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Højt afkast til kunderne 

 
 

God udvikling på både top- og bundlinje i 1. halvdel af 2019 
• Indbetalingerne satte i 1. halvår af 2019 rekord med samlet set 10,0 mia. kr. svarende til en stigning på 9 pct. 

Stor vækst i de løbende indbetalinger på 13,6 pct. til nu at udgøre 5,4 mia.kr.  

• Resultat før skat på 322 mio. kr. efter 1. halvår 2019 mod 291 mio. kr. i samme periode i 2018.  

• VækstPension Index gav markedets bedste afkast med 12,3 pct. for kunder med middel risiko og 15 år til 

pension. Også VækstPension Aktiv ligger godt i markedet med et afkast på 10,6 pct.  

• 204 mio. kr. udbetalt i kontant bonus til kunderne fra Velliv Foreningen 

 

”Velliv oplever fortsat en stor tilgang af nye kunder. Derfor lykkedes vi med endnu en gang at sætte ny rekord for 

vores indbetalinger, der nu udgør mere end 10 mia. kr. ved halvåret. Vi har en stærk position på firmapensionsmar-

kedet, hvilket blandt andet skyldes, at vi kontinuerligt har leveret stærke afkast til markedet, der sammen med en 

rente på 5 pct. på DinKapital og bonus fra Velliv Foreningen udgør et unikt værditilbud med tre kilder til afkast,” si-

ger Steen Michael Erichsen, administrerende direktør i Velliv.  

 
Tilfredsstillende resultat til glæde for kunderne  

Resultatet for 1. halvår 2019 endte på 322 mio. kr. før skat mod 291 mio. kr. i samme periode sidste år. Stigningen 

afspejler en tilfredsstillende udvikling i det forsikringstekniske resultat. Resultatet er påvirket af engangsomkostnin-

ger til etablering af Velliv som selvstændigt kundeejet selskab. 

 

  

Regnskabsmeddelelse 
29. august 2019 
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Alle kunder i Velliv fik i maj 2019 udbetalt en kontant bonus fra Velliv Foreningen. Årets bo-

nus udgjorde samlet set 204 mio. kr. svarende til ca. 1.450 kroner for hver mio. kr. opspa-

ret i Velliv. Over de sidste 2 år har Velliv Foreningen udbetalt 572 mio. kr. i bonus til Vellivs 

kunder, hvilket svarer til 4.130 kr. per mio. kr. opsparet i Velliv. 

 

Se din bonus i Velliv app’en 

Kunderne kan i dag i Velliv app’en løbende se, hvor meget de har opnået i bonus fra Velliv 

Foreningen både i det pågældende år og i den tid, de har været kunder i Velliv.  

 
Rekordhøje indbetalinger på mere end 10 mia. kr.  

Indbetalingerne satte endnu engang rekord i 1. halvår 2019 med 10,0 mia. kr. Det svarer til 

en stigning i bruttoindbetalingerne på 9,4 pct. i forhold til samme periode sidste år. De lø-

bende indbetalinger og indskud udvikler sig tilfredsstillende med en vækst på henholdsvis 

13,6 pct. og 4,9 pct.  
 

”Den fortsatte tilvækst af nye kunder og fastholdelsen af eksisterende kunder understreger, at vi har en stærk mar-

kedsposition baseret på vores værditilbud og et stærkt fokus på personlig rådgivning, som vi har styrket yderligere 

med ansættelsen af endnu flere rådgivere. Ligeledes styrker vi løbende vores digitale rådgivningsværktøjer,” for-

tæller Steen Michael Erichsen. 

 

Samlede indbetalinger 1. halvår i perioden 2015 - 2019, mia. kr. 

