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Regnskabsmeddelelse 1. kvartal 2021 

 
 

• Indbetalingerne udgør 7,2 mia. kr. og er dermed 20 pct. højere end i 1. kvartal 2020.  

• Periodens resultat efter skat udgør 116 mio. kr. mod 61 mio. kr. i samme periode i 2020. 

• Et kvartal med gode afkast til pensionskunderne. 

 
Tilfredsstillende stigning i periodens resultat  

Velliv leverede et overskud på 116 mio. kr. efter skat i 1. kvartal mod 61 mio. kr. i perioden sidste år.  

 

”Verden er langsomt men kontinuerligt på vej mod normalen sammenlignet med situationen for et år si-

den. Det har en positiv effekt på periodens resultat. Det er især den gode udvikling på de finansielle mar-

keder, der bidrager til den positive udvikling,” fortæller adm. direktør Steen Michael Erichsen.  

 

Indbetalingerne vokser fortsat 

Indbetalingerne i Velliv voksede i 1. kvartal 2021 til 7,2 mia. kr. Det er 20 pct. højere end samme kvartal i  

2020. De løbende indbetalinger steg med 7 pct. og udgør nu 2,8 mia. kr. Tilsvarende voksede indskud 

med 31 pct. til nu 4,4 mia. kr. 

 
Samlede indbetalinger - 1. kvartal 2017-2021, mia. kr. 
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Om fremgangen i indbetalingerne siger Steen Michael Erichsen: 

”Vi vil som kundeejet pensionsselskab ændre markedet. Tidligere blev der alene fokuseret på afkast. Nu 

skruer vi op på tre kanaler, hvor afkast er den ene, og de to øvrige er bonus fra Velliv Foreningen samt 

renten på DinKapital. Faktisk har kunderne alene i bonus fået udbetalt 1 mia. kr. på deres NemKonti i de 

fire år, hvor vi har været kundeejet.” 

 

Et kvartal med gode afkast 

1. kvartal bød på gode afkast til pensionsopsparerne. Kunder med VækstPension Aktiv Mellem risiko og 

mindst 15 år til pension opnåede et afkast på 3,3 pct. En tilsvarende kunde med VækstPension Index 

opnåede i 1. kvartal et afkast på 4,4 pct., og kunder med det nye VækstPension Aftryk fik et afkast på 4,5 

pct. 

 

”En vigtig hjørnesten i Vellivs investeringsstrategi er at beskytte kunderne bedst muligt mod tab. Det er vi 

lykkedes godt med under finanskrisen og under coronakrisen sidste år. Netop den tilgang er en af hoved-

årsagerne til, at Velliv over tid har leveret et afkast til kunderne i den absolutte top af markedet. Netop nu 

ligger vi positioneret lidt til den forsigtige side med en lille overvægt af obligationer,” fortæller Investe-

ringsdirektør Anders Stensbøl.  

 

Afkast for VækstPension med Mellem risiko og mindst 15 år til pension, pct.  

 
Kilde: Morningstar Direct. 
Anm.: VækstPension Aftryk blev lanceret i 2020. Derfor vises ikke afkast på 3, 5 års sigt og siden 2007. 

 

”Velliv har over en længere årrække leveret et konkurrencedygtigt markedsafkast. Derudover opnår kun-

derne i Velliv også en kontantbonus fra Velliv Foreningen og en attraktiv rente på DinKapital. I maj udbe-

taler Velliv Foreningen 280 mio. kr. i kontantbonus til alle kunder i Velliv. Det svarer til ca. 1.470 kr. i bo-

nus pr. opsparet mio. kr.,” fortæller Steen Michael Erichsen.   
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Hoved- & nøgletal  

 

Mio. kr.  1. kvartal 2021 1. kvartal 2020 

Løbende indbetalinger 2.813 2.637 

Indskud 4.383 3.354 

Bruttoindbetaling inkl. SUL i alt 7.196 5.991 

   

Periodens resultat efter skat 116 61 

   

Nøgletal i procent   

Afkastprocent relateret til gennemsnitsrenteprodukter -3,4 -2,1 

- efter ændring i markedsværdistyrkelse 1,6 -1,2 

Afkastprocent relateret til markedsrenteprodukter 3,3 -12,7 

Omkostningsprocent af hensættelser 0,08 0,09 
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