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Forord

Sampension har gennem 2013 haft fokus på de fire strategiske indsatsområder, der gennem en årrække har 
kendetegnet Sampensions udvikling: Finansiel styrke, Produkter og service, Kritisk størrelse og Positivt om-
dømme. På alle fire områder er der skabt væsentlige fremskridt. 

Sampension har haft et godt år i 2013. Vi kan præsentere et solidt resultat for året, hvor vi endnu engang har 
haft fokus på at reducere omkostningerne for vores kunder. Det er lykkedes. Vi har i 2013 sænket de admini-
strative omkostninger med yderligere 31 kr., så administrationsomkostningerne er blandt landets allerlaveste 
med 416 kr. pr. forsikret. I 2014 forventer vi igen at sænke omkostningerne. Det giver mere til pension. 

Samtidig har vi formået at fastholde et godt afkastniveau – også gennem vanskelige tider. Det er afgø rende at 
fastholde de gode finansielle resultater, for Sampension er først og fremmest en finansiel virksomhed. På mar-
kedsrenteproduktet 3 i 1 Livspension har vi opnået afkast på op til 17 % for de yngste grupper. På gennemsnits-
renteproduktet har vi trods rentestigninger opnået et afkast på 4,3 % på investeringsporteføljen. 

Sampension er et kundeejet selskab med et ufravigeligt fokus på service. Derfor har vi i året, der er gået, intro-
duceret et målrettet rådgivningsværktøj og kan nu som det første arbejdsmarkedspensionsselskab introducere 
et 360-graders økonomieftersyn for at optimere den enkeltes pensionsordning, ved digital, telefonisk eller 
personlig rådgivning. Vi er også et selskab i vækst og har i 2013 netto budt 4.200 nye kunder velkommen. 

Sampension har gennem 2013 bevist, at vi tilbyder nogle af de mest fleksible og moderne pensionsordninger. 
Det har vi tænkt os at fortsætte med - til gavn for alle de kunder, der gennem deres overenskomst og pensi-
onsaftaler får mulighed for en fornuftig pensionisttilværelse.

Hasse Jørgensen
Administrerende direktør
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Ledelsesberetning

2013 i korte træk

Sampension KP Livsforsikring a/s  
(Sampension) kom ud af 2013 med gode  
resultater. Der har været positiv udvikling 
på flere områder, og det betyder, at  
Sampension har kunnet udvikle produkter 
og services yderligere.

Sampension introducerede et nyt råd-
givningskoncept, Pensionstjek, der tager 
udgangspunkt i kundernes individuelle 
behov og livssituation. Se mere om det nye 
rådgivningsværktøj på side 6.

Kunder, som tidligere har haft garanterede 
ydelser, fik en særlig bonus (bonuskapital) 
på 5 % i januar 2014. Baggrunden er en 
aftale mellem Forbrugerombudsmanden, 
Ydelsesgarantiforeningen og Sampension 
efter Sampensions afskaffelse af ydelsesga-
rantien i 2010. Det betyder, at den kapital, 
der før stod bag ydelsesgarantien, også i 

fremtiden kommer kunderne til gode.  
Læs mere om bonuskapital på side 6.
I efteråret 2013 lancerede Sampension en 
justering af genforsikringsproduktet til 
tjenestemænd (GTP). Med det justerede 
ugaranterede produkt sikres kommuner  
og andre arbejdsgivere med behov for 
genforsikring af tjenestemænd en bedre 
afdækning af deres inflationsrisiko.  
Læs om GTP på side 7.

Hovedresultater i 2013
2013 var påvirket af pæne afkast på inve-
steringsporteføljerne, mens stigende renter 
medførte negativt afkast af afdæknings-
porteføljen i gennemsnitsrente. Præmieind-
tægterne steg, og omkostningerne fortsatte 
med at falde. 

Hovedresultaterne fremgår af følgende 
tabel:

Udvalgte hoved- og nøgletal

Mio. kr. 2013 2012
Præmier i alt 8.141 7.837
 Markedsrente 5.067 4.711
 Gennemsnitsrente 3.074 3.125
  
Hensættelser i alt 144.073 141.590
 Markedsrente 54.678 46.327
 Gennemsnitsrente  89.394 95.263
Balance i alt 195.306 210.772
Fri basiskapital 4.978 4.759
 
Pct. 
Præmievækst 3,9 5,9
Omkostninger i procent af præmier 2,2 2,4
Omkostninger i procent af hensættelser 0,16 0,18
Omkostninger pr. forsikret (kr.) 416 447
Investeringsafkast før pensionsafkastskat (PAL)  
 Markedsrente 8,9 10,7
 Gennemsnitsrente før renteafdækning 4,3 5,5
 Gennemsnitsrente (N1 i alt) -1,2 11,4
Balanceafkast gennemsnitsrente 3,8 5,1
Solvensdækning 308 268
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Produkter og kunder

Sampensions produkter

Sampension tegner pensionsordninger på 
det offentlige og private arbejdsmarked. 
Sampensions speciale er kollektive pen-
sionsordninger, der indgår som en del af 
lønoverenskomsterne. Herudover tilbyder 
Sampension pensionsordninger til ansatte 
i virksomheder, såvel i privat som offentligt 
regi.

Desuden forsikrer Sampension en stor del 
af kommunernes, enkelte regioners og et 
antal offentlige institutioners forpligtelser 
overfor tjenestemandsansatte i form af gen-
forsikring, der indgår som indirekte forsik-
ring i årsregnskabet.

Markedet for arbejdsmarkedspensions-
ordninger er fordelt på en række pen-
sionsselskaber og pensionskasser. Målt 
på præmieindtægter har Sampension en 
markedsandel på 14 %.

Væsentlige tiltag i 2013

Endnu bedre rådgivning i 2013
Sampension har fokus på at udvikle pensi-
onsprodukter, services og rådgivning, som 
skaber værdi for aftaleparterne og kunder-
ne. 

Kundernes pensionsformuer er vokset be-
tragteligt og udgør for mange den primære  
indtægtskilde ved pensionering. Det har 
øget behovet for nuanceret og individuel 
pensionsrådgivning. Derfor har Sampension 

implementeret et nyt rådgivningskoncept 
– Pensionsplan. Med konceptet har kunder-
ne mulighed for at få et tjek af om pensi-
onsordningen lever op til deres behov for 
dækninger. Derudover kan seniorer få en 
seniorrådgivning, som munder ud i en Pen-
sionsplan. Pensionstjek tager udgangspunkt 
i kundernes individuelle behov og livssitua-
tion og inddrager relevante aspekter såsom 
familiemæssig status, indkomst, formue og 
øvrige pensionsordninger – og endvidere 
skatteforhold, offentlige ydelser, efterløn, 
ATP mv.

Med Pensionstjek analyserer vi hele kundens øko-

nomiske situation, og kunden kan dermed vælge 

sin optimale forsikringsdækning ved uarbejds-

dygtighed og dødsfald. Pensionstjek indeholder 

også Pensionsplan, hvor kunden over 55 år kan 

optimere tidspunktet og udbetalingen af alders-

dækninger i udbetalingsperioden, så kunden får 

mest muligt ud af sin pensionsordning.

5 % bonuskapital til Sampensions kunder
Kunder, som tidligere har haft garanterede 
ydelser, fik en særlig bonus på 5 % pr.  
1. januar 2014. Baggrunden er en aftale  
mellem Forbrugerombudsmanden,  
Ydelsesgarantiforeningen og Sampension 
efter Sampensions afskaffelse af ydelses-
garantien i 2010.

