1. kvartal 2011 i Nordea Liv & Pension

Regnskab

Begivenheder
Nordea Liv & Pension introducerer her et nyt og læsevenligt kvartalsregnskab. Med vores nye elektroniske kvartalsregnskab bliver
det nemt at skabe sig et overblik over kvartalets begivenheder.

Citater
Cit

Velkommen til nyt
elektronisk kvartalsregnskab

Tema

Tal

Det er hurtigt at navigere rundt og ﬁnde lige præcis den information,
som du ﬁnder interessant og relevant - det kræver blot et klik på
fanerne til højre for at komme rundt i kvartalsregnskabet.

Uændrede ydelsesgarantier hos os

Begivenheder
Regnskab

Uændrede ydelsesgarantier hos os
Renten kan få betydning for kundernes produktvalg
Kundernes omkostninger falder
Nordea Liv & Pension vokser i et faldende marked

Vi arbejder for, at kunderne kender deres ydelsesgarantier.

Cititater

Der er opbrud i pensionsbranchen, og ydelsesgarantier er til
diskussion. Det fylder i den offentlige debat og skaber utryghed
blandt pensionskunderne.

Tema

Tal

I Nordea Liv & Pension er ydelsesgarantien ubetinget, det har
den været i 30 år. Sådan er det også fremover.
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Renten kan få betydning
for kundernes produktvalg

Begivenheder
Regnskab

Uændrede ydelsesgarantier hos os
Renten kan få betydning for kundernes produktvalg
Kundernes omkostninger falder
Nordea Liv & Pension vokser i et faldende marked

I lyset af at renterne fortsat er på et lavt niveau uden udsigt
til store stigninger, og aktier samtidig er billige i et historisk
perspektiv, kan opsparing i markedsrenteprodukter vise sig
at være gunstig for pensionskundernes langsigtede afkast.

Tal

Vi vurderer dog, at kunderne fremadrettet kan opnå et bedre
afkast i vores markedsrenteprodukter som fx. Vækstpension.
I Vækstpension investerer vi i langt højere grad i aktier og alternative investeringer end i Pension med gennemsnitsrente.

Citater
Cit

Nordea Liv & Pension har et af branchens stærkeste gennemsnitsrenteprodukter.

Tema

Det er dog fortsat vigtigt, at kundernes produktvalg baseres på
en bred rådgivning, som dels inddrager kundens økonomiske
forhold og dels kundens risikoappetit.

Kundernes omkostninger falder
Vi har sat omkostningerne ned for vores kunder. Eksempelvis
nedsatte vi investeringsomkostningerne for Vækstpension
med ca. 30 pct. i oktober 2010. Det betyder, at en kunde med
Vækstpension Lang fond har haft investeringsomkostninger
på 0,95 pct. i 1. kvartal 2011. I Vækstpension Kort fond har
investeringsomkostningen været 0,61 pct. i 1. kvartal 2011.
Vores kunder kan få et overblik over egne omkostninger
ved at gå på Netpension og få et generelt overblik via vores
omkostningsberegner.

Begivenheder
Regnskab

Uændrede ydelsesgarantier hos os
Renten kan få betydning for kundernes produktvalg
Kundernes omkostninger falder
Nordea Liv & Pension vokser i et faldende marked

Kundernes omkostninger falder
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Tema

Årlige omkostninger i pct. af pensionsopsparingen. Forløb for en ny
35-årig ﬁrmakunde med Vækstpension, og som indbetaler 45.000 kr.
årligt frem til pension.

Nordea Liv & Pension vokser
i et faldende marked
Indbetalingerne i Nordea Liv & Pension udviklede sig positivt
i 1. kvartal 2011. De samlede indbetalinger steg med 43 pct.
i forhold til samme periode 2010.
Den positive udvikling ligger i forlængelse af udviklingen i 2010,
hvor Nordea Liv & Pension havde en stigning i de samlede pensionsindbetalinger på 6 pct. Denne positive udvikling skal ses i
lyset af, at branchen i 2010 oplevede et fald i de samlede pensionsindbetalinger.
Fald i de samlede indbetalinger til liv- og pensionsselskaber i Danmark
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Den positive udvikling skyldes blandt andet, at vi har intensiveret fokus på bancassurance med distributionen via Nordea.
Vi har desuden introduceret Livrente+ og Livrente+ Invest,
som er unikke i markedet og imødekommer danskernes behov
for opsparing til et langt liv.

