2012 i Nordea Liv & Pension
•
•
•
•

Afkast på 12,5 mia. kr.
Fortsat vækst i løbende indbetalinger
Reformer kræver rådgivning
Vækstpension - det rette valg for de fleste kunder

Regnskabsmeddelelse

Begivenheder
Regnskab
Tal

Adm. direktør Steen Michael Erichsen

Tema

”I et 2012 præget af økonomisk og markedsmæssig turbulens har vi skabt et afkast på 12,5 mia. kr. Mere end 10 pct.
i ﬂere af markedsrenteprodukterne og 9,7 pct. i Pension med
gennemsnitsrente – det resultat er vi tilfredse med. Nordea
Liv & Pension er et robust og ﬁnansielt stærkt selskab –
også i turbulente tider. Vi har ikke på noget tidspunkt været
i kursværn, og vores stigende bonusgrad og stabile afkast i
markedsrente er særdeles tilfredsstillende.”

Skattereform 2013:
Stop for kapitalpension
Et ﬂertal i Folketinget vedtog i midten af september en skattereform, som i realiteten afvikler kapitalpensioner.
Fra 2013 er der således ikke længere fradragsret for indbetalinger
til kapitalpension. I stedet indføres en såkaldt aldersforsikring
uden fradragsret, men hvor udbetalingen til gengæld er skatteog afgiftsfri.
Eksisterende kapitalpensioner kan omlægges til aldersforsikring
ved at betale statsafgift på ordningen før udbetalingstidspunktet.
Skattereformen giver et incitament til at vælge denne mulighed,
idet afgiften midlertidigt er nedsat med 2,7 procentpoint i 2013.
Nordea Liv & Pension har siden reformens vedtagelse lagt
kræfter i en betydelig informations- og rådgivningsindsats
over for vores kunder og står godt rustet til at rådgive om
konsekvenser og muligheder.

Vi sikrer samtidig en smidig overgang til de nye regler og
sørger som udgangspunkt for, at kunderne bevarer fradrag for
indbetalinger ved automatisk at ﬂytte hidtidige indbetalinger
til kapitalpension til en rate- eller livrentepension.
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Skattereform 2013: Stop for kapitalpension
Reformer kræver rådgivning
Rådgivning med branchens mest moderne værktøj
Udsigt for 2013

Tema

Fra kunderne i ﬁrmamarkedet forventer Nordea Liv & Pension
ikke stor efterspørgsel efter aldersforsikring med præmiebetaling.
Det skyldes tre forhold:
• Produktet er ikke fradragsberettiget og vil reducere
medarbejdernes lønudbetaling
• Uanset at indbetalingerne sker med beskattede midler, er
der en afgift på 20 pct., hvis man ønsker udbetaling før tid
• For indbetaling via arbejdsgiver medfører det administrative
besværligheder i form af ændringer i lønindberetning m.v.

Tal

Nordea Liv & Pensions kunder vil i løbet af 2013 kunne betale
afgift af eksisterende kapitalpensioner og dermed etablere en
aldersforsikring, som oprettes i Vækstpension eller Link Pension.
Kunder, der benytter denne mulighed, får en eventuel opgørelsesbonus med, når de skifter fra Pension med gennemsnitsrente.
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Skattereform 2013: Stop for kapitalpension
Reformer kræver rådgivning
Rådgivning med branchens mest moderne værktøj
Udsigt for 2013

De mange reformer, som berører pensionsområdet i disse år,
har medført øget behov hos kunderne for rådgivning. Nordea
Liv & Pension oplever, at der hersker stor forvirring om omfanget og konsekvenserne af ændringerne, som ikke blot drejer
sig om skattereform 2013, men også skattereform 2010, tilbagetrækningsreformen og ﬂeksjob- og førtidspensionsreformen.