I 2010 aftalte Sampension og overens-
komstparterne for kunder med policer 
oprettet på gennemsnitsrente at afskaffe 

Sampension tilbyder helhedsorienteret rådgivning via tre kundekanaler:

 

Selvbetjeningsrådgivning 
-  rådgivning via 

Sampensions hjemmeside

Skærmrådgivning 
-  rådgivning via telefon og pc

På-stedet-rådgivning 
-  rådgivning på arbejdsplads 

eller anden aftalt lokation.
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ydelsesgarantien og erstatte den med  
en hensigtserklæring med virkning fra  
1. januar 2011. På baggrund af denne aftale 
undersøgte nogle få kunder i starten af 2011 
muligheden for at anlægge et gruppesøgs-
mål. Det førte til stiftelse af Ydelsesgaranti-
foreningen. Samtidig besluttede Forbruger-
ombudsmanden at undersøge, om der var 
baggrund for en retssag. Som alternativ til 
at gennemføre en langvarig retssag indgik 
Forbrugerombudsmanden, Ydelsesgaranti-
foreningen og Sampension den 2. maj 2013 
aftale om en fælles, fremadrettet løsning.
 
Aftalen indebærer, at Sampension pr.  
1. januar 2014 overførte et beløb svarende 
til 5 % af den sikredes depot pr. 1. maj 2013 
fra selskabets egenkapital til individuelle 
særlige bonushensættelser (bonuskapital). 
Det omfatter alle Sampensions eksiste-
rende kunder pr. 1. januar 2014, der på et 
tidspunkt har haft en ydelsesgaranti. Det 
betyder, at den kapital, der før stod bag 
ydelsesgarantien, også i fremtiden kommer 
kunderne til gode.

De forpligtelser, som følger af aftalen, er 
indregnet i denne årsrapport pr. 31. decem-
ber 2013. I henhold til regnskabsreglerne 
er tildeling af bonuskapital på 3,8 mia. kr. 
omkostningsført, hvilket medfører, at årets 
regnskabsresultat viser et underskud efter 
skat på 3,5 mia. kr.

Justering af genforsikringsprodukt  
til tjenestemænd (GTP)
I efteråret 2013 tilbød Sampension kommu-
ner og andre arbejdsgivere, som genforsik-
rer sine tjenestemandsforpligtelser, en for-
bedret investeringsstrategi. Sammen med 
overgangen til den nye investeringsstrategi 
frigives ufordelte midler til arbejdsgiver-
nes bonuskonti, da ydelserne fremadrettet 
bliver ugaranterede. Det er Sampensions 
vurdering, at den forbedrede investerings-
strategi sikrer arbejdsgiveren en bedre øko-
nomi i forhold til de fremtidige pensions-
forpligtelser for tjenestemænd. Det skyldes 
bl.a. et mindre likviditetstræk på grund af 
den bedre afdækning af inflationsrisikoen, 
som arbejdsgiveren i dag selv bærer. 

Attraktiv sundhedsordning
For at forebygge sygdomme og sikre til-
knytning til arbejdsmarkedet ved sygdom, 
tilbyder Sampension en sundhedsordning 
som en del af pensionsaftalen. Sundheds-
ordningen har som mål at få sygdomsramte 

kunder hurtigst muligt tilbage på arbejdet 
– til fordel for både den enkelte, arbejdsgi-
veren og Sampension.

Hvis Sampensions sundhedsordning vælges 
som en del af pensionsaftalen, bliver kun-
derne tilbudt forebyggelse og behandling 
af arbejdsrelaterede sygdomme og skader. 
Sygdomsramte kunder tilbydes desuden 
proaktiv indsats mod længerevarende 
sygdom. Sundhedsordningen består af en 
Arbejdssundhedsforsikring og Indsats mod 
længerevarende sygdom.

Sampension har oprettet et sundhedscenter, 

som er bemandet med socialrådgivere, 

sygeplejersker, skadesbehandlere med 

forsikringsmedicinsk uddannelse samt erfarne 

speciallæger, der tilsammen sikrer et optimalt 

forløb for den sygdomsramte kunde.

Fleksible produkter

Sampensions kunder kan tilpasse både op-
sparings- og forsikringsdækningerne efter 
egne behov. Sampensions hovedprodukt er 
3 i 1 Livspension, som er et livscykluspro-
dukt baseret på markedsrente, hvor investe-
ringssammensætningen løbende tilpasses 
kundens alder i årgangspuljer med hver 
sin sammensætning af investeringsaktiver. 
Kunden kan vælge mellem tre forskellige 
investeringsprofiler - lav, moderat eller høj 
risiko.

3 i 1 Livspension

3 ud af 4 af Sampensions præmiebeta-
lende kunder havde ved udgangen af 
2013 produktet 3 i 1 Livspension, og de 
resterende kunder har løbende mu-
lighed for at skifte deres eksisterende 
produkt ud med 3 i 1 Livspension, hvor 
kunden medtager sin andel af de ufor-
delte kollektive midler. Den samlede op-
sparing i 3 i 1 Livspension udgør 55 mia. 
kr. ved udgangen af 2013. Det svarer til 
38 % af den samlede pensionsopsparing 
i Sampension.   
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Kunderne forbedrer deres dækninger, hvis 
de overfører deres pensionsopsparinger 
fra andre selskaber og ved at supplere den 
overenskomstbaserede pension med Fri-
villig pension – en frivillig egenindbetaling. 
Begge dele gøres uden ekstraomkostninger 
for den enkelte kunde.

I 3 i 1 Livspension kan aftaleparterne bag 
pensionsordningen, til gavn for kunderne, 
bestemme fordelingen af indbetalinger 
mellem basis- og valgpension på baggrund 
af parternes krav på pensionsområdet. 
Parterne kan også tilpasse 3 i 1 Livspension 
med forskellige forsikrings- og opsparings-
dækninger, samt valg af investeringsprofiler. 

Gruppelivsforsikring
Dækninger ved visse kritiske sygdomme, 
invalidedækningen og dækning ved død 
etableres som gruppelivsforsikring i For-
enede Gruppeliv, som Sampension er med-
ejer af. Sampension er det pensionsselskab, 
der har den største andel af de samlede 
forsikringer i Forenede Gruppeliv. 

Individuel rådgivning 
Sampensions kunderådgivere havde i 2013 
96.000 telefonsamtaler med kunder, der 
bl.a. fik rådgivning om de valgmuligheder, 
der er i Sampensions fleksible pensionspro-
dukter. Sampensions telefoner er åbne helt 
frem til kl. 21 mandag til torsdag.

Stor kundetilfredshed
Sampension deltager i ”Aalunds AMP 
barometer”, der er en undersøgelse blandt 
kunder i otte arbejdsmarkedsmarkeds-
pensionsselskaber og pensionskasser. I 
undersøgelsen spørges til tilfredshed med 
produkter, information og rådgivning. 
Tilfredsheden blandt Sampensions kunder 
er generelt høj, og i de undersøgelser, som 
Sampension har deltaget i, har selskabet 
placeret sig på henholdsvis en første- og en 
tredjeplads blandt henholdsvis syv og otte 
pensionsselskaber.

3 i 1 Livspension består af tre dele

Basispension
(typisk 2/3 af indbetaling)

Obligatoriske dækninger, der giver en grundlæggende sikkerhed til en 
god pris. Invalidedækning, sum ved visse kritiske sygdomme, dødsfalds-
dækning samt livsvarig alderspension.

Valgpension
(typisk 1/3 af indbetaling)

Forsikrings- og opsparingsdækninger, som den enkelte kunde kan vælge 
efter behov. Valgene kan ændres i takt med, at der opstår andre behov 
gennem ændringer i livet. Der kan vælges mellem forskellige former for 
dækning ved sygdom og dødsfald samt forskellige opsparingsdækninger.

Investeringsvalg Kunden har mulighed for at påvirke afkastet og dermed forrentningen af 
pensionsopsparingen på to måder. Dels ved valg af investeringsprofil i 
3 i 1 Livspension, dels ved selv at placere en del af opsparingen i fonde i 
Linkpension. 

Sampensions kunder er særligt tilfred-
se med den personlige rådgivning. 

