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Regnskab 1. – 3. kvartal 2022 

 
 

• Kundernes indbetalinger steg til 25,5 mia. kr. Det er en stigning på 6 pct. i forhold til 3. kvartal 2021 

• Udfordrende markedsvilkår med stigende renter og faldende aktiekurser rammer indtjeningen nega-

tivt. Periodens resultatet udgjorde således -11 mio. kr. mod 317 mio. kr. i 3. kvartal 2021.  

• Historisk udfordrende år for investorerne og pensionsopsparerne med negative afkast på tværs af 

aktivklasser.   
 

Periodens resultat faldt fra 317 mio. kr. efter skat i samme periode sidste år til -11 mio. kr. i år. Det er de 

udfordrende markedsforhold, hvor stort set alle aktivklasser har givet tab i 2022, der fører til det faldende 

resultat.  

 

”Vellivs underliggende forretning udvikler sig godt. Indbetalingerne ligger på rekordniveau. Vi hilser 

mange nye kunder velkommen, og forlænger aftaler med eksisterende kunder. Udviklingen på de finan-

sielle markeder betyder, at vi ikke har indtægtsført fuldt risikotillæg, ligesom afkastet på egenkapitalen er 

negativt på grund af kurstab på obligationsbeholdningen,” forklarer adm. direktør Steen Michael Erichsen 

og fortsætter: 

 

”2022 er året, hvor intet er, som det plejer. Krigen i Ukraine, efterveerne fra Coronapandemien og den 

rekordhøje inflation har sat de normale markedsvilkår ud af kraft, og vi oplever tab og høj volatilitet på 

både aktie- og obligationsmarkedet. Det giver desværre negative afkast for pensionsopsparerne.”  

 
Samlede indbetalinger 1. - 3. kvartal 2018 - 2022, mia. kr. 
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Indbetalingerne i Velliv udgjorde efter 3. kvartal 25,5 mia. kr. og ligger dermed 6 procent højere end i 

samme periode 2021. De løbende indbetalinger er vokset med hele 16 pct. og udgør 10,3 mia. kr. Ind-

skud ligger på samme høje niveau som sidste år og udgør 15,2 mia. kr.  

 

Mørke skyer over de finansielle markeder 

Ikke siden 1948 har afkastet været så negativt som i år for en balanceret portefølje. Dette har desværre 

også ramt pensionskundernes afkast i året første ni måneder. I 2022 har en typisk kunde med Vækst-

Pension Aktiv med mellem risiko og mere end 15 år til pension indtil videre fået et negativt afkast på  

-15,4 pct.  

 

I et stærkt negativt marked som i år kan det være vanskeligt at finde lyspunkter. Det er dog vigtigt at un-

derstrege, at kigger man på det langsigtede afkast har de seneste 10 år været attraktive for pensionsop-

sparerne – ikke mindst i Velliv, hvor en tilsvarende kunde samlet set har fået et afkast på i alt 91,6 pct., 

hvilket er markedets højeste afkast i perioden. På 10 år er kundernes pensionsopsparing således næ-

sten blevet fordoblet. Kunderne står derfor historisk godt rustet til udviklingen i 2022. 

 

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 5 og 10 års historik.  
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Hoved- & nøgletal  

 

 1. - 3. kvartal 2022 1. - 3. kvartal 2021 

Hovedtal (Mio.kr)   

Løbende indbetalinger 10.258 8.835 

Indskud 15.210 15.161 

Bruttoindbetaling inkl. SUL i alt 25.468 23.996 

   

Forsikringsteknisk resultat 401 363 

Periodens resultat før skat -11 402 

Periodens resultat efter skat -11 317 

   

Nøgletal   

Afkast (%)   

Markedsrenteprodukter -16,2 9,6 

Gennemsnitsrenteprodukter -20,2 -2,8 

- efter ændring i markedsværdistyrkelse -8,9 4,3 

   

Omkostninger (%)   

Omkostningsprocent af hensættelser 0,27 0,25 
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