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

Løbende præmier i rekordniveau
Kunderne vælger Vækstpension
Danmarks bedste produktplatform i markedsrente
Markedsturbulens er blevet et grundvilkår

Regnskabsmeddelelse

Begivenheder
Regnskab

”Skattereformen har grundlæggende styrket behovet
for at spare op til pension, men det er svært at klappe
i hænderne af den grund. For samtidig har de mange
forslag til ændringer skabt så stor usikkerhed om pensionsopsparingen, at man kan frygte, at det afskrækker
mange.”

Tema

Tal

Adm. direktør Steen Michael Erichsen

Løbende præmier i rekordniveau
Nordea Liv & Pension havde en pæn vækst på 8,1 pct. i de
løbende indbetalinger, som rundede 3,6 mia. kr. i 1. halvår 2012.
Udviklingen ligger i forlængelse af den høje vækst, som selskabet
oplevede i 2011. På trods af det høje niveau i 2011 er de løbende
præmier fortsat forøget igennem halvåret, og er nu på et rekordhøjt niveau.
De samlede præmieindbetalinger var på næsten 7 mia.kr.,
heraf 5,5 mia.kr. i Danmark.
Det er tilfredsstillende i lyset af fradragsgrænsen på 50.000 kr.
for indbetaling til ratepension og konjunktursituationen.
Udviklingen understreger selskabets stærke position som en
attraktiv samarbejdspartner på pensionsområdet med lave
omkostninger, et stærkt produktudbud i stadig udvikling og
konkurrencedygtigt afkast.

Regnskab

Udviklingen i løbende præmier

Begivenheder

Løbende præmier i rekordniveau
Skattereformen 2012
Bedre rammevilkår for danskernes pensionsopsparing
Afkast skal ses over en længere tidshorisont
Nye regler for førtidspension og fleksjob
Danmarks bedste store arbejdsplads i 2012
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Skattereformen 2012
Et flertal i Folketinget er blevet enige om en skattereform, som
ventes fremsat i august og vedtaget medio september.
Reformen indeholder flere ændringer, som har betydning på
pensionsområdet.
En væsentlig ændring er, at fradragsretten for indbetalinger til
kapitalpension afskaffes med virkning fra 2013.
I stedet indføres en ny pensionsopsparingsordning – en såkaldt
aldersforsikring - hvor der årligt kan indskydes op til 27.600 kr.
uden fradragsret, men hvor udbetalingerne til gengæld er skatteog afgiftsfri. I stedet for kapitalindkomstskat beskattes afkastet
kun med 15,3 pct. efter pensionsafkastbeskatningsloven.
Udbetales kapitalpensionen før det aftalte tidspunkt, skal der
betales en ekstra afgift på 20 pct.

Reformforslaget giver mulighed for at omlægge eksisterende
kapitalpensionsordninger til den nye ordning med skattefri
udbetaling. I 2013 sker det mod betaling af en afgift på 37,3 pct.
Fra 2014 er afgiftssatsen ved omlægning 40 pct.

Begivenheder
Regnskab

Løbende præmier i rekordniveau
Skattereformen 2012
Bedre rammevilkår for danskernes pensionsopsparing
Afkast skal ses over en længere tidshorisont
Nye regler for førtidspension og fleksjob
Danmarks bedste store arbejdsplads i 2012

Tema

Tal

Vi vil sikre vores kunder en smidig overgang til de nye regler,
ligesom vores rådgivning vil tage højde for reformens øvrige
elementer, fx forhøjelse af topskattegrænsen, forhøjet ældrecheck, frivillig overgang fra gammel til nuværende ordning for
førtidspensionister og den afdæmpede regulering af overførselsindkomster.

