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Regnskab 2017: Flot udvikling i indbetalingerne og tilfredsstillende 
resultat 
 
• Rekordhøje indbetalinger på 19,0 mia. kr. Det er 21 pct. højere end i 2016.  

• 10,3 mia. kr. i afkast til Nordea Liv & Pensions kunder. Kunder med VækstPension Aktiv Mellem risiko og 15 år 
til pension opnåede et afkast på 10,3 pct. Attraktiv kontorente på 3,0 pct. til kunder med HøjrentePension. 

• Tilfredsstillende resultat på 751 mio. kr. før skat svarende til en egenkapitalforrentning på 16,7 pct. før skat. 

• Kundernes forening Norliv overtager aktiemajoriteten i Nordea Liv & Pension betinget af Finanstilsynets 
godkendelse. 

 
 

Citater ved adm. direktør Steen Michael Erichsen: 
 

”Vi leverer et solidt regnskab med et tilfredsstillende bundlinjeresultat. Indbetalingerne voksede i 2017 samlet set 

med 21 pct. til 19,0 mia. kr., hvilket er det højeste i selskabets historie. Vi har et stærkt værditilbud. Tre kilder til 

afkast differentierer os fra konkurrenterne, og giver kunderne et økonomisk merafkast, som ikke blot kan isoleres til 

kontorente og markedsafkast. Kunderne vil i 2018 desuden opleve, at en del af årets resultat føres tilbage til dem 

igennem bonus fra foreningen Norliv, og om få år vil hele overskuddet gå tilbage til Norliv og dermed kunderne. Den 

udvikling er jeg glad for på kundernes vegne.” 

 

”Nordea Liv & Pension har igen i 2017 leveret et afkast og en kontorente i den absolut bedste del af markedet. På 

både kort og lang sigt kan vores kunder glæde sig over, at de får et meget konkurrencedygtigt investeringsafkast.”  

 

Foreningen Norliv overtager aktiemajoriteten i Nordea Liv & Pension 

Kun et år efter at Norliv købte 25 pct. af Nordea Liv & Pension, indgik Norliv en aftale i december 2017 med Nordea 

om køb af yderligere 45 pct. af aktierne i Nordea Liv & Pension, så foreningen nu ejer 70 pct. betinget af 

Finanstilsynets godkendelse. Med aftalen om købet af aktierne bliver Norliv nu majoritetsejer. Samtidig er det aftalt, 

at Nordea Liv & Pension i de kommende år tilbagekøber Nordea-gruppens resterende aktiepost på 30 pct. i 

pensionsselskabet. Når denne proces er afsluttet, bliver Norliv eneejer. Derefter vil hele Nordea Liv & Pensions 

overskud komme kunderne til gode. Norlivs målsætning er at udbetale i gennemsnit 80 pct. af foreningens overskud 

til medlemmerne som bonus, mens 20 pct. vil gå til almennyttige uddelinger til fremme af danskernes mentale 

sundhed. 
 

Højt afkast til  
kunderne  
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”I fremtiden vil vores fokus fortsat ligge på at drive en effektiv og kundeorienteret virksomhed og derigennem skabe 

mest mulig værdi til vores ejer,” siger Steen Michael Erichsen.  

Indbetalingerne i Nordea Liv & Pension sætter rekord 

Indbetalingerne steg med 21 pct. til 19,0 mia. kr. De løbende indbetalinger voksede med 10 pct. til 9,4 mia. kr., og 

indskud steg med 34 pct. til 9,6 mia. kr. sammenlignet med 2016. Samtidig er kundeloyaliteten meget høj blandt 

andet som følge af tre kilder til afkast og løbende udvikling af produktporteføljen.  

 

”Jeg hæfter mig især ved, at de løbende indbetalinger steg med 10 pct. Efter to år med en usædvanlig høj 

kundetilgang forventer vi i 2018 en moderat vækst i de løbende indbetalinger, ligesom indskuddene forventes at 

ligge på et mere normalt niveau,” siger Steen Michael Erichsen.  

 

 

Indbetalinger i Nordea Liv & Pension, mia. kr. 

 
*Indbetalinger vedrørende den danske forretning 

 

Godt resultat til glæde for kunderne  

Periodens resultat endte på 751 mio. kr. før skat imod 1.238 mio. kr. i 2016. Egenkapitalens forrentning udgør 16,7 

pct.  før skat og 11,7 pct. efter skat. Resultatet for 2017 var forventet som følge af udlodning af egenkapital ultimo 

2016, ekstraordinær indtægtsførelse fra skyggekontoen i 2016 og renter til efterstillet Tier 1-kapital, der blev oprettet 

i forbindelse med, at Norliv indtrådte i Nordea Liv & Pension som medejere.  

