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Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked  
 

Nordea Liv fikk et resultat før skatt på 311 millioner kroner i første halvår, mot 317 

millioner etter samme periode i fjor. – Vi er svært tilfreds med å tangere fjorårets svært 

gode resultat i et krevende marked, sier administrerende direktør Jørund Vandvik. 

 

Nordea Livs premieinntekter i første halvår ble 6.363 millioner kroner, som er 209 millioner 

kroner lavere enn rekorden fra samme periode i fjor. Premieinntektene fordeler seg med 11,5 

prosent for tradisjonelle produkter med rentegaranti, mens hele 88,5 prosent gjaldt 

pensjonssparing med investeringsvalg og forsikringer som gir engangs-utbetaling ved død 

eller uførhet. 

 

- Både i bedrifts- og personkundemarkedet etterspør kundene enkle og forståelige produkter 

som gir økonomisk trygghet i alle livets faser. Vi fortsetter vår målrettede satsing på å tilby 

slike løsninger, sier Vandvik. 

 

Nordea Livs forvaltningskapital har vokst med 10 prosent siden utgangen av første halvår i 

fjor, og utgjør nå 99,7 milliarder kroner. 

Avkastning preget av svake finansmarkeder  

Utviklingen i finansmarkedene har så langt i 2016 vært preget av svake aksjemarkeder og lave 

renter som presser avkastningen på obligasjoner og i pengemarkedet. For kunder med 

innskuddspensjon ble avkastningen i de to største fondene til Nordea Liv, Aktiva Bedrift 50 

(50 prosent aksjeinvesteringer) og Nordea Vekstpensjon, henholdsvis 0,8 prosent og 0,4 

prosent i årets seks første måneder, mot henholdsvis pluss 3,9 prosent og 3,8 prosent i samme 

periode i 2015. Til sammenligning var den verdijusterte avkastningen til kunder som ikke selv 

bærer investeringsrisikoen i gjennomsnitt 2,4 prosent, mot 2,1 prosent i første halvår 2015. 

Realisert avkastning på kundenes midler ble 2,5 prosent, mot 1,9 prosent etter samme periode 

i fjor. 

 

«Brexit» skaper usikkerhet 

- Finansavkastningen i første halvår ble i noen grad påvirket av det overraskende utfallet i 

folkeavstemningen om EU-medlemskap i Storbritannia.  Finansmarkedene reagerte 

umiddelbart med å sende aksjekursene ned og de lange rentene falt. I ukene som har gått etter 

«Brexit» har aksjemarkedene igjen styrket seg, men de lange rentene har fortsatt å falle, sier 

Vandvik.  

Nordea Livs årlige renteforpliktelse til kunder med rentegaranterte produkter er ca 3,3 

prosent. Rundt 3/4 av denne porteføljen på ca 49 milliarder kroner er plassert i rentepapirer. - 



Med en 10 års-rente i området 1,2 prosent sier det seg selv at kapitalforvaltningen av denne 

porteføljen er vår største og viktigste utfordring, understreker Nordea Liv-sjefen. 

  _____________________________________________________________________ 

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 99,7 

milliarder kroner, fordelt med 48,9 milliarder kroner i kundeporteføljer for produkter med 

rentegaranti, 42,0 milliarder kroner i kundeporteføljen for produkter med investeringsvalg og 

8,8 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 (60) er administrerende direktør frem til 

Randi Marjamaa (40) overtar 1. oktober 2016. 

 

Stabil utvikling i premieinntekter  

Nordea Livs premieinntekter i årets tre første måneder gikk ned med 3,2 prosent i forhold til 

samme periode i fjor, til 6.363 millioner kroner. For produkter i bedriftskundemarkedet 

utgjorde premieinntektene 3.008 millioner kroner og 3.355 millioner kroner i 

personkundemarkedet. Fondskonto er det mest populære produktet blant personkundene. 

 

Markedsstatistikken fra Finans Norge viser at Nordea Liv i løpet av de fem årene fra 1. april 

2011 til 1. april 2016 økte sin andel av det totale livs- og pensjonsforsikringsmarkedet 

(eksklusiv kommunal pensjon) fra 12,0 prosent til 17,7 prosent, målt i brutto forfalt premie.  

 

I markedet for produkter med investeringsvalg er Nordea Livs andel nå 27,8 prosent. 

Markedsandelen knyttet til individuelle produkter med investeringsvalg er 52,8 prosent og 

tilsvarende for innskuddspensjon for bedriftskunder er 14,8 prosent. Markedsandelen innen 

nysalg av individuelle dødsrisikoforsikringer per 1. april i år var 18,9 prosent. 