Bedre rammevilkår for
danskernes pensionsopsparing
I juni indgik pensionsbranchen en aftale med Erhvervs- og Vækstministeriet, som giver bedre rammer om investeringerne i Pension
med gennemsnitsrente. Aftalen sikrer, at pensionskunderne ikke
lider unødige tab som følge af de historisk lave renter og de aktuelle
ekstraordinære forhold på de finansielle markeder.
Med aftalen har pensionsselskaberne fået større fleksibilitet og bedre
mulighed for at tilrettelægge en langsigtet investeringsstrategi. Det
kan give et bedre afkast og betyder, at pensionsselskaberne har bedre
mulighed for at medvirke til vækst i Danmark.
Aftalen ændrer den rente, selskaberne bruger til at beregne, hvor
store beløb, de skal hensætte for at være sikre på at kunne overholde
kundernes garantier, når de engang går på pension. For løbetider ud
over 20 år beregnes renten nu på basis af en vurdering af den langsigtede
nominelle vækst i økonomien i stedet for det aktuelle renteniveau.
Samtidig opfordres pensionsbranchen til at øge fokus på markedsrente.
Hensigten med aftalen er desuden at give pensionssektoren mulighed
for at konsolidere sig. Det indgår derfor også i aftalen, at der højst må
udbetales to pct. i kontorente foreløbig til ultimo 2013.
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Løbende præmier i rekordniveau
Skattereformen 2012
Bedre rammevilkår for danskernes pensionsopsparing
Afkast skal ses over en længere tidshorisont
Nye regler for førtidspension og fleksjob
Danmarks bedste store arbejdsplads i 2012

Tema

Aftalen mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og
Forsikring & Pension, 12. juni 2012

Tal

”Der er enighed om, at pensionsselskaberne fremadrettet
skal arbejde for fortsat at mindske omfanget af produkter
med nominel rentegaranti ved at øge kundernes muligheder
for at træffe omvalg og derved komme over i markedsrenteprodukter.”

I medierne bringes ofte sammenligninger af pensionsselskabernes
afkast, som skal fortælle, hvor det bedst kan betale sig at placere
sin pensionsopsparing. Men sammenligningerne fortæller ikke
nødvendigvis hele historien, og det giver et fortegnet billede af
virkeligheden.
Pensionsopsparing handler om langsigtet investering, og derfor
bør man se på så lange tidshorisonter som muligt, når man
sammenligner produkter fra forskellige leverandører. For livscyklusprodukterne betyder det specifikt perioden fra 2007 og frem.

Begivenheder
Regnskab

Afkast skal ses over
en længere tidshorisont

Tal

Løbende præmier i rekordniveau
Skattereformen 2012
Bedre rammevilkår for danskernes pensionsopsparing
Afkast skal ses over en længere tidshorisont
Nye regler for førtidspension og fleksjob
Danmarks bedste store arbejdsplads i 2012

Fortsættes...

Tema

I denne periode foreligger data fra de fleste pensionsselskaber,
og samtidig giver denne periode en ”lakmus-test” for kvaliteten
af de forskellige produkter, fordi den viser, hvor godt produkterne
beskytter kundernes opsparing, når markederne går nedad.
Det er helt afgørende for størrelsen af kundens samlede opsparing
- også efterfølgende, når markederne er vendt.

Vækstpension har givet kunderne mest værdi
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Konklusionen er entydig. Vækstpension er en klar markedsvinder.
Årsagen er også entydig. Vækstpension er det livscyklusprodukt
i det danske marked, som har den mest avancerede investeringsstrategi. Den giver ikke bare gode afkast til den rette risiko. Den
afskærmer også mod store tab i tider med markedsturbulens.
Kunder, der havde indbetalt 100 kr. til Nordea Liv & Pension
Vækstpension ved indgangen til 2007 har nu 118 kr. stående
på pensionsopsparingen. Havde kunden i stedet indbetalt de
100 kr. i det sammenlignelige konkurrerende pensionsprodukt,
der har klaret sig bedst hen over krisen, så havde kunden blot
haft 108 kr. stående. For alle øvrige sammenlignelige produkter
ville kunden nu have mindre end 108 kr.

