1. kvartal 2012 i Nordea Liv & Pension
•
•
•
•

Stor vækst i markedsrente
Vi lancerer Danmarks stærkeste markedsrenteplatform
Sådan gør dit pensionsselskab en forskel
Tilbagetrækningsaftale – nu drejer det sig om efterløn

Regnskabsmeddelelse

”Lad os sætte os i kundernes sted - de møder et bjerg af
ændringer vedrørende pension. Begreber som Velfærdsreform, Tilbagetrækningsaftale, indekseret pensionsalder, efterlønsordning og seniorjob og fleksydelse og
skattefri præmie, og, og, og…..
Jeg har sagt det før, og jeg siger det igen: Der er brug
for forandring; men dette krav skal følges af en massiv og
klar kommunikationsindsats fra alle de instanser, kunderne
møder på området. Nu! Her er fortsat meget at gøre.”
Adm. direktør Steen Michael Erichsen

Begivenheder
Regnskab
Tal

”I de seneste år har der været væsentlige ændringer
i rammerne for den enkeltes pensionsopsparing. For
mange er forskudsopgørelsen for 2012 det første møde
med de ændrede realiteter, og mange står uforstående over
for den skattemæssige behandling af deres pensionsindbetalinger. Det har givet utryghed. Pensionsopsparing er
grundlæggende langsigtet, og der er behov for at skabe
tryghed om pensionsopsparingen af hensyn til den enkelte og af hensyn til det danske samfund. ”

Tema

Adm. direktør Steen Michael Erichsen

Tilfredsstillende vækst i indbetalingerne
Nordea Liv & Pension fortsatte væksten fra 2011 i 1. kvartal
2012. De samlede pensionsindbetalinger rundede 3,3 mia. kr.,
heraf 2,5 mia. kr. i Danmark.
Væksten understreger selskabets stærke position på markedet
med lave omkostninger, et stærkt produktudbud i udvikling og
gode risikojusterede afkast. Nordea Liv & Pension er således
en attraktiv samarbejdspartner på pensionsområdet.
De samlede præmieindbetalinger steg med 9 pct. i forhold
til 1. kvartal 2011, de løbende præmier med 10 pct. og indskud med 8 pct. De samlede tal er inkl. præmieindtægter fra
Polen. I Danmark steg de løbende præmier med 10 pct., mens
indskud faldt med 33 pct., blandt andet under hensyn til
kursværn hos visse konkurrenter.
Vi ser desuden en tendens til stor usikkerhed hos kunderne
omkring 50.000 kroners-reglen og misforståelser i forbindelse
med livrenter. Det kan påvirke særligt den private pensionsopsparing. Vores rådgivningsindsats koncentrerer sig særligt om
Livrente+, som sikrer fuld fleksibilitet, sikring af de efterladte
med mere.

Begiivenh
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Tilfredsstillende vækst i indbetalingerne
Stor vækst i markedsrente
Hvad med efterløn?
Med penge følger ansvar
Danmarks Sundeste Virksomhed

Regnskab
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Tema

Løbende præmier

Tal

Indskud

Stor vækst i markedsrente
Selskabets vækst ses især i markedsrenteprodukterne. I forhold
til 1. kvartal 2011 er de samlede præmieindbetalinger her steget
med 13,4 pct.
Langt størstedelen af nye kunder vælger således i dag Vækstpension eller Link Pension.
Nordea Liv & Pensions stærke position slår ikke mindst igennem
i livscyklusproduktet Vækstpension.
Vækstpension tegner sig i dag for 3 ud af 4 kr. indbetalt til Nordea
Liv & Pensions markedsrenteprodukter. Det afspejler både, at
markedsrente giver kunderne det bedste afkastpotentiale, og at
Vækstpension er det rigtige valg for de fleste.
Vækstpension videreudvikles nu, så vores kunder kan vælge netop
det risikoniveau, der passer til den enkelte.
Det giver flere valgmuligheder, men princippet i produktet er

stadig det samme: 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.

