
 

 
 

Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS   

Pressemelding 17.07.2013    

 

Nordea Liv fortsetter fremgangen  
 

Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og 

pensjonsforsikringsmarkedet i Norge, fikk et resultat før skatt etter årets seks 

første måneder på 253 millioner kroner, mot 231 millioner kroner etter samme 

periode i fjor. 

 

Premieinntektene i Nordea Liv i årets seks første måneder ble 4.534 millioner kroner, 

mot 4.894 millioner kroner i samme periode i 2012. Nedgangen skyldes stans i ny-

tegningen av kontrakter med rentegaranti. 

        

Nordea Livs markedsandel knyttet til individuelle produkter med investeringsvalg var 

i henhold til markedsstatistikken til Finans Norge (FNO) 56,8 prosent ved utgangen av 

første kvartal i år. Markedsandelen for innskuddspensjon for bedriftskunder var tilsva-

rende 16,4 prosent. Verftsgruppen Vard (tidligere STX) har i år valgt Nordea Liv som 

pensjonsleverandør for sine ansatte i Norge. 

 

- Vi styrker vår posisjon både i bedrifts- og personkundemarkedet som følge av      

godt samarbeid med bankrådgiverne i Nordea og salgsorganisasjonen til Tryg,        

sier administrerende direktør Jørund Vandvik i Nordea Liv. 

 

God avkastning 

Nordea Livs resultat til kunder med rentegaranti i første halvår ble 921 millioner kro-

ner, hvorav 655 millioner kroner er innenfor rentegarantien som i gjennomsnitt er ca 

3,4 prosent på årsbasis. Av overskuddet utover rentegarantien er 225 millioner kroner 

avsatt til dekning av selskapets forpliktelser som følge av at levealderen i befolk-

ningen øker. 

 

Ved utgangen av første halvår var verdijustert avkastning for kunder som ikke selv 

bærer investeringsrisikoen i gjennomsnitt 2,8 prosent, mot 2,4 prosent på samme tids-

punkt i fjor. Bokført avkastning var 2,1 prosent, mot 2,2 prosent etter første halvår i 

fjor. Avkastningen på selskapsporteføljen (eiers kapital) ble 1,1 prosent.  

     

       - Nordea Liv har i løpet av andre kvartal redusert aksjeandelen i porteføljene med       

       rentegaranti, og børsuroen i ukene før halvårsskiftet fikk dermed ikke vesentlig  

       betydning for avkastningen på midlene vi investerer for våre kunder og eier, sier  

       Vandvik.  

 

Netto avkastning i de vanligste fondene for bedriftskunder med innskuddspensjon, 

Nordea Aktiva Bedrift 50 og Nordea Vekstpensjon, var for begge fondene ved ut-

gangen av juni 5,1 prosent. 
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  ____________________________________________________________________ 

Kontaktpersoner: 

Adm. direktør Jørund Vandvik   Telefon 98 28 01 01 

Økonomidirektør Jørn Nøstdal   Telefon 98 28 02 30 

    

Tall og fakta 
 

Fakta om Nordea Liv 

Nordea er Nordens største finanskonsern. Nordea Liv Norge tilbyr alle former for livs- 

og pensjonsforsikringer til bedrifter og private kunder. Forvaltningskapitalen utgjør ca 

68,0 milliarder kroner, fordelt med ca 44,0 milliarder kroner i kundeporteføljer for 

produkter med rentegaranti, ca 19,5 milliarder kroner i kundeporteføljen for produkter 

med investeringsvalg og ca 4,5 milliarder kroner i eiers portefølje. Nordea Liv har ca 

17.000 bedriftskunder og ca 207.000 privatkunder. Selskapet har 250 fast ansatte 

medarbeidere i Bergen, Oslo, Trondheim og Drammen. Produktene selges gjennom 

Nordeas og Trygs kontorer, samt uavhengige forsikringsmeglere og -rådgivere. Jørund 

Vandvik (57) er administrerende direktør. 

 

Mer om resultatet: 
 

Premieinntekter 

Nordea Livs premieinntekter i første halvår utgjorde 4.534 millioner kroner, mot 

4.894 millioner kroner i samme periode i fjor. Av de totale premieinntektene utgjorde 

innbetalinger til IPS (Individuell Pensjonssparing), Fondskonto og Pensjonskonto 

1.164 millioner kroner.  