Regnskab

Reformer kræver rådgivning

Tema

Nordea Liv & Pension er klar til at rådgive kunderne om
konsekvenser og muligheder, ikke blot i forbindelse med
ændringerne på selve pensionsområdet, men også reformernes
øvrige elementer, fx forhøjelse af topskattegrænsen, forhøjet
ældrecheck, frivillig overgang fra gammel til nuværende ordning for førtidspensionister og den afdæmpede regulering af
overførselsindkomster.

Tal

Aldrig har rådgivning været vigtigere, og aldrig har det været
vigtigere at spare op.

Rådgivning med branchens
mest moderne værktøj
Nordea Liv & Pension har i 2012 udviklet branchens mest
moderne rådgivningsværktøj, så vores rådgivere i dialog med
kunden kan udføre en grundig behovsanalyse og sammensætte
en løsning, som passer til den enkelte. Det, uanset om der er tale
om en ny kunde, der skal sammensætte sin første pensionsordning, eller en ældre, som skal planlægge detaljerne i sin
pensionsøkonomi.
Det avancerede værktøj er bygget visuelt op og giver kunden fuldt
overblik over sine pensionsforhold – også hos andre pensionsleverandører og i offentligt regi, hvis det ønskes. Værktøjet
beregner en fuldstændig prognose for kundens pensionsøkonomi, ligesom man med det samme kan se, hvordan fx en
højere indbetaling eller tilvalg af en børnepension påvirker
pensionen. Der gennemføres desuden en proﬁlanalyse, som
afdækker kundens behov for involvering og risikovillighed
i forhold til investeringer. Alt præsenteres i en overskuelig
rapport, som giver kunden det bedste grundlag for at vælge
en pensionsløsning, der tilgodeser ønsker og behov.
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I begyndelsen af 2013 tager vi således et nyudviklet online
rådgivningsværktøj i brug, hvor den personlige rådgivningssamtale foregår via nettet og telefonen. Online rådgivning
tilbyder vores kunder hurtig, effektiv og ﬂeksibel rådgivning,
som passer ind i en travl hverdag.

Tal

Kunderne har taget godt imod det nye værktøj, og gennem løbende
udvikling af vores rådgivningskoncepter sikrer vi, at de altid kan
få branchens bedste rådgivning hos Nordea Liv & Pension.

Tema

Skattereform 2013: Stop for kapitalpension
Reformer kræver rådgivning
Rådgivning med branchens mest moderne værktøj
Udsigt for 2013
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Skattereform 2013: Stop for kapitalpension
Reformer kræver rådgivning
Rådgivning med branchens mest moderne værktøj
Udsigt for 2013

2012 var et børsår præget af en del dårlige nyheder, men alligevel steg de globale aktier med 15 pct. i løbet af året, og det
viste sig at blive et år med pæne pensionsafkast.
I 2013 forventer Nordea Liv & Pension ﬂere positive nyheder,
og der er gode muligheder for, at aktiekurserne vil fortsætte opad.

Regnskab

Udsigt for 2013

En forudsætning for, at den positive udvikling på aktiemarkederne kan fortsætte i 2013, er, at forventningen om stærkere
vækst indfries, og der skal også være en vis forhåbning om, at
det kan fortsætte ind i 2014.

Tal

Europa og nye markeder har bedste potentiale for aktier

Tema

I Nordea Liv & Pension er vi forsigtigt optimistiske, men vi
vil nøje overvåge porteføljen og er klar til at reducere risikoen.
Og som altid har vi fokus på at have en bred spredning af vores
investeringer. Det bedste potentiale i forhold til risikoen ligger
efter vores vurdering i Europa og på de nye markeder. USA er i
højere grad det sikre alternativ, som formentlig også har mindre
afkastpotentiale.