På alle spørgsmål der vedrører råd-
givning i ”Aalunds AMP barometer” 
giver kunderne udtryk for stor tilfreds-
hed. Over 80 % af kunderne er meget 
tilfredse eller tilfredse. Særligt scorer 
Sampension højt i forhold til at være 
imødekommende og til at kunne give 
svar på alle de spørgsmål, som kunder-
ne har stillet. 92 % svarede, at de var 
meget tilfredse eller tilfredse på disse 
to områder. Kunderne er også glade for 
muligheden for at tilpasse pensionsord-
ningen.
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Kundeudvikling og markedsudvikling

Den stigende regulering af pensionsom-
rådet, de øgede solvenskrav og krav om 
gennemsigtighed kombineret med fokus på 
lave omkostninger og god service til pensi-
onskunderne, gør det oplagt at konsolidere 
sig i branchen. Sampension er en attraktiv 
partner for pensionskasser, pensionsselska-
ber og firmapensionsordninger på grund af 
selskabets administrationssystem, selskabs-
strukturen og de gode finansielle resultater. 

Sampension tror på en model, hvor flere 
aktører gennem partnerskaber kan opnå 
yderligere stordriftsfordele, og samtidig har 
mulighed for at bevare eget brand, med-
lemsdemokrati og nærhed til egne med-
lemmer. Kriteriet for deltagelse i et sådant 
samarbejde er, at det er til fordel for både 
de eksisterende og nye kunder.

Sampension har desuden som noget nyt 
besluttet at give tilbud på udvalgte større 
virksomhedspensionsordninger. Kriteriet for 
at byde på en ordning er tilsvarende, at det 
er til fordel for både de eksisterende og nye 
kunder. 

I 2013 har Sampension sammen med afta-
leparterne opdateret en række pensions-
ordninger. Blandt andet er kunderne på det 

grafiske område nu omfattet af en sund-
hedsordning. For ansatte i kommuner og 
stat er der forberedt en forenkling af regler 
og tilkendelseskriterier for ydelser ved tab 
af erhvervsevne, som vil blive implemente-
ret i 2014. 

Udvikling i præmier og antal kunder

Den samlede vækst i bruttopræmier i 2013 
udgjorde 3,9 %. Se skemaet nedenfor.

Sampensions løbende præmier påvirkes 
primært af de løn- og pensionsvilkår, der 
aftales på arbejdsmarkedet. Der har kun 
været beskedne lønreguleringer i 2013 og 
samtidig er antallet af præmiebetalende 
kunder faldet, og derfor faldt løbende  
præmier med 1,0 %. Herudover faldt  
gruppelivspræmier med 3,6 %, da  
Sampensions andel i Forenede  
Gruppeliv er faldet i forhold til 2012.

Indskud steg med 19,9 %, blandet andet 
vedrørende indskud fra tjenestemandsan-
satte, hvor Sampension i 2012 indgik aftale 
med de statsansatte i Offentligt Ansattes 
Organisation (OAO-Stat) om at levere 
supplerende pensionsopsparing. Kundernes 
opsparing placeres i årgangspuljerne i 3 i 1 
Livspension. 

Præmieindtægt

Mio. kr. 2013 2012 Stigning i %
Løbende præmier 4.334 4.378 -1,0
Gruppelivspræmier 1.976 2.049 -3,6
Løbende præmier i alt 6.310 6.427 -1,8
Indskud mv.  786 656 19,9
Præmier direkte forsikring 7.096 7.083 0,2
Præmier indirekte forsikring 1.045 754 38,6
Bruttopræmier i alt 8.141 7.837 3,9
Heraf markedsrente 5.067 4.711 7,5

Antal kunder

  2013 2012 Stigning i %
Præmiebetalende 114.520 115.682 -1,0
Fripolicer mv. 114.369 113.702 0,6
Pensionister 50.060 45.339 10,4
I alt direkte forsikrede 278.949 274.723 1,5
Indirekte forsikrede 19.087 19.209 0,6
Gruppelivsforsikrede 708.772 732.256 -3,2
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Præmier for indirekte forsikring steg med 
38,6 %, især som følge af, at en arbejdsgiver 
besluttede at genforsikre en stor gruppe 
ikke hidtil genforsikrede tjenestemænd.

Nettostigning i antal direkte forsikrede  
kunder var i 2013 på ca. 4.200 svarende  
til 1,5 %. Se skemaet side 9. Antal kunder  
i markedsrente er vokset med ca. 14.000  
i løbet af 2013 til ca. 164.000. 

 
Forsikringsudbetalinger
 
De samlede udbetalte ydelser for direkte 
forsikring udgjorde 6,2 mia. kr. for 2013 
mod 4,8 mia. kr. for 2012. Stigningen skyl-
des især, at Bibliotekarforbundet i 2012  
besluttede at flytte deres ordning til et 
andet pensionsselskab, og den væsentligste 
del af overførslen blev effektueret i  
1. kvartal 2013.

Udviklingen i antallet af pensionister samt 
stigende opsparing pr. kunde medførte en 
stigning i de løbende pensionsudbetalinger 
i 2013 på 225 mio. kr. eller 13,4 % i forhold til 
2012. 

Hensættelser til gennemsnitsrente 
(livsforsikringshensættelser)

Hensættelserne er fastsat til markedsværdi 
ud fra forudsætninger om omkostninger, 
levetid, invaliditetsrisiko og tilbagekøbs-
sandsynlighed blandt kunderne og på basis 
af de diskonteringssatser, som fremgår 
af regnskabsbekendtgørelsen. Satserne 
offentliggøres af Finanstilsynet. Desuden 
anvendes Finanstilsynets benchmark for 
forventede fremtidige levetidsforbedringer i 
fastsættelsen af hensættelserne.

Den akkumulerede markedsværdiregulering 
af livsforsikringshensættelserne faldt i 2013 
netto med 3,7 mia. kr. Den væsentligste del 
af ændringen skyldes rentestigning, som 
medførte et fald på 4,8 mia. kr. Modsat steg 
markedsværdireguleringen med 0,5 mia. kr. 
som følge af opdatering til Finanstilsynets 
benchmark for fremtidige levetidsforbed-
ringer. 

De samlede livsforsikringshensættelser ud-
gjorde 83,4 mia. kr. ultimo 2013 mod 90,0 
mia. kr. ultimo 2012.

Forsikringsydelser

Mio. kr. 2013 2012 Stigning i %
Pensionsudbetalinger 1.900 1.675 13,4
Forsikringssummer 845 752 12,3
Kontant bonus 1.350 1.371 -1,6
Tilbagekøb mv. 2.112 962 119,5
Udbetalte ydelser, direkte forsikring 6.207 4.760 30,4
Udbetalte ydelser, indirekte forsikring 1.423 1.388 2,5
Udbetalte ydelser, i alt 7.629 6.148 24,1

Antal pensionister
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især modtagere af  
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11

Nedenfor er vist rente-, omkostnings- og 
risikoresultat for bestanden af forsikringer 
under kontribution samt Sampensions andel 
af resultaterne i Forenede Gruppeliv.

Renteresultatet efter PAL i 2013 på 1.658 
mio. kr. blev på trods af årets rentestigning 
kun lidt lavere end renteresultatet for 2012 
på 1.895 mio. kr. Det skyldes især, at depo-
trenten i 2013 blev nedjusteret til 2 %, se 
aftalen i 2012 mellem Erhvervs- og Vækst-
ministeriet og Forsikring & Pension om 
fastsættelse af rentekurven, som indeholdt 
et krav om styrket konsolidering.

Omkostningsresultatet efter tilskrevet 
bonus i 2013 på 9 mio. kr. for kontributi-
onsgrupper indeholder også resultatet 
på markedsrenteordninger. Det samlede 
omkostningsbidrag efter tilskrevet bonus 
udgjorde 171 mio. kr. i 2013 mod 194 mio. kr. 
i 2012 som en direkte konsekvens af,  
at omkostningsbidraget pr. kunde blev 
nedsat til 492 kr. i 2013 fra 552 kr. i 2012. 
Omkostningsoverskuddet inkl. overskuddet 
fra Forenede Gruppeliv udgør 0,05 % af 
livsforsikringshensættelserne mod 0,06 %  
i 2012.

Risikoresultatet består af kundernes beta-
ling for risikodækning ved død og invaliditet 
(risikopræmien) fratrukket udgifter til de 
skader, som selskabet dækker. Der var i 
2013 et risikooverskud efter tilskrevet bonus 
for kontributionsgrupper på 92 mio. kr. 
inklusive markedsrentepolicer mod 292 mio. 
kr. i 2012. Risikooverskuddet inkl. overskud-
det fra Forenede Gruppeliv udgør 0,11 % af 
livsforsikringshensættelserne mod 0,30 % i 
2012, som var ekstraordinært højt.

