
 

 
 

Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS 

Pressemelding 21.10.2015    

 

Nordea Liv setter nye rekorder 

 
For Nordea Liv har 2015 så langt vært et meget godt år. Premieinntektene ved 

utgangen av september utgjorde 9,1 milliarder kroner, som er rekord. Selskapets 

resultat etter ni måneder ble 465 millioner kroner, som også er rekord. – I 2015 

har vi også forsterket posisjonen som den ledende pensjonsleverandøren i Norge, 

jubler administrerende direktør Jørund Vandvik. 

 

I likhet med konkurrentene satser Nordea Liv utelukkende på salg av produkter med 

investeringsvalg i det sterkt voksende pensjonssparemarkedet. Finans Norges mar-

kedsstatistikk viser at brutto forfalt premie for produkter med investeringsvalg ved 

utgangen av juni beløp seg totalt til 14,1 milliarder kroner, mot 11,1 milliarder kroner 

på samme tidspunkt i fjor, det vil si en vekst på 26 prosent. Nordea Livs markedsandel 

var 32,2 prosent, mot 32,0 prosent på samme tidspunkt i fjor. Også i markedet for in-

dividuelle dødsrisikoforsikringer er Nordea Liv blant de største i Norge med en mar-

kedsandel på 27,1 prosent av nytegnede forsikringer. 

 

Forvaltningskapital mot 100 milliarder kroner 

Nordea Livs resultat før skatt ved utgangen av tredje kvartal ble 465 millioner kroner, 

mot 370 millioner kroner på samme tidspunkt i fjor.  

 

Premieinntektene beløp seg til 9.060 millioner, mot 8.040 millioner kroner ved ut-

gangen av tredje kvartal i fjor. 

 

Nordea Livs forvaltningskapital har i løpet av de siste 12 måneder økt med 13,4 pro-

sent til 92,4 milliarder kroner. – Vi satser på å passere 100 milliarder kroner i løpet av 

året som kommer, sier Jørund Vandvik 

 

Avkastning preget av turbulente finansmarkeder 

Finansmarkedene viste negativ utvikling i tredje kvartal. For kunder med innskudds-

pensjon i Nordea Liv var avkastningen i de to største fondene, Aktiva Bedrift 50 og 

Nordea Vekstpensjon, henholdsvis -0,8 prosent og -0,9 prosent ved utgangen av sep-

tember.   

 

Nordea Liv har i 2015 splittet porteføljen med rentegaranti i tre porteføljer for å sikre 

best mulig kapitalforvaltning for ulike kundegrupper. Ved utgangen av september var 

verdijustert avkastning til kunder som ikke selv bærer investeringsrisikoen i gjennom-

snitt 2,3 prosent og realisert avkastning 2,6 prosent. Avkastningen på selskapsporte-

føljen (eiers kapital) var 0,9 prosent.  

 

1. januar 2016 trer Solvens II-regelverket i kraft. Nordea Liv har i den forbindelse 

opptatt nytt ansvarlig lån med 2 milliarder kroner til styrking av selskapets soliditet.  
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_____________________________________________________________________ 

Kontaktpersoner: 

Adm. direktør Jørund Vandvik   Telefon 98 28 01 01 

Økonomidirektør Jørn Nøstdal   Telefon 98 28 02 30 

    

 

Tekst til foto 

Administrerende direktør Jørund Vandvik i Nordea Liv jubler over sterk fremgang i 

2015. (Foto: Øystein Klakegg / Nordea Liv). 

 
 

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 

92,4 milliarder kroner, fordelt med ca 48,2 milliarder kroner i kundeporteføljer for 

produkter med rentegaranti, ca 36,3 milliarder kroner i kundeporteføljen for produkter 

med investeringsvalg og ca 7,8 milliarder kroner i eiers portefølje. Nordea Liv har ca 

17.000 bedriftskunder og ca 253.000 privatkunder. Selskapet har 245 fast ansatte 

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

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

(59) er administrerende direktør. 

 

Mer om resultatet: 
 

Økning i premieinntektene  

Nordea Livs premieinntekter økte i årets ni første måneder med 12,7 prosent til 9.060 

millioner kroner.  Netto reduksjon i premiereserver som følge av flytting fra/til andre 

selskaper utgjorde 506 millioner kroner.  

 

I bedriftsmarkedet utgjorde premieinntekter knyttet til innskuddspensjon 3.164 millio-

ner kroner, en økning på 5 prosent i forhold til samme periode i 2014. 