Kursudviklingen for udvalgte aktiemarkedsindeks
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Lave renter det meste af året

De ofﬁcielle renter er nær 0 pct., og nationalbankerne verden
over støtteopkøber massivt i obligationsmarkederne, hvorved
de lange renter er presset ned på historisk lave niveauer. Det vil

næppe ændre sig afgørende i 2013, i hvert fald ikke før hen
mod slutningen af året. Det skyldes, at der - trods udsigterne
til bedre økonomisk vækst – ikke er nævneværdig inﬂation i de
store vestlige økonomier på grund af den betydelige ledige
kapacitet både i produktionsapparatet og på arbejdsmarkederne.
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Skattereform 2013: Stop for kapitalpension
Reformer kræver rådgivning
Rådgivning med branchens mest moderne værktøj
Udsigt for 2013

De korte renter ser derimod ud til at forblive omkring 0 pct.
i både USA og Europa i hvert fald helt ind i 2014.
Fortsættes ...

Tema

Fortsætter den økonomiske genopretning i 2013 som ventet,
kan det betyde, at markedet må revurdere forventningerne
sidst på året, og det kan sende de lange amerikanske renter op
fra de usædvanligt lave niveauer, de ligger på nu. En tilsvarende
udvikling sås i 1994 og 1999, hvor en vending i økonomien og
ændrede forventninger til pengepolitikken sendte de lange
renter i vejret i USA.

Tal

Derfor kan nationalbankerne fortsætte den lempelige vækstunderstøttende politik, som de tydeligt har signaleret, at de
vil gøre. Det kan imidlertid vise sig at være en risiko, særligt
i USA.

Opgørelsesbonus påvirkes af renteudviklingen

En stigning i de lange amerikanske renter kan udløse en lignende
reaktion i andre obligationsmarkeder verden over. Det vil have
betydning for størrelsen af en eventuel opgørelsesbonus, Nordea
Liv & Pensions kunder kan få med, når de ﬂytter deres pensionsordning fra Pension med gennemsnitsrente til et markedsrenteprodukt, idet værdien af den garanti, man opgiver, er højere, jo
lavere renten er.
Overvejer man at ﬂytte, og står man til at få opgørelsesbonus med,
kan det derfor være en god ide at gøre det, mens renten er lav.
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Skattereform 2013: Stop for kapitalpension
Reformer kræver rådgivning
Rådgivning med branchens mest moderne værktøj
Udsigt for 2013

Regnskab
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Fortsat vækst i løbende indbetalinger
Nordea Liv & Pension havde i 2012 en vækst på 5,2 pct. i de
løbende indbetalinger, som rundede 7,3 mia. kr. De samlede
indbetalinger var på 13,9 mia. kr., heraf 11 mia. kr. i Danmark.
Efter den meget store vækst i 2011 er det tilfredsstillende i
lyset af de gentagne skattereformer og konjunktursituationen.
Indskud faldt 7,1 pct. (27,4 pct. i Danmark), hvilket var ventet,
idet mobiliteten i markedet pt. hæmmes af, at pensionsordninger
typisk bindes i selskaberne i 2-3 år, når der udbetales opgørelsesbonus i forbindelse med ﬂytning fra gennemsnitsrente til
markedsrente. Også usikkerhed omkring nye regler for kapitalpension har påvirket engangsindbetalingerne, ikke mindst på
det individuelle marked.
Udviklingen i de løbende indbetalinger understreger selskabets
stærke position som en attraktiv samarbejdspartner på pensionsområdet med stabilt lave omkostninger, konkurrencedygtige
afkast, et stærkt produktudbud og rådgivnings- og servicekoncepter i stadig udvikling.

Udviklingen i løbende præmier
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Begivenheder

Fortsat vækst i løbende indbetalinger
Omkostninger
Gode afkast i markedsrente
Resultat 2012
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Fortsat vækst i løbende indbetalinger
Omkostninger
Gode afkast i markedsrente
Resultat 2012

Selskabet har reduceret antallet af fuldtidsansatte for at kunne
fastholde en ﬂad omkostningsudvikling også i 2013.