Rente-, omkostnings- og risikoresultater

Mio. kr. 2013 2012
Renteresultat efter PAL og tilskrevet bonus 1.668 1.950
Renteresultat Forenede Gruppeliv -9 -55
Renteresultat i alt 1.658 1.895
Omkostningsresultat efter tilskrevet bonus 9 3
Omkostningsresultat Forenede Gruppeliv 45 61
Omkostningsresultat i alt 53 64
Riskoresultat efter tilskrevet bonus 92 292
Risikoresultat Forenede Gruppeliv 34 35
Risikoresultat i alt 126 327
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Resultat, solvens og basiskapital
 
Selskabets resultat

Det realiserede resultat er  årets forsikrings-
tekniske resultat for den del af bestanden, 
der er omfattet af kontributionsprincippet. 
Resultatet opgøres før PAL, før ændring i 
kollektivt bonuspotentiale og før tildeling af 
bonus til kunderne. 

Det realiserede resultat fordeles mellem 
kontributionsgrupperne og egenkapitalen 
efter kontributionsprincippet. Det sikrer 
en rimelig fordeling af resultatet. Egenka-
pitalen tildeles en forholdsmæssig andel 
af årets afkast af investeringsporteføljen. 
Endvidere tildeles egenkapitalen resultatet 
af Sampensions forretning i Forenede  
Gruppeliv. For garanterede gennemsnits-
rentepolicer tildeles egenkapitalen en  
risikoforrentning på 0,5 % af policens depo-
tandele med en grundlagsrente på mindst 
4,25 % plus 0,24 % af policens depotandele 
med en grundlagsrente under 4,25 %. Egen-
kapitalen tildeles ikke risikoforrentning for 
ugaranterede policer eller for omkostnings- 
og risikogrupperne. 

I 2013 er moderselskabets samlede totale 
resultat efter skat og koncernens resultat 
før minoritetsaktionærers andel et under-
skud på 3.538 mio. kr. Underskuddet skyl-
des tildeling af bonuskapital til kunderne 
på 3.809 mio. kr., som i henhold til regn-
skabsreglerne omkostningsføres. Herudover 
består resultatet af egenkapitalens andel af 
årets positive afkast af investeringsporteføl-
jen samt risikoforrentning. Når der ses bort 
fra omkostningen til bonuskapital, er årets 
resultat højere end forventet. Koncernen 
havde i 2013 en skatteudgift på 238 mio. kr.

Det realiserede resultat er opdelt på rente-, 
omkostnings- og risikogrupper. Skemaet til 
højre viser resultatfordelingen for 2013 med 
sammenligningstal for 2012. 

Renteresultatet har gjort det muligt at over-
føre 1,3 mia. kr. til kollektivt bonuspotentia-
le. Egenkapitalens skyggekonti for 2013 ud-
gør 60 mio. kr. vedrørende risikoforrentning 
og 2 mio. kr. vedrørende omkostningsgrup-
per. Specifikation af skyggekonti på kontri-
butionsgrupper fremgår af årsregnskabets 
note 13. Skyggekonto vedrørende 2009 og 
tidligere år er afskrevet i 2013.
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Individuelt solvensbehov

Ensartet beskyttelse af forsikringstagerne
Finanstilsynet iværksatte i starten af 2013 
sit initiativ om ”Ensartet beskyttelse af 
forsikringstagerne”. Baggrunden var de 
fortsatte udskydelser af Solvens II reglerne, 
som samtidig udskød Finanstilsynets ønske 
om mere ensartede regler for opgørel-
se af forsikringsselskabernes individuelle 
solvensbehov (ISB). Forsikringsbranchen 
deltog i løbet af året i et omfattende og 
intenst arbejde med Finanstilsynet, som 
i slutningen af november udstedte en ny 
bekendtgørelse om solvens og driftsplaner 
for forsikringsselskaber. 

En hjørnesten i bekendtgørelsen er intro-
duktionen af en standardmodel til opgø-
relse af ISB, som selskaberne kan vælge at 
benytte. Der gives desuden mulighed for 
at benytte en hel eller delvis intern model, 
ligesom virksomhedsspecifikke parametre 
kan erstatte standardmodellens parametre.

Sampension har besluttet at anvende stan-
dardmodellen kombineret med en partiel 
intern model til beregning af levetidsrisici. 
Selskabet benytter den af Aktuarforeningen 
udviklede ”levetidsmodel”, som også har 
været benyttet i den nuværende ISB model 
siden 2012.

Realiseret resultat for rente-, omkostnings-, og risikogrupper

Mio. kr. 2013 2012
Rentegrupper i alt:
Investeringsafkast før PAL -1.193 10.599
Ændring i markedsværdiregulering 3.772 -5.501
Tilskrevet grundlagsrente -2.028 -2.048
Andet 49 21
Realiseret renteresultat i henhold til kontributionsbekendtgørelsen 600 3.071
Pensionsafkastskat 168 -946
Til fordeling efter pensionsafkastskat 768 2.125
Fordelt til pensionsopsparere:  
Tilskrevet bonus 893 -176
Overført til kollektivt bonuspotentiale, rentegrupper -1.300 -1.433
Tab ved operationelle hændelser, som egenkapitalen dækker 6 1
Investeringsafkast og risikoforrentning til egenkapitalen 367 517
Omkostningsgrupper i alt: 
Omkostningsbidrag 461 471
Faktiske administrationsomkostninger -163 -192
Realiseret omkostningsresultat i henhold til konstributionsbekendtgør. 298 279
Tilskrevet bonus -290 -276
Overført til kollektivt bonuspotentiale, omkostningsgrupper -12 -7
Tab ved operationelle hændelser, som egenkapitalen dækker 0 7
Omkostningsresultat, som tilskrives egenkapitalens skyggekonto 
/dækkes af egenkapital -4 3
Risikogrupper i alt: 
Realiseret renteresultat i henhold til kontributionsbekendtgørelsen 232 140
Tilskrevet bonus -140 152
Overført til kollektivt bonuspotentiale, risikogrupper -94 -247
Tab ved operationelle hændelser, som egenkapitalen dækker 2 0
Risikoresultat, som nedbringer egenkapitalens skyggekonto* 0 45
Skyggekonti:  
Skyggekonti pr. 1. januar 1 46
Risikoforrentning vedrørende året, som tilskrives skyggekonto 60 0
Skyggekonti vedrørende negativt omkostningsresultat 2 0
Forrentning af skygggekonti 0 2
* Nedbringelse af skyggekonti i året -1 -48
Skyggekonti pr. 31. december 62 1
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Solvens II
Solvens II direktivet blev vedtaget i 2009. 
Det endnu ikke vedtagne Omnibus II 
direktiv indeholder en række væsentlige 
ændringer hertil, og det er derfor først med 
vedtagelsen af Omnibus II direktivet, at 
processen om udfyldende bestemmelser til 
Solvens II officielt kan igangsættes. På tria-
logmøde i november 2013 blev der opnået 
politisk enighed mellem EU-Kommissionen, 
Parlamentet og Rådet om indholdet af 
Omnibus II direktivet. Direktivforslaget skal 
formelt vedtages i starten af 2014, hvorefter 
Solvens II forordningen samt udfyldende 
bestemmelser og vejledninger hertil kan 
gøres færdig. Som en del af Omnibus II di-
rektivet slås fast, at Solvens II træder i kraft 
den 1. januar 2016. 

Med ”Ensartet beskyttelse af forsikringsta-
gerne” er de danske regler på flere områder 
allerede tilpasset de kommende Solvens II 
regler, men der forventes bl.a. en væsentlig 
større rapporteringsbyrde, når Solvens II 
træder i kraft.   