 

I privatmarkedet utgjorde premiene 4.455 millioner kroner, en økning på 28 prosent i 

forhold til samme periode i fjor. Det mest populære produktet er Fondskonto. 

 

Styrket soliditet 

Verdijustert avkastning på midler for kunder som ikke selv bærer investeringsrisikoen 

ble i årets ni første måneder i gjennomsnitt 2,3 prosent, mot 3,8 prosent ved utgangen 

av september i fjor. Realisert avkastning på produkter med rentegaranti ble 2,6 pro-

sent, mot 3,1 prosent etter ni måneder i 2014. 

 

Samlet soliditetskapital i selskapet per 30. september 2015 utgjorde 12.190 millioner 

kroner. Soliditetskapitalen utgjorde ved kvartalsskiftet 27,4 prosent av selskapets for-

sikringstekniske avsetninger med garanti. Nordea Livs kapitaldekning ved utgangen 

av september var 20,2 prosent. 
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Styrket avsetning til «langt liv» 

Nordea Livs resultat til eier før skatt (legalt resultat) etter årets første ni måneder ble 

465 millioner kroner. Kunder med rentegaranti, som i gjennomsnitt er 3,4 prosent, 

mottok til sammen 1.001 millioner kroner innenfor garantien. Resultat til kunder per 

30. september var 262 millioner kroner. Resultatet inkluderer avsetning med  233 mil-

lioner kroner til styrking av forsikringstekniske avsetninger som følge av økning i le-

vealderen, langt liv. Totalt er kunder med rentegaranti dermed tildelt 1.263 millioner 

kroner inklusiv eiers andel av oppreserveringen til langt liv. Nordea Livs totale avset-

ning til langt liv utgjorde 1.912 millioner kroner ved utgangen av september. 

 

Meget godt risiko- og administrasjonsresultat 

Nordea Livs risikoresultat etter årets første ni måneder ble 199 millioner kroner, mot 

186 millioner kroner etter samme periode i fjor. Administrasjonsresultat ble positivt 

med 171 millioner kroner, mot 80 millioner kroner etter ni måneders drift i 2014.  

 

Avkastningsresultatet ved utgangen av september ble 61 millioner kroner, mot 730 

millioner kroner året før. 

 

Forvaltningskapitalen økte 13,4 prosent 

Nordea Livs samlede forvaltningskapital ved utgangen av september var 92.377 mil-

lioner kroner, mot 81.468 millioner kroner på samme tidspunkt i fjor. 

 

I Nordea Livs porteføljer med rentegaranti utgjorde per 30. september risikoutsatte 

aksjeinvesteringer 9 prosent. Andelen eiendom i garantiporteføljene var 14 prosent, 

omløpsobligasjoner og plasseringer i pengemarkedet 34 prosent, obligasjoner til amor-

tisert kostnad 40 prosent, og andre plasseringer 3 prosent. 

 

For de garanterte porteføljene totalt ga investeringer i eiendom en avkastning på 5,0 

prosent. Investeringer i aksjer ga en avkastning på -2,1 prosent. Avkastningen på 

norske aksjer var 2,8 prosent mens avkastningen på internasjonale aksjer var -3,6 pro-

sent. Avkastningen på omløpsobligasjoner var 2,0 prosent, obligasjoner til amortisert 

kostnad 3,5 prosent, mens plasseringer i pengemarkedet ga en avkastning på -0,1 pro-

sent. Avkastningen på alternative investeringer etter årets ni første måneder ble 5,4 

prosent. 
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Regnskap Nordea Liv
Mill. kroner Året

RESULTATREGNSKAP 2015 2014 2014

TEKNISK REGNSKAP

Premieinntekter for egen regning 9.060               8.040          10.352       

Inntekter fra  investeringer i  kol lektivporteføl jen 1.086               1.714          2.324         

Netto inntekter fra  investeringer i  investeringsvalgporteføl jen 113                  1.412          2.520         

Andre fors ikringsrelaterte inntekter 100                  76               128            

Ers tatninger -4.043              -2.948         -3.923        

Resultatførte endringer i  fors ikr.forpl iktelser-kontrakts fastsatte forpl . -856                 -1.375         -2.013        

Resultatførte endringer i  fors ikr.forpl iktelser-særski l t investeringsvalg -4.552              -5.699         -8.137        