Tal

Nordea Liv & Pension estimerer således de samlede direkte
udgifter til skattereformen 2013 til at overstige 25 mio. kr.
Hertil kommer udgifter til at nedlukke udviklingsprojekter
midlertidigt for at kunne løfte den udvikling, som reformen
kræver.

Tema

Omkostningsprocenten har fra 2011 ligget under 5 pct. på
trods af stærkt øgede krav til rådgivning og udvikling i forbindelse med ny lovgivning.
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Omkostninger

Gode afkast i markedsrente
Børsåret 2012 var et lidt specielt år, hvor både aktier og obligationer leverede gode afkast på trods af, at der var en betydelig
usikkerhed om såvel væksten som statsﬁnanserne på begge
sider af Atlanten.
Understøttet blandt andet af den meget lempelige pengepolitik
verden over valgte investorerne at ignorere de dårlige nyheder
og kiggede i stedet fremad. Det sendte kurserne på risikoaktiver
i vejret med op imod 15 pct. på visse af de globale aktieindeks.
Den fortsat svage økonomiske vækst kombineret med den lempelige pengepolitik – særligt i form af fortsatte betydelige såkaldte
kvantitative lempelser – pressede samtidig obligationskurserne
i vejret og dermed renten i bund.
I visse markeder, bl.a. Danmark, bidrog den såkaldte ”safe haven”
med kapitalﬂugt ud af de sydeuropæiske markeder også til at
understøtte både obligations- og aktiekurser. Denne effekt var
dog mindre i 2. halvår, efter at ECB midt på året bragte en vis ro
på den europæiske gældskrise med sit løfte om mulig intervention.

Pensionsopsparing handler om langsigtet investering, og det
afspejles i Nordea Liv & Pensions meget langsigtede investeringsstrategi med fokus på risikospredning. Nordea Liv &
Pensions markedsrenteprodukter leverede gode risikojusterede
afkast i 2012 mellem 5,0 pct. og 13,2 pct. Afkast og risikoaktiver
fulgtes ad: jo højere andel af risikoaktiver, jo højere afkast.
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Fortsat vækst i løbende indbetalinger
Omkostninger
Gode afkast i markedsrente
Resultat 2012

Tema

Næste side:
Overblik over afkast i Nordea Liv & Pensions markedsrenteprodukter.

Tal

Under indtryk af uroen omkring den ﬁnanspolitiske situation i
USA var afkastene dog mere beskedne i 4. kvartal end tidligere
på året med afkast mellem 0,5 pct. og 1 pct.
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Begivenheder

Fortsat vækst i løbende indbetalinger
Omkostninger
Gode afkast i markedsrente
Resultat 2012

Selvvalg
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Link Pension Aktiv
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Link Pension Index
Afkast 2012 i pct.
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Begivenheder

Fortsat vækst i løbende indbetalinger
Omkostninger
Gode afkast i markedsrente
Resultat 2012

Udviklingen anses som tilfredsstillende i lyset af fradragsgrænsen
på 50.000 kr. for ratepension, skattereform 2013 vedrørende
kapitalpension samt konjunkturudviklingen, som påvirker indbetalingerne i nedadgående retning.

Tal

• Vækst i de løbende indbetalinger på 5,2 pct.
• Omkostningsprocent på 4,9 pct.
• Afkast i markedsrenteprodukterne på mellem 5,0 pct. og 13,2 pct.
• Afkast i Pension med gennemsnitsrente på 9,7 pct.
i rentegruppe 1 (nytegnende bestand).
• Bonusgrad på 4,3 pct. i rentegruppe 1.
• Resultat før skat på 776 mio. kr.

Regnskkab
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Resultat 2012

Resultatet for året udgjorde 776 mio. kr. før skat. Der er indtægtsført fuld driftsrisikoforrentning i rentegruppe 1 og 2, mens
der i rentegruppe 3 og 4 er foretaget overførsel til skyggekontoen.
Yderligere er skyggekonto fra tidligere år vedrørende rentegruppe 1 og 2 udlignet, svarende til 397,8 mio.kr.

