3. kvartal 2011 i Nordea Liv & Pension

Tema

Tal

Regnskab

Begivenheder

Pensionsreformer
Der er brug for ro omkring pensionssystemet – ro, så danskerne
kan indstille sig på, hvilke regler, der gælder, og tilrettelægge
deres liv og deres økonomi i tillid til, at forudsætningerne ikke
pludselig ændrer sig igen. Kun på den måde kan vi bevare et
velfungerende pensionssystem i Danmark.
De sidste 10 år har budt på mange ændringer i det danske
pensionssystem. Folkepensionsalderen er fx blevet sat ned
og op igen, der er ændret på efterlønnen, og der er lagt loft
over fradrag på indbetalinger til ratepension. Og efter det
seneste folketingsvalg står det nu fast, at der er ﬂere ændringer
på vej: Den tilbagetrækningsreform, som blev foreslået under
den tidligere regering, vil blive gennemført, så den planlagte
stigning i efterløns- og pensionsalderen fremrykkes 5 år, og
efterlønsperioden skæres ned. Et forslag om at udvide fradragsloftet til også at omfatte livrenter er stadig til diskussion.
Det handler om sikkerheden for, at man kan nå at spare nok op
til at bevare den ønskede levestandard, når man går på pension.

En undersøgelse gennemført af YouGov for Nordea Liv & Pension
viser, at danskerne er forvirrede: Kun et mindretal ved fx, hvornår
de kan gå på pension, og de færreste har overblik over konsekvenserne af reformerne.

Regnskab

Begivenheder

Pensionsreformer
Rekordvækst i indbetalingerne
Lavere omkostninger til gavn for kunderne
Dynamisk kontorente
Vi samarbejder med patientforeninger

Derfor er der behov for at etablere viden om reformerne og
opbygge tillid til pensionssystemet.
Mange danskere ved ikke, hvornår de kan gå på pension
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Rekordvækst
i pensionsindbetalingerne
Nordea Liv & Pension fortsatte væksten i 3. kvartal, hvor
de samlede pensionsindbetalinger rundede 10,4 mia. kr.,
heraf 9,2 mia. kr. i Danmark.
Der er tale om en rekordvækst i forhold til markedet. Det understreger selskabets konkurrencekraft med et stærkt produktudbud, lave omkostninger og tilfredsstillende risikojusterede
afkast. Nordea Liv & Pension er således en attraktiv samarbejdspartner på pensionsområdet.
De samlede præmieindbetalinger steg med 51 pct. i forhold
til samme periode 2010 - de løbende præmier med 13 pct.
og indskud med 122 pct. Alene i Danmark er præmieindbetalingerne steget med 32 pct. i samme periode. Væksten ses både
i ﬁrmapensioner og i privat tegnede pensionsordninger.

Tal

Nordea Liv & Pensions stærke position slår ikke mindst igennem
i livscyklusproduktet Vækstpension, som har oplevet en særligt
kraftig stigning det seneste år. De aktuelle lave aktiekurser gør
det interessant at placere pensionsopsparingen i et markedsrenteprodukt. For kunder, som ellers ville vælge Pension med
gennemsnitsrente, er Vækstpension et attraktivt alternativ.
Risikoen tilpasses automatisk i forhold til alder, og Vækstpension
har et risikojusteret afkast, der ligger stabilt i toppen af markedet.

Regnskab

Begivenheder

Pensionsreformer
Rekordvækst i indbetalingerne
Lavere omkostninger til gavn for kunderne
Dynamisk kontorente
Vi samarbejder med patientforeninger
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4

Begivenheder

Pensionsreformer
Rekordvækst i indbetalingerne
Lavere omkostninger til gavn for kunderne
Dynamisk kontorente
Vi samarbejder med patientforeninger

I takt med at antallet af kunder – og dermed pensionsopsparingen
under forvaltning – vokser, opnår Nordea Liv & Pension stadig
ﬂere stordriftsfordele, som direkte kommer pensionskunderne
til gode. Således har selskabets fokus på effektivisering og optimering af processer de seneste år dels givet hurtige ekspeditionstider, dels reduceret omkostningerne.