Afkast til kunderne i den bedste del af markedet i 2017 

Nordea Liv & Pension har på både kort og lang sigt sikret vores kunder et tilfredsstillende afkast i den bedste del 

af markedet. Kunder med markedsrenteprodukter opnåede et afkast på op til 12,2 pct. I 2017 fik kunder med 

vores anbefalede opsparingsprodukt VækstPension Aktiv Mellem risiko og 15 år til pension et afkast på 10,3 pct. 

Det placerer afkastet som det næstbedste blandt de kommercielle pensionsselskaber.  

 

Hos Nordea Liv & Pension får kunderne med VækstPension Index et passivt forvaltet opsparingsprodukt med 

lave omkostninger. VækstPension Index har alle de gode egenskaber fra VækstPension Aktiv med eksempelvis 

automatisk aftrapning af investeringsrisikoen og en ansvarlig investeringspolitik, men funderet på en indekseret 

investeringssammensætning. 20 pct. af vores kunder med markedsrenteprodukter vælger at spare op med 

VækstPension Index, der med Mellem risiko og 15 år til pension gav et afkast på 8,6 pct. i 2017. Det placerer 

afkastet i den bedste halvdel blandt de kommercielle pensionsselskaber. 
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Afkast helt i toppen på fem års sigt 

På længere sigt har kunderne i Nordea Liv & Pension fået et afkast i toppen af markedet. På eksempelvis fem års 

sigt har VækstPension Index Mellem risiko og 15 år til pension givet et samlet afkast på 65,4 pct. og 

VækstPension Aktiv et afkast på 60,1 pct. Det placerer os på henholdsvis en første- og andenplads blandt de 

kommercielle pensionsselskaber. 

 

”Vi leverer et afkast i den bedste del af markedet. Og det gør vi med en generelt lavere risiko i forhold til 

markedsstandarden. Vi har tidligere under finanskrisen i 2008 bevist, at vi har en robust portefølje i et faldende 

marked. Vi er bevidste om, at et tab på 50 pct. kræver en efterfølgende gevinst på 100 pct. for at være i status quo. 

Det er forhold som disse, der definerer en robust investeringsstrategi,” fortæller Steen Michael Erichsen.  

 

Afkast VækstPension, Mellem risiko 15 år til pension 

 
Kilde: Morningstar 

 

 

3,0 pct. i kontorente i HøjrentePension 

Nordea Liv & Pension er i 2018 fortsat med en af markedets bedste kontorenter på op til 3 pct. Blandt andet 

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

i den nytegnede rentegruppe opnåede i 2017 et solidt afkast på 4,2 pct., hvilket bidrager til at øge kundernes 

fremtidige muligheder for at opnå bonus og derigennem styrke pensionsudbetalingerne på lang sigt. Afkastet i det 

traditionelle pensionsprodukt udgjorde samlet set 2,7 pct. i 2017 efter ændringer i markedsværdistyrkelse.  
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Afkast 2017 Seneste 5 års afkast (2013-2017)

VækstPension Aktiv VækstPension Index
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Hoved- og nøgletal 

Mio. kr. 2017 2016 

Hovedtal:   

Løbende indbetalinger 9.414 8.554 
Indskud 9.559 7.132 
Bruttoindbetalinger i alt* 18.974 15.686 
   
Forsikringsteknisk resultat livsforsikring 791 1.209 
Resultat syge- og ulykkesforsikring 16 10 
Egenkapitalens investeringsafkast, netto -57 18 
Resultat før skat 751 1.238 
Periodens resultat efter skat 527 951 
   
Aktiver i alt 224.078 227.044 
Egenkapital 4.615 4.688 
Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter 172.933 159.357 
   
Nøgletal i procent   
Afkastprocent relateret til gennemsnitsrenteprodukter 3,7 5,9 
- efter ændring i markedsværdistyrkelse 2,7 4,8 
Afkastprocent relateret til markedsrenteprodukter 10,2 6,1 
Omkostningsprocent af hensættelser 0,37 0,40 
Egenkapitalforrentning efter skat 11,7 13,7 
   
Bonusgrad 12,2 14,0 
* inkl. SUL

 

  
 

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