Begivenheder
Regnskab

Det kan illustreres ved at sammenholde Nordea Liv & Pensions
Vækstpension, Mellem risiko og 30 år til pension, med sammenlignelige konkurrerende livscyklusprodukter.

Tal
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* (Sammenlignelige produkter)

”Det er sådan, at et tab på 50 pct. kræver en gevinst
på 100 pct., for at man er i status quo. Et tab på 25 pct.
kræver kun en gevinst på 33 pct. Det er derfor, man også
skal beskytte sin pensionsopsparing mod tab.”
Adm. direktør Steen Michael Erichsen

Forskellen skyldes ikke, at Vækstpension har givet bedre afkast
i den kortere periode fra ”bunden” i finanskrisen – begyndelsen
af 2009 – og frem til nu. Faktisk har både Vækstpension og det
bedste konkurrerende produkt samlet i alt ca. 35-40 kr. op.

Begivenheder
Regnskab
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Danmarks bedste store arbejdsplads i 2012

Tema

Udgangspunktet for at samle afkast op under den generelle
opgangsperiode efter bunden i 2009 har dermed været vidt
forskelligt.

Tal

Forskellen ligger derimod i, hvor lidt der er tabt fra 2007 til
begyndelsen af 2009. I Vækstpension er de oprindelige 100 kr.
svundet ind til 82 kr. ved begyndelsen af 2009. I det bedst
performende konkurrerende produkt er der 70 kr. tilbage.

Nye regler for førtidspension
og fleksjob
Et flertal i Folketinget har aftalt reform af førtidspension og
fleksjobordningen. Reformen forventes vedtaget til efteråret,
så ændringerne træder i kraft pr. 1. januar 2013.
Sigtet er, at flest muligt skal i arbejde og forsørge sig selv.
I hovedtræk betyder aftalen, at
• fleksjob bliver som udgangspunkt midlertidige. Personer under
40 år kan således højst få tildelt et fleksjob fem år ad gangen.
Desuden ændres løntilskuddet.
• adgangen til førtidspension begrænses. Personer under 40 år
skal som udgangspunkt ikke have førtidspension. I stedet
indføres såkaldte individuelt tilpassede ressourceforløb af
en varighed på 1-5 år (med mulighed for flere forløb).
Personer over 40 år kan også blive tilbudt ressourceforløb.
Vi tilpasser vores forsikringsbetingelser for nye kunder, og vores
socialkonsulenter sidder klar til at vejlede virksomheder og individuelle kunder om de nye regler, når de er vedtaget.
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Samtidig kan vi håbe, at der i implementeringen er
fokus på processerne, så de nye ressource- og tilkendelsesforløb bliver kortere, mere gennemskuelige
og mindre belastende end de eksempler på lange og
nærmest invaliderende forløb, vi har set. Det skylder
vi de medborgere, som har behov for hjælp.”

Tal

”Vi hilser reformen velkommen på grund af dens
positive fokus på den enkeltes arbejdsevne frem
for det modsatte, og på at give flere mulighed for
at bevare fodfæstet på arbejdsmarkedet.

Tema

Adm. direktør Steen Michael Erichsen

Nordea Liv & Pension er Danmarks
bedste store arbejdsplads i 2012
- til gavn for vores kunder
Nordea Liv & Pension blev i juni kåret som Europas 6. bedste
arbejdsplads og var den bedst placerede danske virksomhed i
kategorien ”Store arbejdspladser”.
Kåringen er resultatet af et strategisk fokus på at skabe Danmarks
bedste arbejdsplads i pensionsbranchen.
En sund arbejdsplads med høj medarbejdertilfredshed og loyalitet
er grundlaget for, at vi kan udvikle konkurrencedygtige produkter,
rådgive på højt niveau og give den bedste kundebetjening – til
glæde for vores kunder. Vi deler vores erfaring med at skabe en
god arbejdsplads med vores kunder.