 
 

 

VækstPension Index giver markedets bedste afkast 

Investeringsafkastet har i 1. halvår 2019 været højt til glæde for kunderne. Samlet set har kunder i Velliv i 1. halvår 

2019 opnået et afkast på 15 mia. kr. Det er en kombination af mere positive vinde på de finansielle markeder og 

faldende renter, der har ført til årets høje afkast. Helt i toppen af pensionsmarkedet finder man VækstPension 

Index, der har gav det højeste afkast på 12,3 pct. til kunder med middel risiko og 15 år til pension. VækstPension 

Aktiv har i samme periode givet et afkast på 10,6 pct. til kunderne.  
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”Aktiemarkedet har leveret utrolig stærkt i 1. halvdel af 2019, hvilket er den primære årsag til, at vores kunder får så 

stærke afkast. Bredt set er vi lykkedes med at levere afkast i toppen af markedet på både kort og lang sigt, Resul-

taterne understreger værdien af vores brede investeringsstrategi og disciplinerede risikostyring, hvor investerin-

gerne bliver fordelt over aktivklasser, sektorer, geografi osv. under hensyntagen til afkastpotentiale og det samlede 

risikobillede,” fortæller Anders Stensbøl Christiansen, investeringsdirektør i Velliv.  

 

Akkumuleret afkast for VækstPension, pct.  

 
Kilde: Morningstar Direct. 

Anm.: VækstPension Index blev lanceret i 2012. Derfor vises ikke afkast på 10 års sigt. 

 

Velliv har fokus på ansvarlige investeringer 
Velliv har siden etableringen som selvstændigt pensionsselskab i 2018 arbejdet målrettet på at udvikle selskabets 

politikker og handlinger inden for ansvarlige investeringer.  

På nuværende tidspunkt har Velliv blandt andet fokus på at påvirke omstillingen til en grøn økonomi blandt andet 

gennem medlemskab af Institutional Investor Group on Climate Change. Her har vi sammen med 477 investorer 

bakket op om ”The Investor Agenda”, der var en direkte opfordring til G20-topmødet i Osaka om at styrke indsat-

sen mod global opvarmning og en opbakning til Paris-aftalen om at undgå globale temperaturstigninger på mere 

end 1,5 graders celsius. 

Ligeledes har Velliv fokus på at udøve ansvarligt ejerskab. Dette sker blandt andet gennem stemmeafgivelse på 

generalforsamlinger over hele verden herunder også i Danmark. Velliv fokuserer i forbindelse med stemmeafgi-

velse blandt andet på at sikre minoritetsaktionærers rettigheder og sikre uafhængighed i bestyrelsessammensæt-

ningen. Det gør vi med henblik på selskabernes vedvarende vækst og værdiskabelse på et sundt og velfungerende 

grundlag.  

Velliv vil i den kommende tid fortsat udvikle nye initiativer inden for ansvarlige investeringer.  
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Ny investeringspodcast fra Velliv 

 

 

Velliv har i 1. halvår 2019 introduceret en helt ny podcastserie under titlen Investér med 

Henrik & Anders. Her er der mulighed for at få indblik i nogle af de mange overvejelser, 

som Vellivs investeringsdirektør Anders Stensbøl Christiansen og chefstrateg Henrik 

Henriksen gør sig på det investeringsmæssige område. Det forventes, at podcasten 

fremadrettet udsendes 6-10 gange årligt med aktuelle emner og relevante indsigter på 

det investeringsmæssige område. De to første afsnit kan downloades via iTunes eller 

Spotify, ligesom podcasten kan høres på Vellivs hjemmeside. 

 

Yderligere fokus på sundhedskoncepter til Vellivs kunder 

Danskernes sygdomsmønstre har ændret sig markant over de sidste 8-10 år. Således så vi tidligere en overvægt 

af mere traditionelle sygdomme i bevægeapparatet, hjerte- og karsygdomme m.m. I dag er billedet ændret, og vi 

oplever, at stress og anden psykisk sygdom er klart mest udbredt. Eksempelvis kan knap 50 pct. af alle de udbeta-

linger, som Velliv yder til langvarigt syge i dag, relateres til stress og anden psykisk sygdom. 