Individuelt solvensbehov pr. 31. december 
2013 - gældende regler
Bestyrelsens fastlagte risikoprofil danner 
grundlag for opgørelse af Sampensions ISB, 
som gælder til og med 31. december 2013. I 
Sampensions model for opgørelse af ISB er 
der taget højde for selskabets væsentligste 
risici. Modellen for opgørelse af ISB er ved-
taget af bestyrelsen. Bestyrelsen vurderer 
løbende udviklingen i de væsentligste risici 
og godkender rapportering om individuelt 
solvensbehov.

Skemaet nederst på siden redegør for 
beregningsmetoden for de væsentligste 
risikobidrag.

Beregning af risikobidragene er meto-
demæssigt baseret på stress i forhold til 
selskabets regnskabsmæssige balance  
på opgørelsesdatoen. Der indregnes ikke 
risikospredningsfradrag, da modellens 
stress er fastsat som samtidige tab på de 
relevante risikotyper, og der indgår heller 
ikke risikospredningsfradrag mellem risiko-
bidragene.

Risikobidrag Beregningsmetode

Markedsrisici Kapitalkravet, der følger af markedsrisici, fastsættes som Finanstilsynets 
gule risikoscenarie, hvor selskabets investeringer og livsforsikringshen-
sættelsernes renterisiko påvirkes af samtidige ændringer i de økonomiske 
forudsætninger (stress).

Finanstilsynets landespændsrisiko Kapitalkravet til dækning af landespændsrisikoen opgøres som ændrin-
gen i hensættelserne svarende til, at det gennemsnitlige landespænd de 
foregående 12 måneder, der indgår i den landespændsjusterede rentekur-
ve, bliver reduceret til 0 basispoint.

Forsikringsmæssige risici Kapitalkravet til dækning af levetidsrisiko opgøres i henhold til den af 
Aktuarforeningen udviklede ”levetidsmodel”.
Kapitalkravet knyttet til invaliderisiko fastsættes som en stigning i invali-
deintensiteten på 15 %. 
Til dækning af risikoen for katastrofer tillægges et beløb på 0,15 % af de 
samlede positive risikosummer ved henholdsvis død og invaliditet.

Operationelle risici Kapitalkravet knyttet til operationelle risici beregnes som 0,45 % af 
hensættelser for gennemsnitsrenteforsikringer, 25 % af administrations-
omkostninger for markedsrenteforsikringer samt 4 % af præmierne for 
Sampensions forretning i Forenede Gruppeliv.
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Risikofradrag og risikodækninger Beregningsmetode

Dækning med kollektivt bonuspotentiale og 
bonuspotentiale på fripoliceydelser

Kontribution sker inden for hver rentegruppe, hvilket betyder, at det 
samlede tab for garanterede og ugaranterede forsikringer dækkes af 
gruppens kollektive bonuspotentiale og gruppens bonuspotentiale på 
fripoliceydelser. 
For katastroferisici dækkes tabet i de enkelte risikogrupper af gruppens 
kollektive bonuspotentiale.

Nedsættelse af policemæssige ydelser på uga-
ranterede produkter

Tab vedrørende ugaranterede forsikringer dækkes ved en nedsættelse af 
ydelserne, når alle tabsabsorberende bonuspotentialer er opbrugt.

Negativ selskabsskat For den del af tab, der dækkes af egenkapitalen, modregnes negativ sel-
skabsskat i henhold til gældende regler.

I de beregnede risikobidrag fratrækkes de 
risikofradrag og risikodækninger, der er 
beskrevet i skemaet nedenfor. 

Risikobidrag fratrukket risikofradrag og 
risikodækninger beregnes for hver kontri-
butionsgruppe samt egenkapitalen. Hvis 
risici minus dækninger for en gruppe bliver 
negativ, sættes bidraget til det individuelle 
solvensbehov for gruppen til nul.

Det individuelle solvensbehov er den 
kapital, der er nødvendig for at sikre, at 
der er en meget lille sandsynlighed for, at 
pensionsopsparerne lider tab som følge 
af selskabets insolvens. Sampension skal 
til enhver tid have kapital til at dække det 
største af det individuelle solvensbehov og 
det traditionelle kapitalkrav. Det traditionel-
le kapitalkrav beregnes som en procentsats 
af visse elementer af livsforsikringshensæt-
telserne.
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Basiskapital 

Bestyrelsen foreslår følgende resultatdispo-
nering for 2013:

Resultatdisponering 2013

Mio. kr.
Årets resultat -3.538
Forslag til resultatdisponering:
Overførsel fra Valutakursregulering 36
Overførsel fra Sikkerhedsfond 1.061
Overførsel fra ”Overført resultat” 2.442
Dækning af underskud i alt 3.538

Bestyrelsen foreslår, at selskabets sikker-
hedsfond under egenkapitalen på 1.061 
mio. kr. i henhold til formålet udloddes til 
de forsikrede i forbindelse med tildeling af 
bonuskapital. Der udbetales ikke udbytte 
for 2013.

Egenkapitalen udgør herefter 4,3 mia. kr. i 
moderselskabet og 9,5 mia. kr. i koncernen. 
Forskellen mellem koncernens og modersel-
skabets egenkapital vedrører minoritetsak-
tionærers andel på 5,2 mia. kr. og skyldes, 
at Lønmodtagernes Dyrtidsfond i 2013 har 
investeret i Sampension Invests afdeling 
Globalt aktieindeks. 

Efter fradrag af immaterielle anlægsaktiver 
samt udskudte skatteaktiver på i alt 0,1 mia. 
kr. og med tillæg af bonuskapital på 3,2 
mia. kr. udgjorde basiskapitalen 7,4 mia. kr. 
mod 7,6 mia. kr. ved udgangen af 2012. At 
basiskapitalen – på trods af positivt afkast 
– er faldet, skyldes at den overførte bonus-
kapital på 3,8 mia. kr. reduceres til 3,2 mia. 
kr. som følge af, at der skal afregnes 15,3 % 
i pensionsafkastskat af overførslen til kun-
dernes depoter.  

I skemaet nedenfor er vist solvenskrav og  
basiskapital. 

Selskabets individuelle solvensbehov ud-
gjorde pr. 31. december 2013 2,2 mia. kr.,  
og det traditionelle solvenskrav på 2,4 mia. 
kr. var dermed det højeste af de to sol- 
venskrav. Faldet i individuelt solvensbehov 
på 0,7 mia. kr. i forhold til ultimo 2012 skyl-
des især omvalg til 3 i 1 Livspension, som 
har reduceret risiciene. Solvensdækningen 
(basiskapitalen i forhold til solvenskravet) 
udgjorde 308 % pr. 31. december 2013. 

Individuelt solvensbehov opgjort pr. 31. de-
cember 2013 i henhold til den nye metode, 
som gælder fra 1. januar 2014, se afsnittet 
side 13 om ”Ensartet beskyttelse af forsik-
ringstagerne”, udgjorde 3,3 mia. kr., svaren-
de til en solvensdækning på 221 %.

Solvenskrav og basiskapital

Mio. kr.  31.12.2013 31.12.2012
Basiskapital  7.366 7.588
Traditionelt kapitalkrav  2.388 2.327
Individuelt solvensbehov - gældende regler  2.162 2.829
Individuelt solvensbehov - ny metode fra 1.1.2014  3.328 -
 
Fri basiskapital:  
Efter dækning af traditionelt kapitalkrav  4.978 5.261
Efter dækning af individuelt solvensbehov - gældende regler  5.204 4.759
Efter dækning af individuelt solvensbehov - ny metode 1.1.2014  4.038 -
 
Solvensdækning:  
På basis af traditionelt kapitalkrav  308% 326%
På basis af individuelt solvensbehov - gældende regler  341% 268%
På basis af individuelt solvensbehov - ny metode 1.1.2014  221% -
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Kollektivt bonuspotentiale og bonusgrader

 31.12.2013 31.12.2012
  Kollektivt  Kollektivt   
  bonus- Bonus- bonus- Bonus- 
  potentiale grader potentiale grader 
(Gennemsnitlig grundlagsrente)* Mio. kr. pct. Mio. kr. pct.