Tema

Nordea Liv & Pensions soliditet og ﬁnansielle styrke underbygges desuden af en solvensgrad på 164 pct. efter Solvens I,
som er Finanstilsynets højeste solvenskrav til selskabet.

Begivenheder

Rekordvækst i indbetalingerne
Lorem
Lorem
Lorem
Lorem
Lorem
Lorem

Året
2011

Hovedtal
Bruttopræmier
Løbende præmier
Indskud
Bruttopræmier i alt

7.339
6.620
13.959

6.978
7.128
14.105

662
36
53
25
776
584

161
59
110
67
397
327

162.923
5.903
138.845
3.422

164.911
5.318
128.760
1.890

Nøgletal i pct.
Investeringsafkast før PAL (Pension med gennemsnitsrente)
Investeringsafkast før PAL (rentegruppe 1)
Afkast af aktiver og passiver set under ét
Omkostningsprocent af præmier
Omkostningsprocent af hensættelser

9,7
9,7
5,5
4,9
0,6

6,7
0,1
2,1
4,8
0,6

Bonusgrad i den nytegnende bestand, rentegruppe 1

4,3

1,0

Forsikringsteknisk resultat livsforsikring
Resultat syge- og ulykkesforsikring
Egenkapitalens investeringsafkast
Andre indtægter
Resultat før skat
Periodens resultat efter skat
Aktiver i alt
Egenkapital
Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter
Heraf kollektivt bonuspotentiale

Tall

Året
2012

Tema

Mio.kr.

Regnskab

Hoved- og nøgletal

Vækstpension

Begivenheder
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Rekordvækst i indbetalingerne
Lorem
Lorem
Lorem
Lorem
Lorem
Lorem

Tema

Tal

• Det rette valg for de ﬂeste kunder
• Et livscyklusprodukt til enhver risikoappetit
• Branchens bedste risikojusterede afkast

Vækstpension
– det rette valg for de ﬂeste kunder
Markedsrente er i dag det foretrukne valg, når Nordea Liv &
Pensions kunder vælger pensionsordning. Næsten 2/3 af
indbetalingerne fra nye kunder går således til markedsrenteprodukter.
Heraf er Vækstpension det absolut foretrukne valg, og indbetalingerne hertil udgjorde i 2012 83 pct. af de samlede indbetalinger til markedsrente. Et ikke ubetydeligt antal eksisterende
kunder har desuden valgt at ﬂytte deres pensionsordning fra
Pension med gennemsnitsrente til Vækstpension. I forhold til
2011 er de samlede præmieindbetalinger til produktet steget
med næsten 25 pct.
I juni 2012 lancerede Nordea Liv & Pension nye investeringsproﬁler i Vækstpension og kan dermed tilbyde Danmarks bedste
produktplatform i markedsrente.

Der er nu et livscyklusprodukt til enhver: fra den risikovillige, som
kun ønsker aktier, til den helt forsigtige, som ønsker maksimal
sikkerhed for sine indbetalinger, uanset hvordan markederne
udvikler sig.

Begivenheder
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Vækstpension – det rette valg for de ﬂeste kunder
Et livscyklusprodukt til enhver risikoappetit
Branchens bedste risikojusterede afkast

Tema

De nye risikoproﬁler har givet Nordea Liv & Pensions kunder
ﬂere attraktive muligheder i en tid, hvor afkastpotentialet i
Pension med gennemsnitsrente forventes fortsat at være
begrænset, og hvor regeringen anbefaler at spare op i markedsrente.

Tal

Vækstpension er designet til at holde stand i turbulente tider
og tilbyder kunderne den optimale kombination af godt afkast
og begrænset risiko. Det har i en årrække været livscyklusproduktet med det bedste risikojusterede afkast på markedet.