Regnskab

Lavere omkostninger
til gavn for kunderne

Tema

Hertil kommer, at omkostningerne i forbindelse med investering
i vores produkter fortsat reduceres. Eksempelvis i livscyklusproduktet Vækstpension, hvor investeringsomkostningerne
siden 2009 er faldet med 30 pct. uagtet en fastholdt investeringssammensætning med alternative investeringer og ejendomme.
Det bidrager til, at kundernes opsparing udvikler sig hurtigere,
hvilket i sidste ende fører til højere udbetalinger, når man går
på pension.

Tal

Udviklingen er afspejlet i omkostningsprocenten, som siden
1. kvartal 2010 er faldet fra 8,4 pct. til 4,9 pct.

Dynamisk kontorente
Finansmarkederne har været særdeles turbulente i 2011,
og 3. kvartal har budt på kursfald på de ﬂeste aktiemarkeder
på 15-25 pct. og fortsat rentefald – fx nåede renten på den
10-årige danske statsobligation sidst i kvartalet sit laveste
niveau nogensinde på 2,1 pct.
Nordea Liv & Pension er et selskab med stærk vækst og konkurrencedygtige nøgletal, herunder faldende omkostningsprocent og et tilfredsstillende risikojusteret afkast. Vi holder fast
i investeringspolitikken, der bygger på et langsigtet perspektiv,
en justeret balance mellem afkast og risiko, og en kombination
af traditionelle og alternative investeringer, så vi sikrer en optimal
risikospredning.
Nordea Liv & Pension har en dynamisk kontorentepolitik,
hvor der er en direkte sammenhæng mellem fastsættelse
af kontorenten og de afkast, vi kan hente på investeringsmarkederne.

Samtidig lever vi op til den aftale, pensionsbranchen indgik
med Økonomi- og Erhvervsministeriet i 2008. Den pålægger
pensionsselskaberne at fastsætte en ansvarlig kontorente, der
sikrer, at selskabernes bonusreserver genopbygges. Derfor er
det en naturlig følge af udviklingen, at kontorenten pr. 1. oktober
blev sænket til 2,50 pct. før skat.

Begivenheder
Regnskab

Pensionsreformer
Rekordvækst i indbetalingerne
Lavere omkostninger til gavn for kunderne
Dynamisk kontorente
Vi samarbejder med patientforeninger

Tema

Tal

Vi forventer, at den nuværende ﬁnanskrise kan fortsætte i længere
tid, og at renteniveauet generelt kommer til at ligge på et forholdsvist lavt niveau i den næste periode. Ved at føre en ansvarlig
kontorentepolitik sikrer vi kundernes værdier på det lange sigt.

Begivenheder

Pensionsreformer
Rekordvækst i indbetalingerne
Lavere omkostninger til gavn for kunderne
Dynamisk kontorente
Vi samarbejder med patientforeninger

Tal

Nu får vores kunder ikke længere kun en check fra Nordea Liv
& Pension, hvis de rammes af kræft, sclerose eller en anden
alvorlig sygdom. Med forsikringspengene følger et års medlemskab af en patientforening, der kan skabe tryghed og bygge netværk
i en uoverskuelig situation. Læs om Nordea Liv & Pensions samarbejde med fem af Danmarks patientforeninger i vores nyhedsbrev Sund Update.