Begivenheder
Cititater

Regnskab

Uændrede ydelsesgarantier hos os
Renten kan få betydning for kundernes produktvalg
Kundernes omkostninger falder
Nordea Liv & Pension vokser i et faldende marked

Det får kunderne yderligere
med Livrente+ Invest

s 0ENSIONSUDBETALING HELE LIVET
s 3KATTEFRADRAG FOR PENSIONS
indbetalinger over 100.000 kr.
s 6RDIEN AF OPSPARINGEN UD
betales til de efterladte, hvis
man dør før udbetalingstidspunktet
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s )NGEN HELBREDSOPLYSNINGER
s -ULIGHED FOR GARANTI I
udbetalingsperioden

s %GET INVESTERINGSDEPOT MED
mulighed for at handle aktier,
obligationer, investeringsforeninger m.m.

Tema

Det får kunderne
med Livrente+

Tal

&ORDELE MED ,IVRENTE OG ,IVRENTE )NVEST

Regnskabet i ord
=^\U`U]^SNO]KWVONOSXNLO^KVSXQO\ZuZM^
0KVNSYWUY]^XSXQ]Z\YMOX^OX^SVZM^
=^SQOXNO\OX^O\ZuNO¹XKX]SOVVOWK\UONO\Pu\LO^cNXSXQ
for selskaberne og for kundernes valg
,YX_]Q\KNO\YQUYX^Y\OX^O\S^YZZOXKPWK\UONO^^SVLuNO
nuværende og fremtidige kunder
:O\SYNOX`S]O\O^^SVP\ON]]^SVVOXNO\O]_V^K^Zu#WSYU\
før skat
De samlede pensionsindbetalinger steg med 43 pct. sammenlignet
med samme periode i 2010. Det er fordelt med en stigning på 8 pct.
i de løbende indbetalinger og 127 pct. i indskud.
Som følge af den meget tilfredsstillende præmieudvikling er omkostningsprocenten faldet til 5,5 pct. mod 8,4 pct. i samme periode i
2010. Det svarer til en omkostningsprocent af den samlede opsparing
på 0,2 pct.

Som følge af de nye regler om kontribution har vi opdelt alle
U_XNO\S:OX]SYXWONQOXXOW]XS^]\OX^OS¹\O\OX^OQ\_ZZO\
KPRXQSQKPXS`OK_O^PY\U_XNOX]cNOV]O]QK\KX^S0Y\Xc^OQXONO
kunder er bonusgraden 5,2 pct. Læs mere i temaafsnittet.

Begivenheder
Tal

Ultimo 2010 udgjorde bonusgraden totalt set 3,8 pct. Ved
udgangen af 1. kvartal 2011 var denne samlet set steget til
4,0 pct. Selskabets kontorente på 3,75 pct. ligger fortsat i
toppen af markedet.

Tema

En stram risikostyring og solide afkast i blandt andet alternative
investeringer, ejendomme m.m. betyder, at selskabets bonusgrad
har udviklet sig positivt siden årsskiftet. Det på trods af stigende
renter og heraf faldende obligationskurser.

Cititater

Regnskab

Regnskabet i ord
Tilfredsstillende afkast i et vanskeligt marked
Alternative investeringer bidrager positivt

Begivenheder

Tilfredsstillende afkast
i et vanskeligt marked
Afkastet i 1. kvartal 2011 var tilfredsstillende. Det har været
et vanskeligt marked med ﬂere udsving undervejs. Det er ikke
mindst situationen i Mellemøsten, Nordafrika, Japan og eurodYXOX]YWRK\Zu`S\UO^NO¹XKX]SOVVOWK\UONO\
Afkast Q1 2011

Cititater

Regnskab

Regnskabet i ord
Tilfredsstillende afkast i et vanskeligt marked
Alternative investeringer bidrager positivt
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I Vækstpension Lang var afkastet i 1. kvartal 0,5 pct. I Pension med
gennemsnitsrente i den nytegnende rentegruppe 1 opnåede vi et
afkast på 1,4 pct. i 1. kvartal.
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Med en aktiv investeringsstrategi har Nordea Liv & Pension
over en årrække satset markant på alternative investeringer
herunder investeringer i vækstkapital. Det har bidraget positivt
med et særdeles godt afkast til pensionskunderne. I Pension med
gennemsnitsrente og i Vækstpension har afkastet for de alternative
investeringer været ca. 3 pct. år til dato. Ved udgangen af kvartalet udgjorde de samlede investeringer i alternative investeringer
knap 15 mia. kr. på tværs af alle produkter. Det er ca. 10 pct.
af de samlede investeringer.