Best
Workplaces 2012
Europe
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Bliv inspireret til at ud
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Bestil vores sundhedsmagasin på
www.sundforretning.nu

Sunde vaner
booster den
sociale kapital

Sådan kommer
DIN VIRKSOMHED
i gang

Tema

Sundhed handler
ikke om,
hvor meget du ve
jer, men
om, hvordan du
har det

”Nordea Liv & Pension er et robust og finansielt stærkt selskab
– også i svære tider. Vi har ikke på noget tidspunkt været i
kursværn, og vores bonusgrad er tilfredsstillende. Og når vores
forpligtigelser opgøres, er vi naturligvis i grønt på Finanstilsynets
trafiklys.”
Adm. direktør Steen Michael Erichsen

Begivenheder

Regnskab
Afkastet i markedsrente

• Vækst i de løbende præmier på 8,1 pct.
• Omkostningsprocent på 5,0 pct.
• Afkast i markedsrenteprodukterne Vækstpension
og Link Pension Aktiv på mellem 2,8 pct. og 5,2 pct.
• Afkast i Pension med gennemsnitsrente på 3,6 pct.
i rentegruppe 1 (nytegnende bestand).
• Bonusgrad på 2,4 pct. i rentegruppe 1.
• Udbetaling af 70 mio. kr. i særlig risikobonus.

Regnskab

Resultat 1. halvår 2012

Der er i 1. halvår 2012 udbetalt 70 mio. kr. i særlig bonus til
selskabets firmakunder som følge af en positiv udvikling af deres
risikoregnskab.

Tal

Udviklingen anses som tilfredsstillende i lyset af fradragsgrænsen
på 50.000 kr. for ratepension og konjunkturudviklingen, som
påvirker præmierne i nedadgående retning.

Resultatet for halvåret udgjorde 202 mio. kr. før skat. Der er
endvidere overført 166,4 mio. kr. til skyggekonto vedrørende
rentegruppe 3 og 4.

Tema

Nordea Liv & Pensions soliditet og finansielle styrke underbygges
desuden af en solvensgrad på 155 pct. efter Solvens I, som er
Finanstilsynets højeste solvenskrav til selskabet.

Afkastet i markedsrente
Efter et forholdsvis roligt 1. kvartal blussede turbulensen på
de finansielle markeder op igen i løbet af 2. kvartal 2012.
Det skyldtes især den europæiske gældskrise og svaghed i de
økonomiske nøgletal verden over.
Vækstpension og Link Pension Aktiv har vægt på stabile, gode,
langsigtede investeringsafkast, og i det lys var afkastet i 1. halvår
2012 tilfredsstillende.
Vækstpension er designet med henblik på at klare sig godt i
svære tider, og 2. kvartals turbulens har kun i mindre grad
påvirket afkastet for 1. halvår. Dermed har produktet endnu
en gang til fulde levet op til forventningerne.
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Regnskab
Afkast i markedsrente 1. halvår 2012
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Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter
Heraf kollektivt bonuspotentiale
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Det er tid til markedsrente
Markedsturbulens er blevet et grundvilkår
Danmarks bedste produktplatform i markedsrente
Kunderne vælger Vækstpension
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•
•
•
•

Regnskab

Tid til markedsrente

Begivenheder

Det er tid til markedsrente
Markedsturbulens er blevet et grundvilkår
Danmarks bedste produktplatform i markedsrente
Kunderne vælger Vækstpension

Pension med gennemsnitsrente har været et fantastisk produkt.
Men det er det ikke længere for langt de fleste pensionsopsparere.
Meget har ændret sig, når man ser på mulighederne for at investere sin pension.

Regnskab

Det er tid til markedsrente

Udviklingen afspejles i aftalen mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og pensionsbranchen, hvor kundernes mulighed
for at komme over i markedsrenteprodukter skal styrkes.