 

Velliv ønsker at bidrage til, at færre af vores kunder rammes af langvarig sygdom og herunder også af psykiske 

sygdomme. Det vil ske gennem lancering af flere nye sundhedstilbud rettet mod kunderne.  

 
”Det er både i vores og kundernes interesse, at vi bliver endnu bedre til at forebygge og afhjælpe sygdom hos kun-
derne. Vi ved fra både egne oplevelser og fra talrige undersøgelser, at sygdom er den absolut primære årsag til 
nedsat livskvalitet. Som leverandør af velfærd er det naturligt, at vi er opmærksomme på de udfordringer, som vi 
ser på dette område, og herunder bedst muligt forsøger at hjælpe kunderne,” siger Steen Michael Erichsen.  

 
Velliv Foreningen har stort fokus på mental sundhed og har i år besluttet at afsætte 51 mio. kr. til almennyttige ud-
delinger til mental sundhed særligt i arbejdslivet. Læs mere på Velliv Foreningens hjemmeside. 

 

Velliv har i 1. halvår af 2019 lanceret konceptet ’Vel på vej’, hvor vi hjælper sygemeldte kunder med at komme godt 

tilbage i arbejde igen. Vi har blandt andet hjulpet mange kunder, der har været ramt af stress og andre psykiske 

lidelser. Desuden har vi i samarbejde med Hans Knudsen Instituttet udviklet et forløb, der hjælper kunder med føl-

ger efter hjernerystelse.  

 

Herudover har vi videreudviklet vores sundhedspakker, der hjælper kunder med at arbejde med sundhedsfremme 

og forebyggelse på en nem og inspirerende måde. Vi sætter blandet andet fokus på blodtryk, mere bevægelse i 

arbejdsdagen og modermærkekræft. Vi vil løbende udvikle yderligere sundhedspakker, der skaber værdi for vores 

kunder. 

 

Samarbejde med Codan er kommet godt i gang 

Tidligere i år offentliggjorde Codan og Velliv, at vi med virkning fra den 1. april 2019 indledte et nyt strategisk sam-

arbejde med henblik på at styrke begge virksomheders samlede værditilbud og distribution på henholdsvis pensi-

ons- og forsikringsområdet.  

 

https://www.velliv.dk/dk/privat/det-mener-vi/investeringspodcast
https://www.vellivforeningen.dk/
https://www.vellivforeningen.dk/
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Samarbejdet er startet med gode resultater, og Velliv har allerede på nuværende tidspunkt kunne byde velkommen 

til nye virksomhedskunder og selvstændige erhvervsdrivende som led i samarbejdet. Samarbejdet vil accelerere 

yderligere i anden del af 2019, hvor flere fælles services og produkter lanceres til kunderne i både Codan og Velliv.  

 

 

 

Hoved- og nøgletal 

Mio. kr.  1. halvår 2019 1. halvår 2018 

Hovedtal for Velliv Koncernen:   

Løbende indbetalinger 5.373 4,730 

Indskud 4.669 4.449 

Bruttoindbetaling inkl. SUL i alt 10.042 9.179 

   

Resultat før skat 322 291 

Minoritetsinteressernes andel 10 6 

Periodens resultat efter skat 232 224 

   

Aktiver i alt 255.518 220.005 

Egenkapital (ekskl. minoritetsinteressernes andel) 3.375 4.380 

Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter 189.763 174.627 

   

Nøgletal i procent (Velliv)   

Afkastprocent relateret til gennemsnitsrenteprodukter 7,0 0,0 

- efter ændring i markedsværdistyrkelse 1,9 0,2 

Afkastprocent relateret til markedsrenteprodukter 10,2 1,0 

Vækst i løbende indbetalinger i pct. (ift. samme periode året før) 13,6 1,4 

Omkostningsprocent af hensættelser 0,21 0,18 

Bonusgrad 9,1 10,3 

 

KONTAKT:  

Pressechef Mikkel Bro Petersen, mobil 24 83 86 30  