 

Tilfredsstiller Solvens II-kravene 

Verdijustert avkastning på midler for kunder som ikke selv bærer investeringsrisikoen ble i 

første halvår i gjennomsnitt 2,4 prosent, mot 2,1 prosent året før. Realisert avkastning på 

produkter med rentegaranti ble 2,5 prosent, mot 1,9 prosent etter samme periode i 2015. 

Avkastning på eiers portefølje i perioden ble 0,6 prosent. 

 



Kunder med rentegaranti, som i gjennomsnitt er 3,3 prosent, mottok til sammen 674 millioner 

kroner innenfor garantien, samt andel av overskudd med 223 millioner kroner med endelig 

virkning.  Dessuten er 347 millioner kroner ført til styrking av forsikringstekniske avsetninger 

som følge av økning i levealderen. Totalt er kunder med rentegaranti dermed tildelt 1.245 

millioner kroner. Nordea Livs totale avsetning til «langt liv» utgjorde 2.452 millioner kroner 

ved utgangen av juni, som utgjør 73 prosent av behovet. 

 

Nordea Liv måler selskapets soliditet i forhold til Solvens II-kravene som ble innført 1. januar 

2016. Solvensgraden per mai var 160 prosent inklusiv overgangsbestemmelser vedtatt av 

norske myndigheter gjeldende til 2032, og 122 prosent eksklusiv disse bestemmelsene. 

 

Samlet soliditetskapital i selskapet per 30. juni 2016 utgjorde 13.458 millioner kroner, mot 

12.481 millioner kroner ved utgangen av 2015. 

 

Meget godt risiko- og administrasjonsresultat 

Nordea Livs risikoresultat etter seks måneder ble 176 millioner kroner, mot 137 millioner 

kroner etter samme periode i fjor. Administrasjonsresultat ble positivt med 128 millioner 

kroner, mot 109 millioner kroner per 30. juni 2015. Avkastningsresultatet ved utgangen av 

juni ble 485 millioner kroner, mot 192 millioner kroner etter første halvår i fjor. 

 

Forvaltningskapitalen økte 10 prosent 

Nordea Livs samlede forvaltningskapital ved halvårsskiftet var 99.703 millioner kroner, en 

økning på 10,3 prosent fra samme tidspunkt i fjor. 

 

I Nordea Livs porteføljer med rentegaranti utgjorde samlet ved halvårsskiftet risikoutsatte 

aksjeinvesteringer 8,4 prosent. Andelen eiendom i garantiporteføljene var 13,8 prosent, 

omløpsobligasjoner og plasseringer i pengemarkedet 27,0 prosent, obligasjoner til amortisert 

kostnad 46,5 prosent, og andre plasseringer 4,3 prosent. 

Verdivurdering av selskapets eiendomsportefølje i første halvår har medført en netto 

oppskriving med 154 millioner kroner. 

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

på 3,8 prosent. Investeringer i aksjer ga en avkastning på minus 1,3 prosent. Avkastningen på 

norske aksjer var 0,4 prosent mens avkastningen på internasjonale aksjer var minus 1,8 

prosent. Avkastningen på omløpsobligasjoner var 0,7 prosent, obligasjoner til amortisert 

kostnad 2,1 prosent, mens plasseringer i pengemarkedet ga en avkastning på 2,0 prosent. 

Avkastningen på alternative investeringer i første halvår ble 2,0 prosent.  



Regnskap Nordea Liv 

 

  

Året Mill. kroner Året

2016 2015 2015 RESULTATREGNSKAP 2016 2015 2015

TEKNISK REGNSKAP

6 363               6 572          12 461       Premieinntekter for egen regning 6 363               6 572          12 461       

1 134               991             1 669         Inntekter fra  investeringer i  kol lektivporteføl jen 1 134               991             1 669         

33                    1 372          1 436         Netto inntekter fra  investeringer i  investeringsvalgporteføl jen 33                    1 372          1 436         

66                    63               143            Andre fors ikringsrelaterte inntekter 66                    63               143            

-3 238              -2 662         -5 858        Ers tatninger -3 238              -2 662         -5 858        

-673                 -900            -1 121        Resultatførte endringer i  fors ikr.forpl iktelser-kontrakts fastsatte forpl . -673                 -900            -1 122        

-2 849              -4 816         -7 494        Resultatførte endringer i  fors ikr.forpl iktelser-særski l t investeringsvalg -2 849              -4 816         -7 494        