 

Tar markedsandeler 

Nordea Liv styrker sin posisjon både i bedrifts- og i personkundemarkedet. Markeds-

statistikken fra Finans Norge (FNO) viser at Nordea Liv i løpet av de fem årene fra 

utgangen av første kvartal 2008 til samme tidspunkt i 2013 økte sin andel av det priva-

te livs- og pensjonsforsikringsmarkedet (eksklusiv kommunal pensjon) fra 10,7 pro-

sent til 13,6 prosent. 

 

Nordea Livs markedsandel knyttet til individuelle produkter med investeringsvalg var 

56,8 prosent ved utgangen av første kvartal i år. Markedsandelen for innskuddspen-

sjon for bedriftskunder var 16,4 prosent. 

 

Styrket soliditet 

Verdijustert avkastning i første halvår på midler for kunder som ikke selv bærer inves-

teringsrisikoen ble i gjennomsnitt 2,8 prosent, mot 2,4 prosent året før. Realisert av-

kastning på produkter med rentegaranti ble 2,1 prosent, mot 2,2 prosent etter samme 

periode i 2012. 

 

Samlet soliditetskapital i selskapet per 30.06.2013 utgjorde 7.510 millioner kroner. 

Soliditetskapitalen utgjorde ved halvårsskiftet 18,3 prosent av selskapets forsikrings-

tekniske avsetninger, mot 16,5 prosent ved inngangen til 2013. Nordea Livs kapital-

dekning ved utgangen av første halvår var 14,9 prosent. 

 

Godt risiko- og administrasjonsresultat 

Nordea Livs risikoresultat per 30.06.2013 ble 152 millioner kroner, mot 122 millioner 

kroner i samme periode året før. Administrasjonsresultatet ble 51 millioner kroner, 
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mot 45 millioner kroner ved utgangen av første halvår i fjor. Renteresultatet utgjorde 

254 millioner kroner, mot 290 millioner kroner etter samme periode i 2012. 

 

Resultat til eier før skatt etter årets seks første måneder ble 253 millioner kroner. 

Kunder med rentegaranti, som i gjennomsnitt er 3,4 prosent, mottok til sammen 655 

millioner kroner innenfor garantien. Av overskuddet er kundene tildelt 41 millioner 

kroner, og dessuten er 225 millioner kroner ført til styrking av forsikringstekniske av-

setninger som følge av økning i levealderen. Totalt er kunder med rentegaranti dermed 

tildelt 921 millioner kroner. 

 

Forvaltningskapitalen økte 10,9 prosent 

Nordea Livs samlede forvaltningskapital ved utgangen av første halvår var 67.992 

millioner kroner, en økning på 10,9 prosent fra samme tidspunkt i 2012.  

 

I Nordea Livs porteføljer med rentegaranti utgjorde ved halvårsskiftet risikoutsatte 

aksjeinvesteringer 10,0 prosent. Andelen eiendom i garantiporteføljene var 16,3 pro-

sent, omløpsobligasjoner og plasseringer i pengemarkedet 32,2 prosent, obligasjoner 

til amortisert kostnad 39,4 prosent, og andre plasseringer 2,1 prosent. 

 

Verdivurdering av selskapets eiendomsportefølje i 2013 har medført netto nedskriv-

ning med 45 millioner kroner.   

 

For de garanterte porteføljene totalt ga investeringer i eiendom i første halvår en av-

kastning på 2,2 prosent. Investeringer i aksjer ga første halvår en avkastning på 9,0 

prosent. Avkastningen på norske aksjer var 6,2 prosent mens avkastningen på interna-

sjonale aksjer var 10,0 prosent. Avkastningen på omløpsobligasjoner var 2,3 prosent, 

obligasjoner til amortisert kostnad 2,4 prosent, mens plasseringer i pengemarkedet ga 

en avkastning på 1,7 prosent. Avkastningen på alternative investeringer i første halvår 

ble 9,2 prosent. 
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Regnskap Nordea Liv  

Mill. k roner

RESULTATREGNSKAP 2013 2012 2012

Premieinntekter for egen regning 4.534 4.894 8.480

Inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 1.200 992 2.153

Netto inntekter fra investeringer i investeringsvalgporteføljen 899 454 1.300

Andre forsikringsrelaterte inntekter 53 50 114

Erstatninger -2.837 -2.017 -3.758

Resultatførte endringer i forsikr.forpliktelser-kontraktsfastsatte forpl. -302 -1.688 -2.556

