1. halvår 2011 i Nordea Liv & Pension
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Nordea Liv & Pensions stærke position har smittet positivt af på
de samlede pensionsindbetalinger, der er de største i selskabets
historie.
De samlede pensionsindbetalinger er i 1. halvår vokset med
54 pct. sammenlignet med samme periode i 2010. Ses der
alene på indbetalingerne i Danmark, har væksten i 1. halvår været
på 31 pct. Både ﬁrmapensionsmarkedet og det individuelle
marked igennem Nordea er vokset stærkt. De løbende præmier
er vokset med 14 pct., hvilket anses som meget tilfredsstillende.
Der er bogført 1 mia. kr. i præmier, som er pensionsforretning
solgt på det polske marked. Hér høster selskaberne i Nordea Life
& Pensions synergier over landegrænserne. For danske pensionskunder betyder dette stordriftsfordele i form af lavere omkostninger.

Begivenheder
Regnskab
Cititater

Nordea Liv & Pension fortsætter den sunde udvikling. Selskabet
leverer stærke nøgletal herunder faldende omkostningsprocent,
en stærk soliditet og tilfredsstillende risikojusterede afkast.
Samtidig har selskabet forretningsmæssig styrke til løbende at
introducere produkter, der er nye i markedet, og services, der
sætter højere standarder.

Tal

Rekordvækst i pensionsindbetalingerne

Tema

Rekordvækst i pensionsindbetalingerne
Stordriftsfordele gavner pensionskunderne
Fra gennemsnitsrente til markedsrente
Sund forretning
Effektiv Kundeservice

I takt med at antallet af kunder - og dermed pensionsopsparingen
under forvaltning - vokser, opnår selskabet stadig ﬂere stordriftsfordele, som direkte kommer pensionskunderne til gode. Således
er omkostningsprocenten faldet til 4,8 pct.
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. Det bidrager til, at kundernes
opsparing udvikler sig hurtigere, hvilket i sidste ende fører til
højere pensionsudbetalinger i den 3. alder.
Faldende investeringsomkostninger i Vækstpension

Begivenheder
Regnskab
Citater
Cit

Stordriftsfordele gavner
pensionskunderne

Tal

Rekordvækst i pensionsindbetalingerne
Stordriftsfordele gavner pensionskunderne
Fra gennemsnitsrente til markedsrente
Sund forretning
Effektiv Kundeservice

År

ÅOP

2009

1,32

2010

1,13

2011

0,95

ÅOP = Årlig omkostning i procent

Tema

Vækstpension Langsigtet

Fra gennemsnitsrente til markedsrente
Nordea Liv & Pension har et af branchens stærkeste gennemsnitsrenteprodukter. Vi vurderer dog, at kunderne fremadrettet
kan opnå et bedre afkast i vores markedsrenteprodukter som fx.
Vækstpension.
Bagudrettet har afkastet i Pension med gennemsnitsrente
klaret sig godt sammenlignet med markedsrenteprodukterne.
Fremadrettet tegner der sig imidlertid et andet billede på baggrund
af ﬁnanskrisen i 2008 og de efterdønninger, der har været i 1.
halvår af 2011. Aktiemarkederne ligger ved halvåret på omtrent
samme niveau som i begyndelsen af året. I Danmark ligger kurserne
nu på niveau med 2009. Også obligationsmarkederne har været
præget af uro og svingende renter.
For den langsigtede investor har uroen på de ﬁnansielle markeder
bl.a. betydet, 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.
Vækstpension, hvor vi i langt højere grad investerer i aktier og
alternative investeringer end i Pension med gennemsnitsrente,

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

Begivenheder
Regnskab

kan derfor vise sig at være gunstig for pensionskundernes
langsigtede afkast.

