liv & Pension. Rente-

indtægterne tilskrives derfor den enkelte kundes pensionsopsparing. 

DinKapital beskattes og udbetales efter samme vilkår som resten af 

pensionsopsparingen. 

 

DinKapital er optimalt for kunder, der foretrækker det højere 

forventede afkast i markedsrenteprodukterne VækstPension og 

LinkPension, og som samtidig ønsker stabilitet i deres 

pensionsopsparing. For kunder i HøjrentePension vil det herudover 

give et ekstra afkast oveni kontorenten.  

 

”Sammen med det gode løbende afkast som vores kunder modtager, får vores kunder i fremtiden yderligere værdi 

gennem bonus fra Foreningen NLP og fra det attraktive afkast, som kunderne kan modtage fra DinKapital. Det betyder, 

at vores kunder i fremtiden har tre kilder til fremtidigt afkast, hvilket styrker vores i forvejen stærke markedsposition,” 

forklarer Steen Michael Erichsen. 

 

Direkte rådgivning til kunder i Nordea Liv & Pension 

”Rådgivning vil altid være en væsentlig del af det værditilbud, som vi tilbyder vores kunder. Derfor igangsætter vi nu et 

helt nyt rådgivningskoncept, hvor vi som minimum hver 3. år vil være i rådgivningskontakt med alle vores direkte 

betjente kunder,” siger Steen Michael Erichsen og fortsætter: 
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”Pension er for mange ikke noget, man tænker på i hverdagen, og samtidig har vores kunder mange forskellige 

behov. Det tager vi ansvar for og hjælper vores kunder til at få den sikkerhed og tryghed, der ligger i at have de rigtige 

dækninger.” 

 

Nordea Liv & Pension udvikler løbende selskabets digitale medier med henblik på at sikre stadig kunderne bedre 

rådgivning og stadig hyppigere kontakt. I første kvartal af 2017 introducerer Nordea Liv & Pension en helt ny 

pensionsapp til vores kunder, hvor kunderne løbende kan tjekke sin pensionsordning og følge med i udviklingen af 

afkastet. 

 

 

 

Hoved- og nøgletal 

Mio. kroner 2016 2015 

Hovedtal:   

Løbende præmier 8.449 7.710 
Indskud 7.132 5.610 
Bruttopræmier i alt 15.580 13.320 

   
Forsikringsteknisk resultat livsforsikring 1.209 503 
Resultat syge- og ulykkesforsikring 10 -2 
Egenkapitalens investeringsafkast 18 -9 
Resultat før skat 1.238 493 
Periodens resultat efter skat 951 420 
   
Aktiver i alt 227.044 218.311 
Egenkapital 4.688 6.533 
Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter 159.357 150.281 
Heraf kollektivt bonuspotentiale 9.211 8.151 
   
Nøgletal i procent*   
Afkastprocent relateret til gennemsnitsrenteprodukter 5,9 0,0 
- efter ændring i markedsværdistyrkelse 4,8 2,8 
Afkastprocent relateret til markedsrenteprodukter 6,1 5,6 
Omkostningsprocent af hensættelser 0,40 0,42 
Egenkapitalforrentning efter skat 13,7 6,3 
   
Bonusgrad i den nytegnende bestand 13,0 14,3 
*Beregnet efter ny regnskabsbekendtgørelse  
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