Rentegruppe A  *( 3,5%-4,5%) 1.545 4,6 1.540 4,1
Rentegruppe B  *(2,5%-3,5%) 1.623 13,1 1.166 10,5
Rentegruppe C  *(1,5%-2,5%) 1.692 11,6 1.772 11,5
Rentegruppe D  *(0,5%-1,5%) 97 17,6 20 13,2
Rentegruppe E  *(under 0,5%) 8 19,8 - -
Omkostnings- og risikogrupper 659 1,1 522 0,8
I alt 5.623 9,0 5.020 7,7

Kollektivt bonuspotentiale

I skemaet nedenfor er vist kollektivt bo-
nuspotentiale samt bonusgrader fordelt på 
kontributionsgrupper ved udgangen af 2013 
med sammenligningstal for 2012. 
 
I løbet af 2013 blev der givet depottilskud 
på 0,8 mia. kr. i forbindelse med omvalg 
til 3 i 1 Livspension, hvilket har reduceret 
det kollektive bonuspotentiale i rentegrup-
perne. Stigningen herefter på 0,6 mia. kr. i 
kollektive bonuspotentialer i forhold til 31. 
december 2012 skyldes især et positivt ren-
teresultat, se omtale heraf på side 11. 

Bonusgrad  
(gennemsnit i rentegrupper) 
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Omkostninger

Sampension har gennem en årrække arbej-
det målrettet på at reducere omkostninger-
ne, som er blandt de laveste i branchen, når 
de vurderes ud fra den høje grad af fleksibi-
litet i pensionsordningerne og den omfat-
tende rådgivning, der ydes.

Administrationsomkostninger

Sampensions forsikringsmæssige driftsom-
kostninger udgjorde 178 mio. kr. for 2013 
mod 192 mio. kr. for 2012. Automatiserings- 
og forenklingsprojekter har medvirket til, at 
omkostningerne i 2013 er faldet over 7 %. 

Alle omkostningsnøgletal er forbedret: 

•  Omkostninger i procent af præmier ud-
gjorde 2,2 % for 2013 mod 2,4 % i 2012. 

•  Omkostninger set i forhold til kundernes 
depoter udgjorde 0,16 % mod 0,18 % i 2012

•  Omkostninger pr. forsikret udgør 416 kr. 
mod 447 kr. i 2012.

En analyse fra analysevirksomheden Invensure i 

2013 sammenligner de største danske pensions-

selskaber på ÅOP (årlige omkostninger i  

procent). Analysen placerer Sampension på  

en solid førsteplads, når det handler om at  

holde omkostningerne nede.

For at sikre en mere rimelig fordeling af 
omkostningerne blandt kunderne ændrede 
Sampension fra 1. januar 2012 den måde, 
omkostninger opkræves på. Tidligere var 
omkostningerne delvist knyttet til præ- 
miens størrelse, og de var op til 1.250 kr. 
årligt for præmiebetalende kunder. I 2012 
var omkostningerne for alle kunder 552 kr. 
Langt de fleste kunder, der indbetaler til de-
res ordning, fik dermed et kraftigt fald i om-
kostningerne. Med virkning fra 1. januar 2013 
blev den årlige betaling pr. police reduceret 
til 492 kr. svarende til en årlig besparelse på 
60 kr. Med virkning fra 1. januar 2014 er den 
årlige betaling yderligere sænket til 480 kr. 
svarende til en besparelse på 12 kr. om året.
I perioden 2012 til 2014 er administrations-
omkostninger pr. kunde således reduceret 
med 13 %.

At kundernes omkostninger er sat ned, 
skyldes Sampensions fokus på effektiv 
administration af pensionsordningerne, så 
kundernes indbetalinger primært bruges 
til pensionsdækning. Sampension vil i de 
kommende år fortsat have fokus på lave 
omkostninger. 

Investeringsomkostninger

Resultatposten Administrationsomkostnin-
ger i forbindelse med investeringsvirksom-
hed omfatter betaling for administration, 
depotgebyrer, etableringsom kostninger og 
performance fees i fonde samt handelsom-
kostninger ved værdipapirhandel. 

Kunderne kan på sampension.dk finde infor-
mationer om årlige omkostninger i kroner 

Administrationsomkostning pr. kunde 
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(ÅOK) og i procent (ÅOP). Disse omfatter 
både de omkostninger, som er afholdt af 
Sampension og dermed fremgår direkte 
af regnskabet, og de til formålet opgjorte 
indirekte omkostninger vedrørende investe-
ringer i eksterne fonde og investeringsfor-
eninger mv. 

Af figuren til højre fremgår fordeling mellem 
direkte og indirekte omkostninger for 2013 
og 2012. Stigningen i omkostninger skyldes 
et forøget aktivitetsniveau, især indenfor 
alternative investeringer, som har højere 
omkostninger, men også et højere forventet 
afkast. Herudover er der sket ændringer i 
beregningsmetoderne.

ÅOP for investeringsomkostninger beregnet 
i forhold til kundernes depoter og fremgår 
af skemaet nedenfor til venstre.

Satserne ligger fortsat på et konkurrence-
dygtigt niveau. 

Investeringsomkostninger i ÅOK 
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Investeringsomkostninger i ÅOP

Pct. 2013 2012
3 i 1 Livspension, udvalgte årgange 
(moderat risiko)
25 år 0,79 0,66
45 år 0,63 0,54
64 år 0,31 0,29
3 i 1 Livspension i alt (gennemsnit) 0,48 0,45
Gennemsnitsrente 0,47 0,39
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Investeringer og afkast

Investeringsstrategi

Sampensions investeringsstrategi sigter 
mod at give det højeste afkast inden for de 
givne risikorammer, under hensyntagen til 
Sampensions ansvarlige investeringspolitik, 
se side 28.

Markedsrente- og gennemsnitsrentemiljøet 
deltager i al væsentlighed i de samme inve-
steringer, blot med forskellig vægt og vo-
lumen. Markedsrentemiljøet har samlet set 
en forholdsmæssig større andel af investe-
ringerne i risikofyldte aktiver end gennem-
snitsrentemiljøet. Derfor vil 3 i 1 Livspension 
forventeligt have større udsving i de årlige 
afkast, men også et større, forventet lang-
sigtet afkast. 

Forvaltning

En stor del af forvaltningen af de enkelte 
aktivklasser er udlagt til eksterne forvaltere. 
Sampension lægger stor vægt på omkost-
ningseffektivitet både i den interne og i den 
eksterne forvaltning. Det opnås bl.a. ved at 
anvende samme underliggende investerin-
ger i de forskellige miljøer.

Sampension vurderer løbende på baggrund 
af cost-benefit analyser, om de forskellige 
aktieporteføljer skal forvaltes internt eller 
eksternt. Sampensions aktieinvesteringer 
er i al væsentlighed lagt ud til eksterne 
forvaltere. Udvælgelsen af disse betragtes 
som en kernekompetence. I 2013 var der fire 
eksterne forvaltere af børsnoterede aktier, 
fordelt på henholdsvis udviklede økonomi-
er, emerging markets og Danmark.

Obligationer og andre renteinstrumenter 
forvaltes primært internt. Dette vedrører 
bl.a. beholdningen af danske og europæiske 
statsobligationer, danske realkreditobliga-
tioner og afdækningsporteføljen i gennem-
snitsrentemiljøet. Sampension anvender 
i vid udstrækning repo og reverse repo 
(lån og udlån af likviditet med høj grad af 
sikkerhedsstillelse) til den løbende likvidi-
tetsstyring, bl.a. med henblik på at opnå 
en bedre forrentning af likvide midler og 
af den aftalte sikkerhedsstillelse fra mod-
parter i forbindelse med afledte finansielle 

instrumenter. Også ejendomme i de marke-
der, hvor Sampension har en lang erfaring 
med investering, forvaltes internt. En række 
investeringer i mere risikofyldte kreditobli-
gationer foretages via eksterne forvaltere, 
ligesom de fleste alternative investeringer, 
som f.eks. skove, hedgefonde og unoterede 
aktier sker via fonde, som administreres af 
eksterne forvaltere.