Cititater

Rekordvækst i pensionsindbetalingerne
Stordriftsfordele gavner pensionskunderne
Fra gennemsnitsrente til markedsrente
Sund forretning
Effektiv Kundeservice

Markedets bedste risikojusterede nettoafkast

Tema

Baggrunden for resultaterne er, at Vækstpension har en mere
avanceret investeringssammensætning end lignende produkter
på markedet. Vækstpension er således det eneste livscyklusprodukt, hvor ejendomme og alternative investeringer indgår
i porteføljen foruden aktier og obligationer. Det betyder, at
Vækstpension i Nordea Liv & Pension er markedets mest
avancerede produkt.

Tal

Vækstpension tilbyder kunderne en favorabel kombination af
afkast efter omkostninger og risiko. Magasinet Penge & Privatøkonomi har belønnet Vækstpension ved at kåret produktet
som markedets bedste livscyklusprodukt i både 2009 og 2010.

Sund forretning
Nordea Liv & Pension har succes med at sætte sundhed på
dagsordenen. Vi ønsker, at udvikle vores selskab blandt andet
ved at skabe rammer for vores medarbejdere, der gør det nemt
at træffe sunde valg i hverdagen. Og vi ønsker at bidrage til
samfundet ved at stille vores viden og erfaringer til rådighed
for andre arbejdspladser.
I løbet af det seneste år har vi været i dialog med 400 beslutningstagere fra store og små virksomheder i Danmark på vores konferencer om sundhed på arbejdspladsen. Hertil kommer dialoger på
kundemøder og at mere end 3.300 personer har fået magasinet
Sund forretning.

Sund forretning
Nordea Liv & Pension har succes med at sætte sundhed på
dagsordenen. Vi ønsker, at udvikle vores selskab blandt andet
ved at skabe rammer for vores medarbejdere, der gør det nemt
at træffe sunde valg i hverdagen. Og vi ønsker at bidrage til
samfundet ved at stille vores viden og erfaringer til rådighed
for andre arbejdspladser.
I løbet af det seneste år har vi været i dialog med 400 beslutningstagere fra store og små virksomhe-der i Danmark på vores konferencer om sundhed på arbejdspladsen. Hertil kommer dialoger på
kundemøder og at mere end 3.300 personer har fået magasinet
Sund forretning.

Begivenheder
Regnskab
Cititater

Sundhedsprogrammet har ført til, at Nordea Liv & Pension er
kåret til Danmarks sundeste arbejdsplads i 2010, og selskabet
er i maj 2011 blevet kåret som Europas 6. bedste store arbejdsplads blandt knap 1.400 europæiske virksomheder.

Tal

Vi ved, hvad vi taler om og kan tilbyde kunderne konkrete
værktøjer. Vi har haft forstærket fokus på vores medarbejderes
sundhed gennem 3 år, og vi har oplevet, at sundhed er en motor
for udvikling af medarbejdere og kulturen på arbejdspladsen.
Se mere på www.sundforretning.nu eller tag kontakt til Nordea
Liv & Pension for råd og vejledning om vores aktiviteter.

Tema

Rekordvækst i pensionsindbetalingerne
Stordriftsfordele gavner pensionskunderne
Fra gennemsnitsrente til markedsrente
Sund forretning
Effektiv Kundeservice

Effektiv Kundeservice
Der har igennem de seneste år været fokuseret på udviklingen
af selskabets kundeservice. Selskabet ønsker at levere gode
kundeoplevelser, og har ekspeditionsmål for alle kundeleverancer.
Den klare målsætning er at imødekomme kundernes forventninger.

Begivenheder
Cititater

Regnskab

Rekordvækst i pensionsindbetalingerne
Stordriftsfordele gavner pensionskunderne
Fra gennemsnitsrente til markedsrente
Sund forretning
Effektiv Kundeservice

Tema

Tal

Langt størstedelen af alle kundesager er i dag ekspederet inden
for 10 dage.
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De samlede bruttopræmier er vokset med 54 pct. i 1. halvår
2011 sammenlignet med samme periode i 2010. Også væksten i
de løbende præmier har været rekord stor med 14 pct. Det anses
som meget tilfredsstillende.