Begivenheder
Regnskab

Alternative investeringer
bidrager positivt

Cititater

Regnskabet i ord
Tilfredsstillende afkast i et vanskeligt marked
Alternative investeringer bidrager positivt

Tal

Alternative investeringer i NLP
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3TEEN -ICHAEL %RICHSEN ADMINISTRERENDE DIREKTR .ORDEA ,IV  0ENSION

Begivenheder
Regnskab
Citater

”Der mangler klare retningslinjer for, hvordan danskerne oplyses om
deres garantiforhold. Kunderne må ikke være i tvivl om deres rettigheder.
Vi arbejder for at få skabt gennemsigtighed om indholdet af begrebet
garantier i pensionsbranchen. Det kunne fx være via en forbrugervenlig
mærkningsordning.”

Tal

Om pensionsgarantier

Tema

Om pensionsgarantier
Om risikovillig kapital til erhvervslivet
Om åbenhed og gennemsigtighed
Om afkastforventninger

3TEEN -ICHAEL %RICHSEN ADMINISTRERENDE DIREKTR .ORDEA ,IV  0ENSION

Begivenheder
Regnskab
Citater

”Det er Nordea Liv & Pensions holdning, at en del af den danske pensionsformue skal arbejde aktivt for dansk erhvervsliv som risikovillig kapital. Der
er derfor brug for ro om rammevilkårene for langsigtet pensionsopsparing i
Danmark. Det er vigtigt, at pensionsopsparerne har tryghed om pensionsindbetalinger nu og i fremtiden.”

Tal

Om risikovillig kapital til erhvervslivet

Tema

Om pensionsgarantier
Om risikovillig kapital til erhvervslivet
Om åbenhed og gennemsigtighed
Om afkastforventninger

Om åbenhed og gennemsigtighed

Begivenheder
Regnskab

Om pensionsgarantier
Om risikovillig kapital til erhvervslivet
Om åbenhed og gennemsigtighed
Om afkastforventninger

Tal
Tema

3TEEN -ICHAEL %RICHSEN ADMINISTRERENDE DIREKTR .ORDEA ,IV  0ENSION

Citater

”Vi er i branchen enige om, hvilke omkostninger som fremadrettet
skal indgå i opgørelsen af kundernes årlige omkostninger. Det er nu,
at branchen skal leve op til form, indhold og hensigt, samt ikke mindst
tidsplanen for implementeringen.”

Om afkastforventninger

Begivenheder
Regnskab

Om pensionsgarantier
Om risikovillig kapital til erhvervslivet
Om åbenhed og gennemsigtighed
Om afkastforventninger

3TEEN -ICHAEL %RICHSEN ADMINISTRERENDE DIREKTR .ORDEA ,IV  0ENSION

Citater

”Vi vurderer, at kunderne har et højere afkastpotentiale i markedsrenteprodukter som fx Vækstpension end i Pension med gennemsnitsrente.
Pendulet er svunget i markedsrentes favør, sådan at ﬂere end tidligere
nu kan have glæde af at investere i markedsrenteprodukterne.”

”Produktvalget er vigtigt for kunderne. Derfor er det også vigtigt, at
der ydes en 360-graders rådgivning, som kommer rundt om kundens
risikoappetit, alder og øvrige relevante forhold. Det er vi opmærksomme
på i Nordea Liv & Pension.”

Tema

Tal

3TEEN -ICHAEL %RICHSEN ADMINISTRERENDE DIREKTR .ORDEA ,IV  0ENSION
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Begivenheder

Hoved- og nøgletal
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Regnskab

Regnskabet i tal - ﬁgurer og tabeller

Aktiver i alt
Egenkapital
Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter
Heraf kollektivt bonuspotentiale
Nøgletal
Pct.
Investeringsafkast før PAL (Pension med gennemsnitsrente)
Afkast af aktiver og passiver set under ét
Omkostningsprocent af præmier
Omkostningsprocent af hensættelser
Gennemsnitlig bonusgrad
Bonusgrad i den nytegnende bestand

Tal

Forsikringsteknisk resultat livsforsikring
Resultat syge- og ulykkesforsikring
Egenkapitalens investeringsafkast
Andre indtægter
Resultat før skat
Periodens resultat efter skat

Tema

Bruttopræmier
Løbende præmier
Indskud
Bruttopræmier i alt
Heraf investeringskontrakter