Markedsrenteprodukter
Målsætningen for 3 i 1 Livspension er at 
maksimere afkastet i forhold til en risiko, 
der svarer til kundens aktuelle alder. Der er 
fastsat risikorammer for de enkelte årgan-
ge, så de yngste årgange har et afkastmål 
tæt på aktiemarkedet (men en mindre risiko 
gennem risikospredning), og de ældste 
årgange har en risiko tæt på obligations-
markedet (men et højere forventet afkast 
gennem risikospredning). Det er tillige et 
mål, at aktivsammensætningen for de yng-
ste årgange på lang sigt skal beskytte mod, 
at inflationen udhuler pensionen.

Resultatet af investeringsstrategien i 
3 i 1 Livspension måles ved det samlede 
afkast på tværs af årgangspuljerne. 

LD investerer i Sampension Invest

Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) har 
siden januar 2013 investeret sammen 
med Sampension gennem et indskud 
i Sampension Invests afdeling Globalt 
aktieindeks. Aftalen er til fordel for 
såvel LD som Sampension, idet om-
kostningerne til den eksterne rådgiver 
falder forholdsmæssigt, når porteføljen 
vokser. Desuden er der visse faste om-
kostninger, der kan deles. 
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For Linkpension er målsætningen, at kun-
derne skal kunne vælge mellem et kon-
kurrencedygtigt udbud af investeringer af 
høj kvalitet. Det er også en målsætning, 
at afkastet for afdelingerne i Sampension 
Invest hører til markedets højeste inden for 
sammenlignelige investeringsforeninger.  
Sampension udvidede i 2013 Linkpensi-
on med fem nye fonde, hvor kunderne får 
adgang til at investere i sektorer, som kan 
være svære at få adgang til som privat 
investor. De nye fonde er såkaldte ETF’ere 
(Exchange-Traded Funds), der følger 
prisudviklingen inden for guld, landbrug, 
olie og gas, infrastruktur samt ejendomme. 
Sampension er det første pensionsselskab i 
Danmark, der tilbyder denne type fonde til 
privatkunder. En fordel ved indeksfonde er, 
at de typisk har lavere omkostninger end 
andre typer af fonde.

Gennemsnitsrenteproduktet
Investeringsstrategien for gennemsnitsren-
teproduktet er fastlagt ud fra to væsentlige 
hensyn – i prioriteret rækkefølge:

•  At opnå en høj grad af sikkerhed for, at 
Sampension på såvel kort som på lang sigt 
kan opfylde de pensionsmæssige forplig-
telser og hensigtserklæringer

•  At tage investeringsmæssige risici med 
forventning om et højere afkast. 

Hensættelser til pensioner opgøres til mar-
kedsværdi. Det indebærer, at værdien er 
afhængig af renteniveauet. For at begrænse 
denne risiko har Sampension en selvstæn-
dig afdækningsportefølje. Målet med por-
teføljen er at opnå en høj grad af sikkerhed 
for, at Sampension kan leve op til de givne 
pensionstilsagn og hensigtserklæringer. 

Resultatet af investeringsstrategien måles 
som det samlede afkast af investeringspor-
teføljen og afdækningsporteføljen. Dette 
afkast sammenholdes med udviklingen i 
hensættelser til pensioner som følge af ren-
teændringer, det såkaldte balanceafkast.

Status på OPP investeringer 

Sampension nedsatte i starten af 
året sammen med PFA, ATP, PKA og 
PensionDanmark en arbejdsgruppe, 
der skulle undersøge en række forhold 
omkring offentlig-private partnerskaber 
(OPP). Arbejdet resulterede i den hidtil 
mest omfattende rapport om OPP, som 
blev offentliggjort den 15. maj 2013. En 
af rapportens konklusioner er, at OPP 
kan være en fordel, når der er tale om 
infrastrukturprojekter med betydelige 
driftsudgifter, og hvor der er en vis 
brugerbetaling. Sampension har i 2013 
været involveret i en række udbud 
vedrørende OPP-projekter. Ved udgan-
gen af året var der afgivet tilbud på fire 
projekter, hvoraf to afventer en afgø-
relse, mens de øvrige er tildelt konkur-
rerende parter. Sampension vurderer, 
at der i 2014 vil være gode chancer for 
at opnå tildeling af kontrakter tilknyttet 
OPP-projekter.
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Den internationale konjunktur 
situation og udviklingen på de  
finansielle markeder i 2013

Det moderate opsving i verdensøkonomien 
fortsatte i 2013, hvor genopretningen blev 
bredere funderet. 

I euroområdet vendte væksten tilbage i  
2. og 3. kvartal, bl.a. som følge af fremgang 
i det private forbrug og investeringerne. 
Tyskland udgør stadig vækstmotoren i 
euroområdet, og generelt har den tyske 
økonomi udvist en stærk konkurrenceevne 
gennem krisen. Blandt de mest gældspla-
gede eurolande blev udviklingen i BNP 
forbedret i 2013.  

I USA, Storbritannien og Japan har væksten 
været mere robust end i euroområdet. Den 
økonomiske fremgang i USA drives af den 
private indenlandske efterspørgsel trods 
betydelige finanspolitiske stramninger,  
bl.a. understøttet af en stigning i den finan-
sielle formue fra boligpriser og aktiekurser. 
Blandt vækstøkonomierne (emerging mar-
kets) er aktiviteten bremset lidt op efter en 
årrække med høje vækstrater, om end der 

er store regionale forskelle. Nogle af øko-
nomierne plages af en række uløste struk-
turproblemer, hvilket har øget usikkerheden 
om den fremtidige udvikling.

Værdien af det globale aktiemarked, målt 
ved MSCI All Country IMI indekset i lokal 
valuta, steg med 26,3 % i 2013, se figuren 
nedenfor. Afkastet var trukket af de udvik-
lede økonomier, mens aktierne i emerging 
markets kun steg svagt. Udviklingen på 
aktiemarkederne har været påvirket af den 
lempelige pengepolitik og en høj indtjening 
blandt virksomhederne, som også smittede 
af på de internationale kreditspænd, som 
aftog i løbet af året.

På rentemarkederne steg den 30-årige 
euroswaprente i 2013 med 50 basispoint, 
så den ved udgangen af året lå på 2,73 %. 
Generelt er stigningen i de lange renter 
blevet understøttet af den realøkonomiske 
fremgang. Inflationspresset er dog fortsat 
meget behersket. Rentespændene på stats-
obligationer mellem de udsatte sydeuro-
pæiske lande og Tyskland blev yderligere 
indsnævret i 2013. 

–– MSCI AC World 
 (venstre akse)
–– Euroswaprente 
 (højre akse)
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Årets afkast og investeringer

Nedenfor er afkast og investeringer beskre-
vet for henholdsvis markedsrentemiljøet, 
Linkpension og gennemsnitsrentemiljøet. 

Afkast i markedsrentemiljøet
Den aldersbestemte fordeling af investe-
ringerne i 3 i 1 Livspension er fastsat ved 
årgangspuljernes fordeling på de tre ba-
sisfonde aktier, obligationer og alternative 
investeringer. Kunderne kan vælge mellem 
investeringsprofiler med henholdsvis lav, 
moderat og høj risiko. Allokeringsstrategien 
følger en traditionel livscyklustankegang, 
hvor risikoen aftrappes i takt med alderen. 
Figuren viser den aktuelle allokering for in-
vesteringsprofilen med moderat risiko, hvor 
99,7 % af investeringerne lå pr. 31. decem-
ber 2013. 

Allokeringen i de tre investeringsprofiler 
blev justeret pr. 1. juli 2013, hvor risikoen for 
primært de yngste årgangspuljer blev øget. 
For en 25-årig med moderat risiko blev allo-
keringen mod basisfonden aktier hævet fra 
60 % til 75 % til gengæld for en lavere andel 
af obligationer og i mindre omfang alterna-
tiver. Beslutningen om at øge risikoen gav 
anledning til et merafkast, da basisfonden 
aktier gav det højeste afkast i 2. halvår 2013. 
For en 25-årig med moderat risiko endte 
afkastet således på 14,6 % i 2013 mod 13,0 % 
ved en uændret allokering.