Begivenheder

Nordea Liv & Pension har i de seneste år fokuseret på at udvikle
og optimere selskabets serviceprocesser. Det er et arbejde, som
fortsætter i de kommende år, men allerede nu kan kunderne mærke
effekten af det udførte arbejde. Sammen med den markante
vækst i pensionsindbetalinger på 54 pct. har det således betydet,
at omkostningsprocenten er faldet til 4,8 pct. mod 7,8 pct. i
samme periode i 2010.

Cititater

Regnskab

Halvårsresultatet
Urolige ﬁnansielle markeder
Danskerne lever længere
Kontorente i toppen af markedet
Resultat

Udviklingen i omkostningsprocenten

Tal
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Tema
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Afkastet i 1. halvår ligger på mellem -3,5 og 1,3 pct. Højest
afkast ﬁk kunderne i rentegruppe 1. Afkastet er præget af den uro,
der har været på de ﬁnansielle markeder i 1. halvår, herunder
ikke mindst udviklingen på de danske og internationale aktiemarkeder. Afkastet vurderes at være tilfredsstillende og på
niveau med markedet. Nordea Liv & Pension tror fortsat, at
de bedste muligheder for gode afkast fremadrettet skal ﬁndes i
aktiver som netop aktier, alternative investeringer og ejendomme.

Begivenheder
Regnskab

Urolige ﬁnansielle markeder

Cititater

Halvårsresultatet
Urolige ﬁnansielle markeder
Danskerne lever længere
Kontorente i toppen af markedet
Resultat

Tema

Bonusgraden for Nordea Liv & Pension under ét udgjorde ved
halvåret 3,8 pct. For den nytegnende bestand i Nordea Liv &
Pension udgjorde bonusgraden 4,1 pct. ved halvåret. Derved
er bonusgraden i Nordea Liv & Pension fortsat solid.

Tal

Høj bonusgrad
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Nordea Liv & Pension har valgt at hensætte yderligere til de
forventede fremtidige forbedringer i levetiden. Det indebærer
umiddelbart en formindskelse af selskabets kollektive reserver
(bonuspotentialet). Omvendt betyder styrkelsen af hensættelserne,
at der er skabt yderligere sikkerhed for kundernes pensioner i
fremtiden.
I løbet af det seneste år har Nordea Liv & Pension afsat mere end
1 mia. kr. til at sikre kundernes pensioner i forhold til øget levetid.

Begivenheder
Regnskab
Cititater

Danskerne lever længere. Således kan en 65-årig kvinde i dag
se frem til at leve i yderligere knap 20 år. Det er en stigning på
1,5 år siden år 2000. I samme periode er restlevetiden for en
20-årig vokset med ca. 2 år.

Tal

Danskerne lever længere

Tema

Halvårsresultatet
Urolige ﬁnansielle markeder
Danskerne lever længere
Kontorente i toppen af markedet
Resultat

Kontorente i toppen af markedet
– historisk, nu og fremadrettet
Over de seneste mange år har kontorenten i Nordea Liv &
Pension været blandt de højeste i markedet.
I den forløbne del af 2011 har kontorenten ligget højere end
det afkast, det har været muligt at tilvejebringe på de ﬁnansielle
markeder. Desuagtet har selskabet holdt bonusgraden intakt,
men en fortsat kontorente på det niveau vil tærer uforholdsmæssigt på selskabets bonusreserver.
Nordea Liv & Pension har således en dynamisk kontorentepolitik,
hvor der er sammenhæng mellem kontorente og investeringsafkastet på de ﬁnansielle markeder. Derfor fastsættes kontorenten til 3,26 pct. med virkning fra 1. august 2011.

Begivenheder
Regnskab

Halvårsresultatet
Urolige ﬁnansielle markeder
Danskerne lever længere
Kontorente i toppen af markedet
Resultat

Tal
Tema

Med det seneste tiltag har Nordea Liv & Pension ønsket at
ruste sig til, at kontorenten også i de kommende år vil ligge
i toppen af markedet. Fastsættelsen af kontorenten betyder
således, at Nordea Liv & Pension fastholder muligheden for at
øge andelen af aktier, ejendomme og alternative investeringer
i porteføljen, når selskabet ﬁnder det fordelagtigt. Det styrker
afkastpotentialet i Pension med gennemsnitsrente, og dermed
muligheden for også fremadrettet at have en attraktiv kontorente.