Regnskab

Vi samarbejder med patientforeninger

Tema

Hjernesagen

3. kvartals resultat
@U]^SL\_^^YZ\WSO\XOZuZM^
@U]^SNOVLOXNOZ\WSO\ZuZM^
@U]^SSXN]U_NZuZM^
0KVNSYWUY]^XSXQ]Z\YMOX^OX^SV#ZM^
+UU_W_VO\O^KPUK]^SWK\UON]\OX^OPY\u\O^]P\]^O
9 måneder på mellem 0,1 pct. og -13,6 pct.
+UU_W_VO\O^KPUK]^S:OX]SYXWONQOXXOW]XS^]\OX^O
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I rentegruppe 1 er bonusgraden 0,6 pct.
De samlede bruttopræmier er vokset med 51 pct. ultimo 3. kvartal
2011 sammenlignet med samme periode i 2010. Også væksten
i de løbende præmier og i indskud har været høj med henholdsvis
13 og 122 pct. Alene i Danmark er pensionsindbetalingerne
steget med 32 pct. Det anses som meget tilfredsstillende.
Resultatet for 3. kvartal udgjorde 83 mio. kr. før skat. Der er
overført 519 mio. kr. til skyggekonto.

Omkostningsprocent
Den store vækst har sammen med de seneste års fokus
på effektivisering betydet, at omkostningsprocenten siden
1. kvartal 2010 er faldet fra 8,4 pct. til 4,9 pct.

Regnskab

Begivenheder

3. kvartals resultat
Afkast og bonusgrad
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Afkast 1.-3. kvartal 2011
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Afkast og bonusgrad
Afkastet i Pension med gennemsnitsrente ligger for 1.-3. kvartal
på –1,2 pct. i den nytegnende bestand (rentegruppe 1).

Begivenheder
Regnskab

3. kvartals resultat
Afkast og bonusgrad

Nordea Liv & Pension holder fast i investeringspolitikken, der
bygger på et langsigtet perspektiv, en justeret balance mellem
afkast og risiko, og en kombinationen af traditionelle og alternative
investeringer, så vi kan sikre en optimal risikospredning. Det giver
de bedste muligheder for gode afkast fremadrettet.

Tal

Afkastet er præget af den uro, der har været på de ﬁnansielle
markeder. Efter et forholdsvist roligt 1. halvår så man således
i 3. kvartal kursfald i størrelsesordenen 15-25 pct. på de ﬂeste
aktiemarkeder. På den baggrund betragtes afkastet som tilfredsstillende.

Tema

Nordea Liv & Pensions samlede bonusgrad udgjorde i 3. kvartal
1,4 pct. Bonusgraden i rentegruppe 1 udgjorde 0,6 pct.

Begivenheder

Regnskabet i tal

3. kvartal
2010

Hovedtal
Bruttopræmier
Løbende præmier
Indskud
Bruttopræmier i alt
Heraf investeringskontrakter
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Pct.
Investeringsafkast før PAL (Pension med gennemsnitsrente)
Afkast af aktiver og passiver set under ét
Omkostningsprocent af præmier
Omkostningsprocent af hensættelser
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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
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3. kvartal
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Mio.kr.

Regnskab

Hoved- og nøgletal

Fra gennemsnitsrente til markedsrente
I mange år har Pension med gennemsnitsrente været det rigtige
valg for kunder, som ønsker maksimal sikkerhed og minimal
involvering i pensionsordningen. Produktet er stadig et af de
stærkeste gennemsnitsrenteprodukter på markedet og har historisk
også klaret sig godt over for vores markedsrenteprodukter.
Men tiderne har ændret sig. Vi mener, at et markedsrenteprodukt
i dag er det rigtige valg for de ﬂeste. Med det renteniveau, som
vi ser nu, og som vi forventer at se i den kommende periode,
vil kunderne have et større afkastpotentiale i markedsrenteprodukterne.
3. kvartal har budt på kursfald på aktiemarkederne i størrelsesordenen 15-25 pct. For den langsigtede investor betyder det, at
potentialet ved at investere i aktier er styrket. Værdiansættelsen
af aktier ligger på et attraktivt niveau i et historisk perspektiv.
Samtidig ligger renterne fortsat på et lavt niveau uden udsigt
til store stigninger på kortere sigt.