Et livscyklusprodukt til enhver risikoappetit
Vækstpension tilbyder et livscyklusprodukt til enhver risikoappetit.
Det giver ﬂere valgmuligheder, men princippet er stadig det
samme: Stor risikospredning, automatisk tilpasning af risikoen
i forhold til kundens alder – jo tættere på pensionen, jo lavere
risiko – og et risikojusteret afkast, der ligger stabilt i den absolutte top af markedet, også i vanskelige tider.
Vækstpension Lav risiko

- for kunden, der gerne vil have et pænt afkast, men undgå
større udsving.
En stor del af opsparingen investeres forsigtigt i fx obligationer,
der giver et stabilt, men lavere afkast. Op til 50 pct. bliver
investeret mere risikobetonet i afkast-investeringer med
mulighed for et højere afkast, men også øget risiko for tab.
Med tiden bliver andelen af risikobetonede investeringer
automatisk nedtrappet gradvist til 0 pct.

- for kunden, der gerne vil øge muligheden for et bedre afkast
og accepterer nogle udsving.
En moderat del af opsparingen investeres forsigtigt i fx obligationer, der giver et stabilt, men lavere afkast. Op til 75 pct.
bliver investeret mere risikobetonet i afkast-investeringer med
mulighed for et højere afkast, men også øget risiko for tab. Med
tiden bliver andelen af risikobetonede investeringer automatisk
nedtrappet til ca. 25 pct.
Vækstpension Høj risiko

- for kunden, der ønsker gode muligheder for et højt afkast og
accepterer større udsving.

Begivenheder
Regnskab

Vækstpension Mellem risiko

Tal

Vækstpension – det rette valg for de ﬂeste kunder
Et livscyklusprodukt til enhver risikoappetit
Branchens bedste risikojusterede afkast

Tema

Op til 100 pct. af opsparingen investeres risikobetonet i
afkast-investeringer med gode muligheder for et højt afkast,
men også øget risiko for tab. Med tiden bliver andelen af risikobetonede investeringer automatisk nedtrappet til ca. 50 pct.

Garanti

- for kunden, der vil opnå et godt afkast uden at gå på kompromis
med trygheden.
Kunder, der ønsker ekstra sikkerhed, kan vælge at investere i
en garanteret version af Vækstpension. Investeringsgarantien
betyder, at udbetalingen, når man går på pension, som minimum
vil modsvare indbetalingerne fratrukket omkostninger og
eventuel betaling til forsikringer. Det gælder også, hvis man
dør, inden man når pensionsalderen. Under forudsætning af,
at det kan opnås under garantibetingelserne, vil denne version
investeringsmæssigt som udgangspunkt svare til Vækstpension
Mellem risiko.
Nordea Liv & Pension tilbyder også et livscyklusprodukt baseret
på passivt forvaltede investeringer. Det fås i de samme ﬁre
varianter.
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Indkomst-investeringer
Den gule farve viser andelen af investeringer, der risikomæssigt ligger “i midten” og altså
hverken kan betegnes som sikre eller risikobetonede, fx skovinvesteringer eller kreditfonde.

Tal

Sikre investeringer
Den grønne farve viser andelen af sikre investeringer, fx danske stats- eller realkreditobligationer og ejendomme.

Afkast-investeringer
Den røde farve viser andelen af risikofyldte investeringer, fx børsnoterede aktier, hedgefonde eller kapitalfonde med unoterede aktier (private equity).

