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Et kvartal med stigende indbetalinger og uro på finansmarkederne 

 
 

• Indbetalinger på 8 mia. kr., hvilket er 11 pct. højere end 1. kvartal 2021.  

• Periodens resultatet før skat steg fra 128 mio. kr. i 1. kvartal 2021 til 146 mio. kr. i 1. kvartal 2022.  

• Øget markedsuro førte til negative afkast i markedsrenteprodukterne.  
 

”Vellivs forretning udvikler sig solidt. Indbetalingerne vokser, og her glæder jeg mig især over, at de lø-

bende indbetalinger steg med 16 pct. i forhold til samme periode sidste år. Resultatet før skat udgør 146 

mio. kr. og ligger dermed 14 pct. højere end i 1. kvartal sidste år, hvilket primært skyldes en fortsat effek-

tivisering af driften,” fortæller adm. direktør Steen Michael Erichsen.   

 

Indbetalingerne fortsætter med at stige i Velliv. Siden 2018 er indbetalingerne steget med knap 80 pct., 

hvilket skyldes, at Velliv har haft vækst i alle distributionskanaler, ligesom selskabet har positivt byttefor-

hold med de konkurrerende pensionsselskaber.  

 
Samlede indbetalinger - 1. kvartal 2018-2022, mia. kr. 
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Om fremgangen i indbetalingerne siger Steen Michael Erichsen: 

”I 1. kvartal har vi naturligvis opprioriteret rådgivningen af kunderne på grund af volatile investeringsmar-

keder. Også under sådanne vilkår er vores værditilbud med tre kilder til afkast og et ekstraordinært fokus 

på personlig rådgivning særdeles relevant. I tilgift udbetaler Velliv Foreningen i maj 450 mio. kr. i kontant-

bonus til Vellivs kunder. Det er en stor glæde at se den kundeejede forretningsmodel folde sig ud også i 

vanskelige markeder.” 

 

Høj inflation og geopolitisk uro ramte de finansielle markeder i 1. kvartal 2022 

1. kvartal i 2022 var udfordrende på det investeringsmæssige område. Høj inflation, stigende renter og 

krigen i Ukraine var de primære elementer bagmarkedsuroen i kvartalet. 

 

Pensionskunderne er ikke gået fri af markedsuroen, men kan trods alt glæde sig over, at tabene på pen-

sionsopsparingen er begrænsede som følge af stor risikospredning i Vellivs porteføljer. Kunder med 

VækstPension Aktiv og Index med Mellem risiko og mere end 15 år til pension fik et afkast på -5,0 pct. 

mens en tilsvarende kunde med VækstPension Aftryk havde et afkast på -5,4 pct. 

 

De seneste år har samlet set været gode for pensionsopsparerne. På trods af både pandemi og krig i 

Ukraine har kunder med VækstPension Aktiv med Mellem risiko og mere end 15 år til pension opnået et 

afkast på 29,0 pct. over de seneste tre år. Kunder med VækstPension Index har i samme periode fået et 

afkast på 27,3 pct.   

 

Afkast for kunder med Mellem risiko og mere end 15 år til pension, pct.  

 
Anm.: Vækstpension Aftryk er introduceret i juni 2020, hvorfor der endnu ikke eksisterer 3 års historik.  

 

”Meget tyder på, at det høje inflationsniveau kommer til at vare længere, end vi havde forventet ved ind-

gangen til 2022. Konsekvenserne af krigen i Ukraine og verdenssamfundets sanktioner rettet mod Rus-

land har båret yderligere brænde til inflationsbålet. Det samlede billede for 2022 er blevet mere mudret, 

og vi forventer, at den resterende del af 2022 bliver præget af fortsatte store kursudsving på de finan-

sielle markeder. Som reaktion på dette har vi repositioneret porteføljen til det udvidede økonomiske ud-

faldsrum” forklarer investeringsdirektør Anders Stensbøl Christiansen.   
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Hoved- & nøgletal  

 

 1. kvartal 2022 1. kvartal 2021 

Hovedtal (Mio.kr)   

Løbende indbetalinger 3.252 2.813 

Indskud 4.757 4.383 

Bruttoindbetaling inkl. SUL i alt 8.008 7.196 

   

Periodens resultat før skat 146 128 

Periodens resultat efter skat 113 116 

   

Nøgletal   

Afkast (%)   

Markedsrenteprodukter -4,8 3,3 

Gennemsnitsrenteprodukter -8,6 -3,4 

- efter ændring i markedsværdistyrkelse -3,9 1,6 

   

Omkostninger (%)   

Omkostningsprocent af hensættelser 0,08 0,08 
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