Tal

Den lave rente og aktiekurser, der svinger, er hård kost for det
gamle produkt. Og det betyder, at produktet i mange tilfælde
ikke kan opfylde opsparernes krav til afkast på længere sigt.
Nye solvenskrav arbejder i samme retning. Det betyder, at
markedsrente er det rigtige produkt for de fleste kunder.

Tema

Dermed ligger aftalen i forlængelse af Nordea Liv & Pensions
generelle anbefaling til kunderne, og selskabet tilbyder markedets
bredeste produktplatform i markedsrente.

Markedsturbulens er blevet
et grundvilkår
- som har betydning for pensionsopsparingen
1. halvår 2012 har været et halvår præget af fortsat turbulens på
de finansielle markeder. En væsentlig svingfaktor for stemningen
er den europæiske gældskrise.
Det er endnu for tidligt helt at afblæse gældskrisen. Der er udsigt
til, at også 2. halvår 2012 kan vise sig at blive turbulent, og
markedsturbulens vil være et grundvilkår i en årrække fremover.
Forbrugere, virksomheder og ikke mindst stater holder igen på
forbruget og afvikler gæld. Det giver ikke bare lavere økonomisk
vækst, men også mere usikker og svingende vækst samt lave renter.
Der vil kun være ringe mulighed for gode afkast i gennemsnitsrente i mange år fremover, da renterne er presset i bund af
gældskrisen. Dette i en sådan grad, at det danske renteniveau
i dag ligger under inflationen. Det betyder, at købekraften reelt
udhules ved en investering i danske obligationer.
Derimod ser det langsigtede afkastpotentiale i markedsrente
betydeligt bedre ud, end det har gjort i mange år. Eksempelvis
giver mange solide og stabile virksomheder i dag 2-3 gange så
meget alene i udbytteafkast, som man kan få i afkast på obligationer.

Derfor anbefaler vi konkret vores aktivt forvaltede produkter
Vækstpension og Link Pension Aktiv, hvor vores aktive investeringsstrategi også allokerer til mere kursstabile investeringer,
som bedre kan modstå turbulensen.

Begivenheder
Regnskab

Med udsigt til fortsat markedsturbulens også i de kommende år
er det dog vigtigt at sikre sig, at pensionsopsparingen har en høj
risikospredning, og at der også fastholdes et fokus på stabilitet,
når aktiverne udvælges. I en tid med øget markedsturbulens
bliver det ikke altid belønnet tilstrækkeligt at løbe store risici.

Tal

Det er på denne baggrund, at Nordea Liv & Pension anbefaler
de fleste af vores kunder at vælge pension med markedsrente.

Tema

Det er tid til markedsrente
Markedsturbulens er blevet et grundvilkår
Danmarks bedste produktplatform i markedsrente
Kunderne vælger Vækstpension

Begivenheder

Det er tid til markedsrente
Markedsturbulens er blevet et grundvilkår
Danmarks bedste produktplatform i markedsrente
Kunderne vælger Vækstpension

Med lanceringen i juni af nye investeringsprofiler i Vækstpension
kan Nordea Liv & Pension tilbyde Danmarks bedste produktplatform i markedsrente. Det giver vores kunder nye og attraktive
muligheder i en tid, hvor afkastpotentialet i Pension med gennemsnitsrente fra alle sider forventes fortsat at være meget begrænset,
og hvor også regeringen anbefaler at spare op i markedsrente.

Regnskab

Danmarks bedste produktplatform
i markedsrente

Således giver produktplatformen mulighed for, at alle kan
få et opsparingsprodukt i markedsrente, som matcher deres
risikoappetit og dækker deres behov og ønske om involvering
i investeringerne. Og det er let at ændre investeringsprofilen
på Netpension, hvis man senere ændrer holdning.

Tal

I Nordea Liv & Pension får kunderne markedets bedste risikospredning, uanset om de vælger livscyklusproduktet Vækstpension
eller Link-produktet Link Pension Aktiv, og uanset hvilken
investeringsprofil de vælger.