Resultatførte endringer i forsikr.forpliktelser-særskilt investeringsvalg -3.015 -2.202 -4.680

Midler tilordnet forsikringskontraktene - kontr. fastsatte forpl. -41 -21 -59

Forsikringsrelaterte driftskostnader* -273 -258 -537

Andre forsikringsrelaterte kostnader -2 -3 -8

216 201 449

IKKE TEKNISK REGNSKAP

Netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen 45 39 90

Andre inntekter 0 0 1

Forvaltningskostnader og andre kostnader knyttet til selskapsporteføljen -8 -9 -20

RESULTAT AV IKKE TEKNISK REGNSKAP 37 30 71

RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD (LEGALT RESULTAT) 253 231 520

Skattekostnad -50 -46 -99

Andre resultatkomponenter* 0 0 23

TOTALRESULTAT 203 185 444

*2012 korrigert for IAS19R

BALANSE 30.06.2013 30.06.2012 2012

Immaterielle eiendeler 107 166 109

Finansielle eiendeler 4.278 4.193 4.243

Fordringer 75 35 217

Andre eiendeler* 38 101 277

Forskuddsbetalte kostnader og opptjente, ikke mottatte inntekter 0 0 0

Sum eiendeler selskapsporteføljen 4.498 4.495 4.846

Eiendeler i kollektivporteføljen 43.953 42.779 42.924

Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser 61 58 59

Eiendeler i investeringsvalgporteføljen 19.480 13.970 16.452

Sum eiendeler 67.992 61.302 64.281

Innskutt egenkapital 1.129 1.129 1.129

Opptjent egenkapital* 3.292 2.849 3.089

Ansvarlig lånekapital 390 390 390

Forsikringsforpliktelser i Livsforsikring - kontraktsfaste forpliktelser 43.113 41.991 42.890

Forsikringsforpliktelser i Livsforsikring - særskilt investeringsportefølje 19.480 13.970 16.452

Avsetning for forpliktelser* 183 142 131

Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper 0 0 0

Forpliktelser 359 797 170

Påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter 46 34 30

Sum egenkapital og gjeld 67.992 61.302 64.281

*2012 korrigert for IAS19R

1. halvår
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Nøkkeltall 

Året 

Tall i prosent 2013 2012 2012

Kollektivporteføljen:

Bokført avkastning (kapital avkastning 1) 2,1 2,2 4,3

Verdijustert avkastning eksl. anlegg (kapital avkastning 2) 2,8 2,4 5,2

Selskapsporteføljen

Verdijustert avkastning eksl. anlegg (kapital avkastning 2) 1,1 0,7 1,7

Kapitaldekning 14,9 16,4 16,2

Resultat Året

Mill. kroner 2013 2012 2012

Renteresultat 254 290 492

Risikoresultat 152 122 275

Administrasjonsresultat* 51 45 97

Fortjeneste risiko og rentegaranti 63 56 108

Annet -226 -261 -393

Resultat før overskuddsdeling 294 252 579

Midler tilført fors. kunder -41 -21 -59

Tilført til/fra tilleggsavsetninger** -                 -              -              

Resultat til eier før skatt 253 231 520

Skattekostnad -50 -46 -99

Andre resultatkomponenter* -                 -              23

Resultat til eier etter skatt 203 185 444

*2012 korrigert for IAS19R

**Årsoppgjørsdisposisjon

Soliditetskapital

Mill. k roner 2013 %** 2012 %**

Egenkapital* 4.421 10,8 4.218 10,2

Ansvarlig lån 390 0,9 390 0,9

Tilleggsavsetninger 856 2,1 887 2,2

Udisponert resultat før skattekostnad 253 0,6 0 0,0

Urealisert kursreserve obligasjoner til amortisert kost 882 2,1 932 2,3

Merverdi omløpsmidler 708 1,7 383 0,9

Sum soliditetskapital totalt 7.510 18,3 6.810 16,5

*2012 korrigert for IAS19R

**) I prosent av forsikringstekniske avsetninger med garanti

Året

1. halvår

1. halvår

1. halvår