Cititater

Dermed har Nordea Liv & Pension fortsat en kontorente i den
absolutte top af pensionsmarkedet.

Tilfredsstillende resultat

Begivenheder
Regnskab

Halvårsresultatet
Urolige ﬁnansielle markeder
Danskerne lever længere
Kontorente i toppen af markedet
Resultat

Som en del af vores fokus på at investere i mindre og mellemstore danske virksomheder har vi stillet mere end 200 mio. kr. til
rådighed gennem den vækstpakke på 5 mia. kr., som er indgået
mellem pensionsbranchen og regeringen. Selskabet har herudover
investeret i dansk erhvervsliv gennem alternative investeringer.

Tal

Nordea Liv & Pension har den ﬁnansielle styrke, der skal til
for at stille risikovillig kapital til rådighed for dansk erhvervsliv.

Tema

Vækstkapital til erhvervslivet

Cititater

Periodens resultat udgjorde 182 mio. kr. før skat, hvilket er tilfredsstillende i lyset af udviklingen på de ﬁnansielle markeder.
Der er i perioden ført 145 mio. kr. til skyggekonto.

Om vækst
Citater ved Steen Michael Erichsen, administrerende direktør

Begivenheder
Regnskab

Om vækst
Om opsparingsprodukter
Om valg af opsparingsprodukt
Om kontorente

Tal

Særligt udviklingen i de løbende indbetalinger skal fremhæves.
Kunderne kvitterer for markedets bedst performende markedsrenteprodukt,
Vækstpension, som har givet markedets bedste risikojusterede afkast
gennem en langvarig ﬁnansiel krise.”

Tema

Vi fortsætter med at udvikle interessante opsparingsprodukter senest
eksempliﬁceret ved Livrente+ og Livrente+ Invest, ligesom vi har udviklet
et markedsrenteprodukt, der primært er rettet mod danskere med arbejde
i udlandet. Den innovation kvitterer kunderne for, og det giver os mere
forretning.

Citater

”Vi har igennem 1. halvår haft en stærk vækst på mere end 50 pct. i de
samlede pensionsindbetalinger. Pensionskunderne lægger vægt på, at
Nordea Liv & Pension har en solid ﬁnansiel position, gode nøgletal og
afkast samt markedets bredeste produktpallette.”

Begivenheder
Regnskab

Om vækst
Om opsparingsprodukter
Om valg af opsparingsprodukt
Om kontorente

Om opsparingsprodukter
Citater ved Steen Michael Erichsen, administrerende direktør

Fokus på omkostninger har aldrig været større end i dag. Derfor ser
vi, at mange nedbringer andelen af såvel alternative investeringer som
ejendomme, da investeringsomkostningerne i de to aktivklasser er relativ
høje. Det er ikke alene den vej, vi går. Vi fokuserer på nettoafkastet, og
hér viser erfaringen, at prisen for alternative investeringer er godt givet ud.”

Citater

”I opsparingsprodukterne fra Nordea Liv & Pension er der fokus på at
skabe balance mellem omkostninger og afkast, sådan at opsparingen får
de bedste muligheder for at udvikle sig optimalt. Det er et forhold, som
vores kunder er opmærksomme på.

Alternative investeringer har klaret sig bedre end aktier
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Tema

Tal
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”Vi vurderer, at kunderne har et højere afkastpotentiale i Vækstpension
end i Pension med gennemsnitsrente. Det er vigtigt, at kunderne ydes
en 360-graders rådgivning. Det lægger vi afgørende vægt på i Nordea
Liv & Pension. Kundens alder, risikoappetit, ønske om involvering og
andre forhold har indﬂydelse på produktvalget.”
”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.”