Tema

Fortsættes...

Vækstpension

Vækstpension er det rette valg for de fleste af vores kunder. Når
man har valgt investeringsprofil, tilpasses risikoen automatisk
ens alder, og man behøver ikke at tænke mere over det. Samtidig
har Vækstpension i en årrække været livscyklusproduktet med
det bedste risikojusterede afkast på markedet.
Vækstpension fås med fire investeringsprofiler:
• Vækstpension Høj risiko
• Vækstpension Mellem risiko
(her er eksisterende kunder med Vækstpension placeret)
• Vækstpension Lav risiko
• Vækstpension Garanti
Nordea Liv & Pension tilbyder også et livscyklusprodukt baseret på
passivt forvaltede investeringer. Det fås i de samme fire varianter.
Læs mere på www.vækstpension.dk

Begivenheder

Det er tid til markedsrente
Markedsturbulens er blevet et grundvilkår
Danmarks bedste produktplatform i markedsrente
Kunderne vælger Vækstpension

Link Pension Aktiv består af fire fonde på forskellige
risikoniveauer og med et meget bredt investeringsunivers:
• Link Pension Aktiv Aktiefond
• Link Pension Aktiv Høj risiko
• Link Pension Aktiv Mellem risiko
• Link Pension Aktiv Lav risiko
Læs mere om Link Pension Aktiv

Tal

Link Pension Aktiv er for kunden, som gerne selv vil justere
pensionsopsparingens investeringer hen ad vejen, men ikke
ønsker at sammensætte dem helt på egen hånd.

Regnskab

Link Pension Aktiv

Link Pension Selvvalg

Læs mere om Link Pension

Tema

Link Pension Selvvalg er for kunden, der ønsker at stå for en større
del af investeringen selv. Også her har Nordea Liv & Pension
fornyet og moderniseret tilbuddet. Kunden kan således vælge de
avancerede aktivt forvaltede balancerede investeringsprofiler
Aktiv Aktiefond , Aktiv Høj, Aktiv Mellem og Aktiv Lav, ligesom
kunden kan vælge mellem yderligere ca. 50 fonde.

Kunderne vælger Vækstpension
Nordea Liv & Pensions vækst ses især i markedsrenteprodukterne.
I forhold til 1. halvår 2011 er de samlede præmieindbetalinger
her steget med 9,8 pct. Langt størstedelen af nye kunder vælger
således i dag Vækstpension eller Link Pension.
Selskabets stærke position slår ikke mindst igennem i livscyklusproduktet Vækstpension, som i dag tegner sig for 76,7 pct.
af indbetalingerne til markedsrenteprodukter. Det afspejler, at
Vækstpension med sin unikke kombination af lav risiko og godt
afkast er det rigtige valg for de fleste.
Produktet har – trods den finansielle krise – år efter år præsteret
markedets bedste risikojusterede afkast ved hjælp af sin avancerede
investeringsstrategi.
Vækstpension er nu blevet videreudviklet, så vores kunder
kan vælge netop det risikoniveau, der passer til den enkelte.
Det giver flere valgmuligheder, men princippet 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.

Begivenheder

Det er tid til markedsrente
Markedsturbulens er blevet et grundvilkår
Danmarks bedste produktplatform i markedsrente
Kunderne vælger Vækstpension
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Regnskab

Risikonedtrapningen i Vækstpension
- risikoen nedtrappes automatisk i alle risikoprofiler
Høj risiko
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Tal

Sikre investeringer
Indkomst-investeringer
Afkast-investeringer

Investeringsdirektør Anders Schelde

Tema

”Vækstpension har markedets ubetinget mest avancerede
investeringsstrategi. Den har skabt gode resultater, og
andre pensionsselskaber er nu begyndt at bevæge sig i
vores retning. Men det er vanskeligt, kræver know-how
og vil tage lang tid at implementere fuldt ud.”