Regnskab
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Hvad med efterløn?
Fra 2. april til 1. oktober 2012 kan man melde sig ud af efterlønsordningen og få udbetalt de penge, man har stående på
ordningen. Men er det en god ide? Nordea Liv & Pension har
lanceret en efterlønsberegner, som kan hjælpe med at skabe
klarhed over det.
Beregneren giver en vurdering af, hvad man kan forvente at få i
efterløn, hvis man bliver i ordningen, og hvad man kan forvente
at få udbetalt, hvis man ophæver den. Den viser også, hvor meget
det giver ekstra i pension, at indbetale efterlønspengene (inkl.
fremtidige bidrag) på en pensionsordning.
Prøv Efterlønsguiden

Begivenheder
Regnskab
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Tema

Tilfredsstillende vækst i indbetalingerne
Stor vækst i markedsrente
Hvad med efterløn?
Med penge følger ansvar
Danmarks Sundeste Virksomhed

Med penge følger ansvar
Pension handler ikke kun om individuel opsparing. Der er
også et væsentligt samfundsmæssigt element. Gennem vores
investeringer bliver pensionsmidlerne til en aktiv vækstfremmer
i samfundet. Det gælder alle typer af investeringer: aktier, obligationer, ejendomme, virksomheder, skove osv. Pensionsopsparing gør gavn i den virkelige verden, når der bygges boliger,
broer og veje, plantes træer og pustes liv i iværksætterdrømme.
Derfor står ansvarligheden naturligt i centrum for alle vores
handlinger i Nordea Liv & Pension. Det betyder noget for den
verden, vi lever i, hvordan vi forvalter de midler, vi administrerer.
Som en del af Nordea-koncernen følger vi koncernens retningslinjer for CSR. Desuden arbejder vi særligt med sundhed
på arbejdspladsen.
Som pensionsselskab har vi en indsigt i det, der påvirker danskernes helbred og sænker livskvaliteten. Vi ved, at ca. 40 pct.
af alle sygdomme kan forebygges. Derfor tager vi sundhed på
arbejdspladsen alvorligt. Det gør vi bl.a. i vores interne sundhedsprogram Sund Hverdag, og vi deler vores erfaringer herfra

Begivenheder
Regnskab

Nu har vi udgivet ”Sådan gør dit pensionsselskab en forskel”,
hvor vi fortæller om samfundsansvar i Nordea Liv & Pension.
Gå ind på www.nordealivogpension.dk/csrbestilling for at
bestille publikationen.

Tal

i bl.a. magasinet Sund forretning, nyhedsbrevet Sund Update
og på inspirationskonferencer. Det er bl.a. sådan, vi tager et
socialt og samfundsmæssigt ansvar.
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Tilfredsstillende vækst i indbetalingerne
Stor vækst i markedsrente
Hvad med efterløn?
Med penge følger ansvar
Danmarks Sundeste Virksomhed

Danmarks Sundeste Virksomhed
I 2009 vandt Nordea Liv & Pension Sundhedsprisen, og i
2010 blev vi kåret som Danmarks Sundeste Arbejdsplads.
Nu har vi været med til at kåre tekstilproducenten Kvadrat A/S
som Danmarks Sundeste Virksomhed 2012.
Nordea Liv & Pension står bag prisen sammen med Dansk
Erhverv, Dansk Firmaidrætsforbund og SundhedsDoktor. Det
gør vi for at sætte yderligere fokus på sundhed på arbejdspladsen og være med til at sikre best practice og videndeling mellem
arbejdspladser.
I Nordea Liv & Pension deler vi gerne vores egne erfaringer
med at skabe en sund hverdag for vores medarbejdere med
vores kunder. Og interessen for at skabe sunde arbejdspladser
er stor. Mere end 500 beslutningstagere i danske virksomheder
har deltaget på vores konferencer, og vi har uddelt mere end
4.000 eksemplarer af magasinet Sund forretning.
Læs mere om Sund Hverdag, bestil magasinet og abonner på
nyhedsbrevet Sund Update - klik her.

”Det er helt naturligt, at vi nu er med til at sætte spot
på de sundeste arbejdspladser til inspiration for andre.
På den måde hjælper vi andre med at skabe nogle sunde
rammer for deres medarbejdere. Alt sammen med udgangspunkt i vores egne erfaringer fra vores sundhedsprogram
Sund hverdag.”

Begivenheder
Regnskab

Danmarks Sundeste Virksomhed er en sammenlægning af de to
tidligere priser ”Danmarks Sundeste Arbejdsplads” og ”Danmarks Sundeste Virksomhed”. Med den nye pris har Danmark
fået én samlet landsdækkende pris, der honorerer det innovative og professionelle arbejde med sundhed på arbejdspladsen.
Læs mere om Danmark Sundeste Virksomhed her.