Begivenheder
Regnskab
Citater

Citater ved Steen Michael Erichsen, administrerende direktør

Tal

Om valg af opsparingsprodukt

Tema

Om vækst
Om opsparingsprodukter
Om valg af opsparingsprodukt
Om kontorente

”Vi har en dynamisk kontorentepolitik, hvor kontorenten spejler afkastene
på de ﬁnansielle markeder tæt. Vi ønsker at være i stand til at være proaktive og øge andelen af aktiver med højt afkastpotentiale, når vi ﬁnder
tidspunktet rigtigt. Med vores bonusgrad intakt, har vi mulighed for at gøre
en forskel, som har betydning for det langsigtede afkast og dermed også
for den langsigtede kontorente. Det er rettidig omhu. Således er selskabet
polstret til at have risikoaktiver så som alternative investeringer, hvilket i
særlig grad adskiller os fra konkurrenterne.”

Begivenheder
Regnskab
Citater

Citater ved Steen Michael Erichsen, administrerende direktør

Tal

Om kontorente

Tema

Om vækst
Om opsparingsprodukter
Om valg af opsparingsprodukt
Om kontorente

Begivenheder

Hoved- og nøgletal
1. halvår
2011

1. halvår
2010

3.341
3.614
6.956
13

2.923
1.604
4.526
13

136
0
15
29
181
137

198
0
147
26
372
297

151.776
5.128
122.436
3.684

149.668
5.283
118.889
4.045

Nøgletal
Pct.
Investeringsafkast før PAL (Pension med gennemsnitsrente)
Afkast af aktiver og passiver set under ét
Omkostningsprocent af præmier
Gennemsnitlig bonusgrad

1,0
1,2
4,8
3,8

7,2
3,6
7,8
4,3

Bonusgrad i den nytegnende bestand

4,1

-

Mio.kr.

Regnskab

Regnskabet i tal

Aktiver i alt
Egenkapital
Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter
Heraf kollektivt bonuspotentiale

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

Et opsparingsprodukt
til alle temperamenter

Begivenheder
Regnskab

Et opsparingsprodukt til alle temperamenter
Vækstpension – det moderne opsparingsprodukt
Pension med gennemsnitsrente – det gamle produkt
Nordea Link – for dem, som vil have indﬂydelse

Tal

Som følge af fortsat effektivisering og stadig ﬂere kunder har
Nordea Liv & Pension over de seneste år haft mulighed for at
nedbringe omkostningerne til gavn for vores mere end 300.000
kunder.

Tema

I opsparingsprodukterne fra Nordea Liv & Pension er der fokus
på at skabe balance mellem omkostninger og afkast, sådan at
opsparingen får de bedste muligheder for at udvikle sig optimalt.

Cititater

Nordea Liv & Pension har branchens bredeste produktportefølje, som tilgodeser kundernes forskellige behov. Det uanset
risikoappetit, alder og ønske til involvering i investeringsplejen.

Vækstpension
– det moderne opsparingsprodukt
Vækstpension er i dag det rigtige pensionsprodukt for de ﬂeste
kunder. Vækstpension er et moderne opsparingsprodukt, der
gennem hele livet optimerer sammenhængen mellem afkast og
risiko. I de yngre år placeres opsparingen overvejende i aktiver,
som forventes at give et højere afkast men også et mere svingende
afkast. I takt med at kunden nærmer sig pensionsalderen, nedbringes andelen af aktiver med højt afkastpotentiale til fordel
for obligationer, som har et mere stabilt forløb. Det hele sker
automatisk, uden at opspareren skal bekymre sig.
Vi har vist, at det er muligt at opnå tilfredsstillende afkast med
en begrænset risiko. Både i 2009 og 2010 har magasinet Penge
& Privatøkonomi kåret Vækstpension til markedets bedste
livscyklusprodukt på grund af den enestående kombination af
afkast efter omkostninger og risiko. Og igen i 1. halvår 2011
har vi vist, at det er muligt at opnå tilfredsstillende afkast med
begrænset risiko.