Tema

0%
40 år

Regnskab

Risikonedtrapningen i Vækstpension
- risikoen nedtrappes automatisk i alle risikoproﬁler

Afkastet i Vækstpension

”Jeg er stolt af, at vi som selskab har modet til at lave et livscyklusprodukt, som med dets fokus på stabilitet og langsigtede
afkast afviger fra normen i det danske pensionsmarked. Investeringsstrategien viste sit værd, da det hele kollapsede under krisen,
og nu hvor man igen kan få pæne afkast, følger produktet også
godt med.”
Investeringsdirektør Anders Schelde
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Nordea Liv & Pensions livcyklusprodukt Vækstpension har en
langsigtet investeringsstrategi med en meget bred risikospredning og blandt andet mange avancerede, ikke-børsnoterede
investeringer (fx kapitalfonde, skov, banklån m.m.)

Regnskab

Branchens bedste risikojusterede afkast

Som konsekvens af strategien udvikler afkastet i Vækstpension
sig mere stabilt end andre markedsrenteprodukter.

Tal

Derved adskiller produktet sig fra andre livscyklusprodukter
i det danske pensionsmarked, som overvejende er investeret i
almindelige børsnoterede aktier og obligationer. Et hovedformål med investeringsstrategien er at sikre gode langsigtede
afkast, som er bedre end markedsafkastet, og som samtidig er
opnået med en mindre løbende risikotagning.

Denne stabilitet er fx en fordel for kunderne, når de går ind
i produktet, og når de forlader det, typisk i forbindelse med
pensionering.

Tema

Fortsættes ...

I begge situationer er det nemlig uhensigtsmæssigt at blive
udsat for større kortsigtede markedsudsving, da det skaber
usikkerhed om opsparingens værdi. Mange kunder sætter
desuden stor pris på, at værdiudviklingen i deres pensionsopsparing i det hele taget foregår mere jævnt, og at tab begrænses
mest muligt. Det giver tryghed.
Den højere grad af stabilitet kommer tydeligt frem i Vækstpensions afkast.
De seneste to år - som har været to turbulente børsår - er et
godt eksempel herpå. I 2011 faldt børserne verden over i lyset
af eurokrisen. Som konsekvens kom Vækstpension ud med et
mindre negativt afkast på -1,4 pct. i 2011 (Mellem risiko,
30 år til pension). Dette resultat var dog væsentligt bedre end
sammenlignelige produkter i det danske pensionsmarked, som
havde et gennemsnitligt afkast på -4,9 pct. Vækstpension blev
dermed det bedst performende livcyklusprodukt i 2011.

I 2012 var situationen omvendt under indtryk af de stærke
børsmarkeder. Her leverede samme proﬁl i Vækstpension et
afkast på 9,8 pct., mens sammenlignelige produkter på markedet
i gennemsnit nåede 15,9 pct.
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Dette langt mere stabile afkast er i tråd med den langsigtede
investeringsstrategi i Vækstpension. Stabiliteten er vigtig, for det
er jo sådan, at hvis man det ene år taber 50 pct., så skal man vinde
100 pct. det næste for blot at nå samme niveau som før tabet.

Tal

Med andre ord, både i 2011 og 2012 så Nordea Liv & Pension
de mindste udsving i vores afkast.

Tema

Denne strategi har gennem de seneste seks år vist sit værd
gennem mange forskellige markedsstemninger på de ﬁnansielle
markeder, og Nordea Liv & Pensions kunder har over denne
periode opnået branchens bedste afkast på 23,6 pct. – og til
den laveste risiko.

Denne udvikling illustreres klart af ﬁguren på modstående side.
Ser man isoleret på perioden 2011-12, er værdien af indbetalingen
til Vækstpension steget 8,3 pct., mens den til konkurrerende
selskaber i gennemsnit er steget 10,2 pct. Men fordi Vækstpension klarede sig bedst i årene inden, var udgangspunktet
højere, så forskellen på 1,9 procentpoint dækker over en forskel
i kroner og øre på blot på 80 øre pr. 100 kr. i opsparing. De
langsigtede afkast har dermed konkret værdi også på den kortere bane.

Mellem risiko, lang investeringshorisont (30 år til udbetaling)
Akkumuleret afkast efter investeringsomkostninger
125

8,3% = 9,50 kr.
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