Midler ti lordnet fors ikringskontraktene-kontr.fastsatte forpl . -29                   -405            -132           

Fors ikringsrelaterte dri ftskostnader -436                 -488            -650           

Andre fors ikringsrelaterte kostnader -5                     -5                -6               

RESULTAT AV TEKNISK REGNSKAP 438                  322             463            

IKKE TEKNISK REGNSKAP

Netto inntekter fra  investeringer i  selskapsporteføl jen 52                    70               113            

Andre inntekter 0 0 0

Forval tningskostnader og andre kostnader knyttet ti l  selskapsp. -26                   -23              -27             

RESULTAT AV IKKE TEKNISK REGNSKAP 27                    48               86              

RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD (LEGALT RESULTAT) 465                  370             549            

Skattekostnad -34                   -98              -54             

Andre resultatkomponenter 0 0 -73 

TOTALRESULTAT 431                  272             422            

Året

BALANSE 2015 2014 2014

Immateriel le eiendeler 124                  78               92              

Finans iel le eiendeler 7.422               4.613          5.381         

Fordringer 146                  228             113            

Andre eiendeler 116                  208             143            

Forskuddsbeta l te kostnader og opptjente, ikke mottatte inntekter 0 0 0

Sum eiendeler selskapsporteføljen 7.807              5.127          5.729        

Eiendeler i  kol lektivporteføl jen 48.230             47.055        46.847       

Gjenfors ikringsandel  av fors ikringsforpl iktelser 79                    66               74              

Eiendeler i  investeringsvalgporteføl jen 36.261             29.220        31.664       

Sum eiendeler 92.377             81.468        84.314       

Innskutt egenkapita l 1.127               1.127          1.127         

Opptjent egenkapita l 4.112               3.531          3.680         

Ansvarl ig lånekapita l 2.830               830             830            

Fors ikringsforpl iktelser i  Livs fors ikring - kontrakts faste forpl iktelser 46.990             45.849        46.220       

Fors ikringsforpl iktelser i  Livs fors ikring - særski l t investeringsporteføl je 36.261             29.220        31.664       

Avsetning for forpl iktelser 428                  343             386            

Premiedepot fra  gjenfors ikringsselskaper 0 0 0

Forpl iktelser 550                  504             373            

På løpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter 80                    64               34              

Sum egenkapital og gjeld 92.377             81.468        84.314       

3. Kvartal

3. Kvartal
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Nøkkeltall Året

Tall i prosent 2015 2014 2014

Kollektivporteføljen:

Bokført avkastning (kapita l  avkastning 1) 2.6 3.1 5.4

Verdi justert avkastning eks kl . anlegg (kapita l  avkastning 2) 2.3 3.8 5.1

Selskapsporteføljen

Verdi justert avkastning eks kl . anlegg (kapita l  avkastning 2) 0.9 1.6 2.5

Kapita ldekning 20.2 15.3 16.2

Resultat Året

Mill. kroner 2015 2014 2014

Avkastningsresultat 61 730 1.070

Ris ikoresultat 199 186 289

Adminis tras jonsresultat 171 80 124

Fortjeneste ri s iko og rentegaranti 125 118 158

Annet (inkludert endring i  kursreguleringsfond og langt l iv) -62 -339 -802

Resultat før overskuddsdel ing 494 775 839

Resultat ti l  kunder -29 -405 -132

Ti l ført ti l /fra  ti l leggsavsetninger* 0 0 -158

Resultat til eier før skatt 465 370 549

Skattekostnad -34 -98 -54

Andre resultatkomponenter 0 0 -73

Resultat til eier etter skatt 431 272 422

*Årsoppgjørsdisposisjon

Soliditetskapital
Mill. kroner 2015 %* 2014 %*

Egenkapita l 4.807 10.8 % 4.807 11.0 %

Ansvarl ig lån 2.830 6.4 % 830 1.9 %

Ti l leggsavsetninger 1.093 2.5 % 1.120 2.6 %

Udisponert resultat før skatt 465 1.0 % 0 0.0 %

Ureal isert kursreserve obl igas joner ti l  amortisert kost 2.097 4.7 % 2.709 6.2 %

Merverdi  omløpsmidler 898 2.0 % 1.031 2.4 %

Sum soliditetskapital totalt 12.190 27.4 % 10.497 24.1 %

*) I prosent av forsikringstekniske avsetninger med garanti

Året

3. Kvartal

3. Kvartal

3. Kvartal