Tal

Tilfredsstillende vækst i indbetalingerne
Stor vækst i markedsrente
Hvad med efterløn?
Med penge følger ansvar
Danmarks Sundeste Virksomhed

Tema

Adm. direktør Steen Michael Erichsen

Resultat 1. kvartal 2012
• Vækst i bruttopræmierne på 9,1 pct. sammenlignet
med samme periode i 2011.
• Vækst i de løbende præmier på 9,9 pct.
• Vækst i indskud på 8,2 pct.
• Omkostningsprocent på 5,0 pct.
• Afkast i markedsrenteprodukterne Vækstpension og
Aktivpension på mellem 2,2 pct. og 7,5 pct.
• Afkast i Pension med gennemsnitsrente på 1,8 pct.
i rentegruppe 1 (nytegnende bestand).
• Bonusgrad på 1,1 pct. i rentegruppe 1.
Væksten i såvel samlede bruttopræmier som løbende præmier
og indskud anses som tilfredsstillende.
Resultatet for kvartalet udgjorde 87,2 mio. kr. før skat. Der er
endvidere overført 100,4 mio. kr. til skyggekonto vedrørende
rentegruppe 2, 3 og 4.

Begivenheder

Regnskab

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 nu 5,0 pct. Omkostningsprocenten har ligget stabilt omkring dette niveau det sidste år.

Regnskab

Omkostninger

Tal

Nordea Liv & Pensions omkostningsberegner kan give et overblik over, hvad det koster at have en pensionsordning hos os.
Og når man er kunde, kan man se præcis, hvad der betales i
omkostninger på pensionsordningen på Netpension.
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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

Tal

Mio.kr.

Regnskab

Hoved- og nøgletal

Tema

Nøgletal
Pct.

Begivenheder
Tal

Markedets bedste kombination af afkast og risiko
Produkter til ethvert behov
Nye risikoprofiler og garantimulighed
Overskuelige aktivklasser

Tema

•
•
•
•

Regnskab

Nye markedsrenteprodukter

Nye markedsrenteprodukter
Fremtiden tilhører markedsrenteprodukterne.
Derfor udvikler Nordea Liv & Pension vores produktudbud, så
alle danskere kan få et opsparingsprodukt i markedsrente, som
dækker deres behov.
I Nordea Liv & Pension får kunderne markedets bedste risikospredning. Samtidig gør vi risikoen og aktivfordelingen i produkterne mere gennemskuelig ved at inddele de aktiver, vi investerer i, i tre typer efter deres risikoniveau.

Overblik over aktivklasser

Sikre investeringer
•
•
•
•
•

Danske statsobligationer
Danske realkreditobligationer
Højt ratede udenlandske erhvervsobligationer (investment grade)
Udenlandske realkreditobligationer m.m.
Danske ejendomme (udvalgt med fokus på stabilitet)

Begivenheder
Regnskab

Nye markedsrenteprodukter
Vækstpension
Aktivpension
Afkastet i markedsrente

• Lavt ratede udenlandske erhvervsobligationer (high yield)
• Emerging market-obligationer
• Kreditfonde

Tal

Indkomst-investeringer

•
•
•
•
•
•
•

Globale aktier – aktivt forvaltet
Globale aktier – passivt forvaltet
Stabile aktier
Emerging market-aktier
Børsnoterede danske aktier
Kapitalfonde med unoterede aktier (private equity)
Hedgefonde

Tema

Afkast-investeringer

Begivenheder

Nye markedsrenteprodukter
Vækstpension
Aktivpension
Afkastet i markedsrente

Vi har allerede videreudviklet og relanceret de balancerede
fonde i Link Pension under navnet Aktivpension. Nu kommer
turen til Vækstpension, som denne sommer vil gennemgå en
tilsvarende udvikling.

Regnskab

Vækstpension

Risikoen tilpasses stadig automatisk kundens alder og efter de helt
samme aftrapningsmekanismer som før, men man vælger altså
selv risikoniveauet. Med tre niveauer og mulighed for at tilknytte
garanti er alle behov dækket ind – fra kunden, der vægter sikkerhed frem for alt, til kunden, der gerne løber en risiko for at få de
allerbedste muligheder for et højt afkast. Og det er altid muligt at
ændre risikoniveau, hvis ens behov og ønsker ændrer sig.

Tal

Vækstpension har i de seneste fem år været det livscyklusprodukt
på markedet, som præsterede det bedste risikojusterede afkast.
Det er stadig vores ambition, men nu udvider vi mulighederne,
så vores kunder kan vælge Vækstpension med den risikoprofil,
der passer til den enkelte.