Begivenheder
Tal

Fokus på omkostninger har næppe været større end i dag.
Derfor ser vi, at mange nedbringer andelen af såvel alternative
investeringer og ejendomme, da investeringsomkostningerne i
de to aktivklasser er relativ høje. Vi har valgt at fastholde begge
aktivklasser. Vi fokuserer på afkastet efter omkostninger, som
i sidste ende har langt mere værdi for pensionskunderne end
lave omkostninger isoleret set.

Tema

Netop risikospredningen i Vækstpension er med til at gøre
produktet unikt på markedet. Således er Vækstpension det
eneste livscyklusprodukt, hvor også ejendomme og alternative
investeringer indgår i porteføljen foruden aktier og obligationer.
Det betyder, at Vækstpension i Nordea Liv & Pension er markedets
mest avancerede produkt.

Cititater

Regnskab

Et opsparingsprodukt til alle temperamenter
Vækstpension – det moderne opsparingsprodukt
Pension med gennemsnitsrente – det gamle produkt
Nordea Link – for dem, som vil have indﬂydelse

Pension med gennemsnitsrente
– ubetinget ydelsesgaranti
Pension med gennemsnitsrente er kendetegnet ved, at pensionsopsparerne har en aftalt ydelsesgaranti.
I Nordea Liv & Pension er ydelsesgarantien ubetinget. Det har
den været i mere end 30 år, og sådan er det også fremover.
Nye kunder får i dag en ydelsesgaranti svarende til højest
1,0 pct. i alle pensionsselskaber.
Pension med gennemsnitsrente er et produkt, som primært
henvender sig til dem, som ønsker en høj sikkerhed for deres
pensionsudbetalinger. Udsvingene i afkastet er begrænset, og
rentetilskrivningen styres primært over kontorenten, der er
fastsat af selskabet, og som afspejler dels det aktuelle renteniveau
og dels selskabernes evne til at påtage sig risiko i investeringerne.

Begivenheder
Tal
Tema

Nordea Liv & Pension tilbyder pensionskunderne et af markedets
bedste produkter. Hos os har vi en meget høj sikkerhed for
kundernes midler symboliseret ved selskabet bonusgrad på
4,1 pct. for nye kunder. Selskabets høje bonusgrad er også en
af årssagerne til, at vi over de seneste 10 år har givet pensionskunderne en af de højeste kontorenter, fordi selskabet har
styrken til at have en væsentlig andel risikoaktiver i porteføljen.

Cititater

Regnskab

Et opsparingsprodukt til alle temperamenter
Vækstpension – det moderne opsparingsprodukt
Pension med gennemsnitsrente – det gamle produkt
Nordea Link – for dem, som vil have indﬂydelse

Nordea Link
– for dem, som vil have indﬂydelse
Nordea Link er for de pensionskunder, som vil have indﬂydelse
på placeringen af deres midler. Der kan enten være tale om en
høj eller lav involvering.
For dem, som gerne vil have stor indﬂydelse på investeringerne,
er det muligt selv at placere de opsparede midler i fondsuniverset
i Nordea Link. Det kalder vi Nordea Link Selvvalg.
For de kunder, som har en holdning til risikoappetitten, men
ønsker at Nordea Liv & Pension står for den praktiske håndtering, er der ﬁre muligheder:
Risikoproﬁl - fordeling mellem aktier og obligationer
Fond

Aktier andel i %

Obligationsandel i %

Nordea Link lav risiko

25

75

Nordea Link mellem risiko

50

50

Nordea Link høj risiko

75

25

Nordea Link aktiefond

100

0

Begivenheder
Regnskab

Et opsparingsprodukt til alle temperamenter
Vækstpension – det moderne opsparingsprodukt
Pension med gennemsnitsrente – det gamle produkt
Nordea Link – for dem, som vil have indﬂydelse

Tal
Tema

Langt størstedelen af de kunder, som sparer op i Linkpension
har valgt at ligge med en andel af aktier på 50 pct. eller derover.
Produktet er derfor primært rettet mod kunder, der har en vis
risikoappetit, og som ønsker en vis involvering.

Cititater

I Nordea Link fastholdes investeringsproﬁlen gennem hele
opsparingsforløbet med mindre, at opspareren aktivt ønsker
en ændring.