Livscyklusproduktet Vækstpension vil være det bedste produktvalg
for de ﬂeste kunder. Ud over et forholdsvis højt afkastpotentiale
får kunderne med Vækstpension en stor risikospredning samt
en automatisk tilpasning af investeringsrisikoen i forhold til
pensioneringstidspunktet.

Begivenheder
Regnskab
Tal

Derfor tror vi fremadrettet på et større afkast, hvis man vælger
markedsrente. Her er investeringsuniverset bredere og indeholder også en større andel af aktier, alternative investeringer
og ejendomme, som typisk giver et bedre afkast end obligationer.

Tema

Fra gennemsnitsrente til markedsrente
Vi anbefaler: Vækstpension
Markedets bedste kombination af nettoafkast og risiko

Vi anbefaler: Vækstpension
Livscyklusproduktet Vækstpension er i dag det rigtige pensionsprodukt for de ﬂeste kunder, og vi har stærkt stigende indbetalinger til produktet. Således er mere end en tredjedel af årets
indbetalinger fra nye kunder placeret i Vækstpension.
Vækstpension er sammensat, så det giver maksimal mulighed
for et godt afkast med en minimal risiko. Og investeringsrisikoen
justeres automatisk i forhold til alderen, så opsparingen i de
unge år fortrinsvist er placeret i lidt mere risikofyldte aktiver,
som forventes at give et højere – men også mere svingende afkast. Som tiden går, nedbringes andelen af disse aktiver til
fordel for obligationer, som har et mere stabilt forløb og sikrer
opsparingens værdi til pensionsalderen.

Begivenheder
Regnskab
Tal

Vækstpension er designet til at give et stabilt højt afkast på
den lange bane, og udviklingen har vist, at designet fungerer.
I ﬂere år har Vækstpension været markedsledende på grund af et
godt afkast efter omkostninger i forhold til den risiko, kunderne løber. Og også i det svære marked i 2011 har produktet vist,
at det er muligt at opnå tilfredsstillende afkast med begrænset
risiko.

Tema

Fra gennemsnitsrente til markedsrente
Vi anbefaler: Vækstpension
Markedets bedste kombination af nettoafkast og risiko

Markedets bedste kombination
af nettoafkast og risiko
Vækstpension tilbyder en attraktiv kombination af godt afkast
efter omkostninger og den faktiske risiko, kunderne løber.
Det er afkastet efter omkostninger, som har værdi for pensionskunderne.
I ﬂere år har Vækstpension ligget i toppen af markedet, og det
gør produktet også i 2011. Vækstpension Lang fond har således
klaret sig bedre end konkurrenternes tilsvarende produkter.
Risikospredningen i Vækstpension er med til at gøre produktet
unikt. Ingen andre livscyklusprodukter på markedet er så bredt
sammensat med fx ejendomme og alternative investeringer i
porteføljen.

I Nordea Liv & Pension har vi en forholdsvis høj andel af disse
aktivklasser, som svinger i en anden takt end de traditionelle
aktier og obligationer.

Begivenheder
Regnskab

Fra gennemsnitsrente til markedsrente
Vi anbefaler: Vækstpension
Markedets bedste kombination af nettoafkast og risiko

Indekseret afkast de sidste 5 år
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sep. 06

Vækstpension topper på afkast efter omkostninger. I det, der er
blevet kaldt ﬁnanskrisens tredje akt, har Vækstpension Lang
fond i årets 9 første måneder givet et negativt afkast på 6,6 pct.
– et tilfredsstillende resultat sammenlignet med resten af markedet i en tid, hvor aktiemarkederne generelt er faldet 15-25 pct.
Med Vækstpension har kunderne et markedsrenteprodukt,
som også performer i krisetider.

Begivenheder
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Samlet afkast i årets første 3 kvartaler

Regnskab

Fra gennemsnitsrente til markedsrente
Vi anbefaler: Vækstpension
Markedets bedste kombination af nettoafkast og risiko
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