Tema

fortsættes...

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. Andelen af
risikobetonede investeringer bliver automatisk nedtrappet
gradvist til 0 pct. i takt med, at man nærmer sig pensionsalderen.
Vækstpension Mellem risiko

- 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.
Andelen af risikobetonede investeringer bliver automatisk nedtrappet til ca. 20 pct. i takt med, at man nærmer sig pensionsalderen. Mellem risiko svarer til det eksisterende Vækstpension.
Kunder, der allerede har Vækstpension, vil derfor som udgangspunkt være placeret i denne risikoprofil.
Vækstpension Høj risiko

- for kunden, der ønsker gode muligheder for
et højt afkast og accepterer større udsving.
Op til 100 pct. af opsparingen investeres risikobetonet i afkastinvesteringer med gode muligheder for et højt afkast, men også
øget risiko for tab. Andelen af risikobetonede investeringer
bliver automatisk nedtrappet til 40-50 pct. i takt med, at man
nærmer sig pensionsalderen.

Begivenheder

Nye markedsrenteprodukter
Vækstpension
Aktivpension
Afkastet i markedsrente

- 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
separat 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.
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0%
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Tal

Risikonedtrapningen i Vækstpension
- risikoen nedtrappes automatisk i alle risikoprofiler

Regnskab

Garanti

Begivenheder

Nye markedsrenteprodukter
Vækstpension
Aktivpension
Afkastet i markedsrente

Aktivpension består af fire fonde på forskellige risikoniveauer.
De er sammensat af aktier, obligationer, ejendomme og alternative investeringer og er således investeringsmæssigt skåret
over samme læst som Vækstpension med et meget bredt investeringsunivers. Dermed øges afkastmulighederne og spredningen af risikoen. Sammensætningen varierer afhængigt af
risikoniveauet.
En stor del af investeringerne er placeret i udenlandske værdipapirer, der handles i forskellige valutaer. Her afdækker vi så
vidt muligt de udenlandske valutaer, så valutarisici er fjernet.

Tal

Link Aktivpension blev lanceret i februar 2012 og indgår i
Nordea Liv & Pensions Link-univers.

Regnskab

Aktivpension

Tema

fortsættes...

Aktivpension Lav risiko

- for kunden, der gerne vil have et pænt afkast, men undgå
større udsving.
Der investeres primært i obligationer og i mindre omfang i
aktier, ejendomme og alternative investeringer.
Aktivpension Mellem risiko

- for kunden, der gerne vil øge muligheden for et bedre afkast
og accepterer nogle udsving.
Der investeres primært i obligationer og aktier og i mindre
omfang i ejendomme og alternative investeringer.
Aktivpension Høj risiko

- for kunden, der ønsker gode muligheder for
et højt afkast og accepterer større udsving.
Der investeres primært i aktier og i mindre omfang i obligationer,
ejendomme og alternative investeringer.
Aktivpension Aktiefond

- for kunden, der ønsker de bedste muligheder for
et højt afkast og accepterer store udsving.
Der investeres som udgangspunkt kun i aktier, men en mindre del
vil også kunne investeres i obligationer, ejendomme og alternative
investeringer.

Begivenheder

Nye markedsrenteprodukter
Vækstpension
Aktivpension
Afkastet i markedsrente

Aktivpension
– vores nye balancerede fonde
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Tema

Sikre investeringer
Indkomst-investeringer
Afkast-investeringer

Afkastet i markedsrente
Vækstpension og Aktivpension har vægt på stabile, gode, langsigtede investeringsafkast, og i det lys var afkastet i 1. kvartal 2012
særdeles tilfredsstillende.
Afkast i markedsrente 1. kvartal 2012
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Vækstpension har i de seneste fem år været det livscyklusprodukt
på markedet, som præsterede det bedste afkast med den laveste
risiko – og det på begge sider af den alvorligste finansielle krise
siden 1930’erne.
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Begivenheder

Nye markedsrenteprodukter
Vækstpension
Aktivpension
Afkastet i markedsrente

Vækstpension performer i henhold til sin strategi
Hvad er 100 kr. blevet til (efter investeringsomkostninger)
Afkast i %
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Vækstpension 30 års opsparingshorisont
Benchmark: 75% MSCI World aktie-index i lokal valuta,
og 25% DKK Statsobl. Index (7 års varighed)
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