Cititater

Hovedtal

0\OW^SVTKX_K\LO]^YN:OX]SYXWONQOXXOW]XS^]\OX^O
af en samlet beholdning uanset garanti, omkostninger eller
\S]SUY0\OWKN\O^^O^YZ]ZVS^^O]:OX]SYXSQOXXOW]XS^]\OX^OS
¹\O\OX^OQ\_ZZO\^\O\S]SUYQ\_ZZO\YQOXNOVSQ^YYWUY]^XSXQ]
grupper. Opsparerne indplaceres sammen med andre, som har
OXVSQXOXNOZ\Y¹V

Begivenheder
Regnskab
Cititater

0\KTKX_K\RK\¹XKX]^SV]cXO^PK]^VKQ^XcO\O^XSXQ]VSXTO\
som skal bidrage til, at der sker en mere rimelig fordeling af
overskud og underskud i gennemsnitsrentemiljøet. Retningslinjerne gælder for alle med Pension med gennemsnitsrente.

Tal

Ændringer for kunder
med Pension i gennemsnitsrente

Tema

Ændringer for kunder med Pension i gennemsnitsrente
Rentegrupper
Risikogrupper
Omkostningsgrupper

Bonusgrader i rentegrupper
Rentegruppe 1 Rentegruppe 2 Rentegruppe 3 Rentegruppe 4
Bonusgrad
i pct.
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Rentegruppe 4

8Y\NOK6S`:OX]SYXRK\YZ\O^^O^¹\OXcO\OX^OQ\_ZZO\]YW
afspejler kundernes forskellige ydelsesgarantier. De nye rentegrupper kan over tid betyde, at kontorenten bliver forskellig
afhængig af rentegruppe. Det skyldes, at høje garantier kræver
større forsigtighed, Det afspejles i en mere konservativ investeringssammensætning, som giver et stabilt men også et forventet
lavere afkast.
Derimod bliver det muligt at tage en større risiko på investeringsmarkederne for de rentegrupper, som har en lavere ydelsesgaranti.
Derfor kan denne gruppe af opsparere se frem til et gennemsnitligt højere og mere ujævnt afkast. Uanset rentegruppe lever
Nordea Liv & Pension op til pensionskundernes ydelsesgarantier.

Begivenheder
Regnskab
Cititater

Rentegrupper

Tal

Ændringer for kunder med Pension i gennemsnitsrente
Rentegrupper
Risikogrupper
Omkostningsgrupper

Tema

0\OWKN\O^^O^LVS`O\XcOU_XNO\S:OX]SYXWONQOXXOW]XS^]rente indtegnet i rentegruppe 1. Her udgør bonusgraden pr.
ultimo 1. kvartal 5,2 pct.

Årligt vil hver enkelt gruppe blive gjort op i forhold til, om der
har været færre forsikringsudbetalinger end forventet. Er det
tilfældet, og er der overskud i gruppen, tilbagebetales en del af
overskuddet til kunderne. Er der ﬂere udbetalinger end forventet,
dækkes underskuddet af gruppens kollektive bonuspotentiale.
Er underskuddet større end bonuspotentialet, dækker Nordea
Liv & Pensions egenkapital.

Begivenheder
Regnskab
Cititater

0\OWKN\O^^O^RK\8Y\NOK6S`:OX]SYX^\O\S]SUYQ\_ZZO\$
/XPY\Z\S`K^OZOX]SYX]Y\NXSXQO\
/XPY\¹\WKZOX]SYX]Y\NXSXQO\
/XPY\ZOX]SYXS]^O\

Tal

Risikogrupper

Tema

Ændringer for kunder med Pension i gennemsnitsrente
Rentegrupper
Risikogrupper
Omkostningsgrupper

Omkostningsgrupper

Begivenheder
Regnskab

Ændringer for kunder med Pension i gennemsnitsrente
Rentegrupper
Risikogrupper
Omkostningsgrupper

Tal
Tema

En gang årligt opgøres gruppen med henblik på, om der har
været færre eller ﬂere omkostninger til administration end
forventet. Er der et omkostningsoverskud går en del af overskuddet tilbage til kunderne. I tilfælde af et omkostningsunderskud dækkes udgifterne af gruppens kollektive bonuspotentiale.
Er underskuddet større end bonuspotentialet dækker Nordea
Liv & Pensions egenkapital.

Cititater

Afhængigt af hvordan pensionsordningen er oprettet, inddeles
kunderne i to omkostningsgrupper. En gruppe for private ordXSXQO\YQOXQ\_ZZOPY\¹\WKY\NXSXQO\