-223                 -33              -63             Midler ti lordnet fors ikringskontraktene-kontr.fastsatte forpl . -223                 -33              -63             

-298                 -287            -583           Fors ikringsrelaterte dri ftskostnader -298                 -287            -583           

-6                     -4                -7               Andre fors ikringsrelaterte kostnader -6                     -4                -7               

310                  296             582            310                  296             582            

IKKE TEKNISK REGNSKAP

46                    34               77              Netto inntekter fra  investeringer i  selskapsporteføl jen 46                    34               77              

0 0 0 Andre inntekter 0 0 0

-45                   -12              -49             Forva l tningskostnader og andre kostnader knyttet ti l  selskapsp. -45                   -12              -47             

1                      22               31              RESULTAT AV IKKE TEKNISK REGNSKAP 1                      22               31              

311                  318             613            RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD (LEGALT RESULTAT) 311                  318             613            

58                    -65              -46             Skattekostnad -31                   -40              -55             

0 0 27 Andre resultatkomponenter 0 0 27

369                  253             594            TOTALRESULTAT 280                  278             586            

Året Året

2016 2015 2015 BALANSE 2016 2015 2015

168                  114             141            Immateriel le eiendeler 168                  114             141            

8 158               5 405          7 434         Finans iel le eiendeler 8 158               5 405          7 434         

132                  90               116            Fordringer 132                  90               116            

294                  68               151            Andre eiendeler 294                  68               149            

0 0 1 Forskuddsbeta l te kostnader og opptjente, ikke mottatte inntekter 0 0 0

8 752              5 677          7 841        Sum eiendeler selskapsporteføljen 8 752              5 677          7 841        

49 169             48 404        48 528       Eiendeler i  kol lektivporteføl jen 48 859             48 099        48 390       

85                    78               83              Gjenfors ikringsandel  av fors ikringsforpl iktelser 85                    78               83              

42 007             36 517        39 158       Eiendeler i  investeringsvalgporteføl jen 42 007             36 517        39 158       

100 012           90 676        95 609       Sum eiendeler 99 703             90 371        95 471       

1 127               1 127          1 127         Innskutt egenkapita l 1 127               1 127          1 127         

4 193               3 483          3 824         Opptjent egenkapita l 4 679               4 090          4 399         

2 830               830             2 830         Ansvarl ig lånekapita l 2 830               830             2 830         

48 065             46 989        47 237       Fors ikringsforpl iktelser i  Livs fors ikring - kontrakts faste forpl iktelser 48 065             46 989        47 237       

42 007             36 517        39 158       Fors ikringsforpl iktelser i  Livs fors ikring - særski l t investeringsporteføl je 42 007             36 517        39 158       

1 145               1 239          1 061         Avsetning for forpl iktelser 350                  327             350            

603                  439             331            Forpl iktelser 603                  439             331            

43                    51               41              På løpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter 43                    51               41              

100 012           90 676        95 609       Sum egenkapital og gjeld 99 703             90 371        95 471       

1. halvår

1. halvår

Nordea Liv konsern Nordea Liv AS

1. halvår

1. halvår



 

 

 

Nøkkeltall Året

Tall i prosent 2016 2015 2015

Kollektivporteføljen

Bokført avkastning (kapital avkastning 1) 2,5 1,9 3,9

Fripol ise Høy 2,6 n/a 4,5

Andre Høy 2,5 n/a 3,7

Lav 2,3 n/a 3,2

Verdijustert avkastning ekskl. anlegg (kapital avkastning 2) 2,4 2,1 3,5

Fripol ise Høy 3,0 n/a 3,5

Andre Høy 1,7 n/a 3,6

Lav 2,0 n/a 3,6

Selskapsporteføljen

Verdi justert avkastning ekskl . anlegg (kapita l  avkastning 2) 0,6 0,6 1,3

Resultat Året

Mill. kroner 2016 2015 2015

Avkastningsresultat 485 192 440

Ris ikoresultat 176 137 329

Adminis tras jonsresultat 128 109 244

Fortjeneste ris iko og rentegaranti 72 83 166

Annet -326 -171 -386

Resultat før overskuddsdel ing 535 350 793

Resultat ti l  kunder -223 -32 -63

Ti l ført ti l /fra  ti l leggsavsetninger* 0 0 -117

Resultat til eier før skatt 311 318 613

1. halvår

*Årsoppgjørsdisposisjon. Det er i delårsoppgjør ikke anledning til å benytte 

tilleggsavsetninger. 

1. halvår


