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Omkostninger til administration var på 26 mio. kr.
Målt i forhold til hensættelserne udgjorde det 0,03
pct. mod 0,04 pct. i 2016. Målt pr. medlem svarer det
til 572 kr. mod 596 kr. året før.

Lægernes Pension er ejet af medlemmerne. Der er
ingen andre, der skal have del i overskuddet – alle
pengene går til lægernes pensioner. 9 ud af 10 læger i
Danmark er medlemmer af Lægernes Pension.

Lægernes Pension fik 1.626 nye medlemmer i løbet af
året, og medlemsbidragene voksede med 4,5 pct.

Afkast og omkostninger har stor betydning for, hvor
meget man får udbetalt som pensionist. Kun en
fjerdedel af pensionen, der udbetales, stammer fra
indbetalinger. Resten kommer fra pensionskassens
forrentning af pengene. Igennem 70 år har Lægernes
Pension skabt et afkast til lægerne, der svarer til
næsten 9 pct. om året. Omkostningerne til
administration har i flere år været blandt de laveste i
branchen.
Lægernes Pension er mere end en pensionskasse.
Koncernen omfatter også en bank for læger og en
investeringsforening, der gør det nemmere og
billigere for Lægernes Pension at investere
pensionsformuen.

Medlemmerne fik i 2017 en kontorente på 4,43 pct.
på den almindelige ordning med betinget garanti.
Pensionister med denne ordning har desuden fået
udbetalt et pensionisttillæg svarende til en forøgelse
af pensionen på 13 pct.
Lægerne lever længere, og udviklingen er forstærket i
de seneste år. Lægernes Pension har derfor hensat
ekstra i 2017 for at kunne udbetale pension i længere
tid.
En undersøgelse foretaget af konsulent- og
analysevirksomheden Aalund i 2017 viste, at
Lægernes Pension har landets mest tilfredse
pensionsopsparere. Medlemmerne lægger særligt
vægt på trygheden i pensionsordningen og
pensionskassens evne til at få opsparingen til at
vokse.

Året der gik
Årets resultat efter skat blev et overskud på 1.098
mio. kr. i 2017, mod 616 mio. kr. i 2016. Lægernes
Bank leverede et overskud til pensionskassen på 48
mio. kr. efter skat.
Det officielle nøgletal for afkast for
gennemsnitsrenteprodukter, som omfatter alle
pensionskassens ordninger, blev på 9,4 pct. i forhold
til 8,5 pct. i 2016. Det var især globale aktier og
ejendomme samt realkreditobligationer og andre
kreditobligationer, som bidrog til afkastet.
Sammensætningen af investeringsporteføljen blev i
2017 ændret for at opnå et højere afkast med den
samme risiko. Det er sket ved at have færre aktier og
flere kredit- og reale aktiver som ejendomme,
infrastruktur og vedvarende energi.

Lægernes Bank har nu eksisteret i 25 år som bank for
læger og deres familier. For tredje år i træk kårede
Forbrugerrådet Tænk Lægernes Bank som ”Bedst i
test” i en sammenligning af danske bankers vilkår og
priser. I 2017 lancerede banken et fordelskoncept,
hvor læger, der samler deres bankforretninger i
Lægernes Bank, får endnu lavere priser på boliglån og
finansiering af lægepraksis.
Lægernes Pension har en stærk solvensmæssig
position. Basiskapitalen er tre gange så stor, som
lovgivningen foreskriver.
Årsrapporten kan læses i sin fulde ordlyd på lpb.dk
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Hoved- og nøgletal

2017

2016

Medlemsbidrag

2.407

2.299

Investeringsafkast

7.753

6.240

Pensionsafkastskat

-1.144

-922

Pensionsydelser

-2.117

-1.973

Årets tilskrevne individuelle bonus

-2.902

-2.955

Ændring i kollektivt bonuspotentiale

-3.218

-1.632

Øvrige ændringer i pensionshensættelser mv.

345

-415

Administrationsomkostninger

-26

-27

1.098

616

Investeringsaktiver

84.101

78.035

Afdækningsaktiver

5.227

4.946

531

576

Aktiver i alt

89.859

83.557

Garanterede ydelser og Risikomargen

31.439

36.639

Individuelle Bonuspotentialer

35.682

23.971

Kollektivt bonuspotentiale

11.363

8.145

312

4.271

Egenkapital inkl. overskudskapital

9.655

8.787

Øvrige passiver

1.408

1.745

89.859

83.557

9,4

8,5

10,0

8,6

282

306

Resultatopgørelse mio. kr. (ÅTD)

Periodens resultat
Balance mio. kr.

Likvider og øvrige aktiver

Fortjenstmargen på pension og investeringskontrakter

Passiver i alt
Nøgletal afkast i pct.
Afkast gennemsnitsrenteprodukter før pensionsafkastskat (N1)
Afkast af investeringsaktiver før pensionsafkastskat
Øvrige nøgletal
Solvensdækning efter standardmetoden (pct.)
Bonusgrad (pct)

70,9

50,3

56.532

45.161

Omkostningsprocent af hensættelser (N4)

0,03

0,04

Omkostninger pr. medlem (kr.) (N5)

572

596

Kapitalgrundlaget (mio. kr.)

1)

1

Basiskapital plus kollektive og individuelle bonuspotentialer samt fortjenstmargen ud fra solvensmæssige hensættelser.