Afkast i 3 i 1 Livspension
Basisfond 3 i 1 Llvspension tabellen viser 
beholdninger samt afkast af basisfonde for 
2013 som helhed. Investeringsafkastet før 
PAL for 3 i 1 Livspension blev samlet set på 
8,9 %. 

■ Aktier
■ Obligationer
■ Alternativer

100%

75%

50%

25%

0%

        29 år       39 år     49 år   59 år 69 år

Aldersbestemt fordeling i 3 i 1 Livspension, moderat risiko

Basisfonde i 3 i 1 Livspension

  Markedsværdi Fordeling  Afkast 
31.12.2013  Mio. kr. Pct. Pct.

Aktier  21.030 37,9 19,4%
Obligationer  23.970 43,3 3,1%
Alternative investeringer  10.417 18,8 4,2%
I alt  55.417 100,0 8,9%

Repoforretninger er medregnet på nettobasis.



24

■  Globale aktier, 60%
■  Emerging markets aktier, 12%
■  Danske aktier, 8%
■  Private equity, 10%
■  Emerging markets gæld, 5%
■  High yield gæld, 5%

■  Danske realkreditobligationer, 40%
■  Investment grade erhvervsobligationer, 20%
■  Danske statsobligationer, 20%
■  Europæiske statsobligationer, 20%

■  Ejendomme, grunde og infrastruktur, 50%
■  Hedgefonde, 8%
■  Struktureret kredit, 17%
■  Skove, 25%

Basisfonden aktier

Basisfonden obligationer

Basisfonden alternativer

Benchmarkallokeringer på basisfonde

Basisfonden aktier gav et afkast på 19,4 %, pri-
mært som følge af høje afkast på børsnoterede 
aktier i USA, Europa og Japan. Investeringerne 
i danske aktier gav et afkast på 36,9 %. Aktie-
fonden investerer en andel i unoterede aktier 
(private equity) og mere risikofyldte højrenteob-
ligationer, se figur med benchmarkallokering 
på basisfonde, hvor afkastudviklingen var mere 
behersket. Aktiefonden forventes over en årræk-
ke at have et højt afkast, men også en betydelig 
risiko, så for det enkelte år vil afkastet typisk 
være præget af store udsving.

Afkastet på basisfonden obligationer blev for 
året som helhed på 3,1 %. Det positive afkast kan 
især henføres til kreditsikre erhvervsobligationer 
og aktiv porteføljepleje. Fonden investerer over-
vejende i danske og europæiske statsobligationer 
samt danske realkreditobligationer. Derudover 
indeholder fonden en andel erhvervsobligationer 
med høj kreditværdighed. Samlet set har fonden 
en begrænset markedsrisiko.

Basisfonden alternative investeringer gav et af-
kast på 4,2 % i 2013. Fonden investerer fortrinsvis 
i ejendomme og skove. Værdien af disse aktiver 
er traditionelt nært knyttet til det generelle pris-
niveau i samfundet, hvilket er medvirkende til at 
sikre porteføljens købekraft. Derudover investe-
rer fonden i særligt udvalgte typer af hedgefonde 
og struktureret kredit, som bidrager til at sprede 
risikoen. Investeringerne i struktureret kredit gav 
et afkast på 18,7 %, mens værdien af de øvrige 
investeringer set under ét kun steg svagt. Fonden 
er risikomæssigt placeret mellem de to øvrige 
basisfonde.
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Afkast i 3 i 1 Livspension for årgangspuljer 
3 i 1 Livspension fik i 2013 positive afkast i 
alle årgangspuljerne på tværs af investe-
ringsprofiler, se tabellen nedenfor. De yng-
ste årgangspuljer, som ejer en højere andel 
aktier, opnåede det største afkast.

I diagrammerne til højre er vist afkast for de 
seneste fem år for udvalgte årgange med 
moderat investeringsprofil. Eksempelvis  
har en 25 årig kunde i moderat investerings-
profil tjent 64 % set over 5 år.  
  

Årgangspuljer 3 i 1 Livspension, udvalgte

Afkast i pct. 

Investeringsprofil Lav Moderat  Høj

25 år 10,6 14,6 17,2
45 år 8,5 11,3 15,0
64 år 4,0 4,8 4,6

Afkast i Linkpension
I Linkpension gav den af Sampension Invest 
vælger-fondene med kortest løbetid et po-
sitivt afkast på 7,8 %, mens den med længst 
løbetid fik et afkast på 14,1 %. Vælger-fon-
dene er alene sammensat af obligationer og 
børsnoterede aktier, og andelen af aktier 
falder i takt med antal år til pension.

Årgangspulje 25 år, moderat 
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Årgangspulje 45 år, moderat 
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Årgangspulje 64 år, moderat 
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Afkast i gennemsnitsrentemiljøet
Den overordnede fordeling af investeringer 
i gennemsnitsrentemiljøet ultimo 2013 samt 
årets afkast er vist i ovenstående tabel.
   
Det samlede afkast (tidsvægtet) i 2013 i 
gennemsnitsrentemiljøet blev -1,0 % inklu-
sive afdækningsporteføljen og før investe-
ringsomkostninger og PAL. Opgjort som 
nøgletallet Afkast før pensionsafkastskat 
(N1) udgør det samlede investeringsafkast 
-1,2 %.

Eksklusive afdækningsporteføljen lå afka-
stet på 4,3 %. De stigende renter betød, at 
Sampension fik et tab på afdækningsporte-
føljen. Stigning i renten medførte samtidigt, 
at hensættelserne til pensioner faldt. Det 
samlede resultat af investeringsporteføl-
jen, afdækningsporteføljen og ændring i 
hensættelser var positivt med 3,5 mia. kr., 
svarende til 3,8 % efter PAL (balanceafkast).

Investeringsaktiver vedrørende selska-
bets egenkapital investeres sammen med 
investeringsaktiver tilknyttet gennemsnits-
rentemiljøet, dog eksklusive afdæknings-
porteføljen. Det medfører, at der beregnes 
to særskilte afkastnøgletal – Afkast før pen-

sionsafkastskat (N1) – for henholdsvis kun-
dernes andel og for egenkapitalens andel. 
Egenkapitalens investeringsafkast ligger på 
niveau med afkastet for investeringsporte-
føljen. Kundernes afkast udgør -1,6 %. 

Afkastet på obligationer mv. med mindre 
kreditrisici på 2,9 % er målt efter flytning 
af renterisiko til afdækningsporteføljen, se 
beskrivelsen af afdækningsporteføljen side 
27. Inklusive renterisikoen har obligations-
porteføljen givet et afkast på 2,0 %.

Afkast på aktivklasser 
- begge investeringsmiljøer
I de følgende afsnit gives en mere detalje-
ret beskrivelse af afkastudviklingen på de 
enkelte aktivklasser for både gennemsnits-
rente- og markedsrentemiljø. Med mindre 
andet er anført, er afkast opgjort i lokal 
valuta, dvs. uden valutaafdækning.

Obligationer mv. med mindre kreditrisici
Porteføljen indeholder obligationer og 
andre renteinstrumenter med lav modparts-
risiko, dvs. primært sikre statsobligationer 
og danske realkreditobligationer. Porteføl-
jen udgør hovedparten af investeringerne i 
gennemsnitsrentemiljøet samt basisfonden 

Investeringer og afkast i gennemsnitsrentemiljøet

  Markedsværdi Fordeling  Afkast 
31.12.2013  Mio. kr. Pct. Pct.

Likvide aktiver:   78.479  82,5 5,4
 - Obligationer mv. med mindre kreditrisici   65.109  68,5 2,9
 - Obligationer mv. med kreditrisici   7.280  7,7 11,9
 - Børsnoterede aktier   6.090  6,4 23,7
Illikvide aktiver:   9.674  10,2 4,2
 - Unoterede aktier (private equity)   2.500  2,6 10,0
 - Ejendomme mv.   4.316  4,5 1,0
 - Råvarer og skov   1.620  1,7 5,6
 - Hedgefonde   1.238  1,3 5,7
Investeringsporteføljen før valutaeffekter  88.707 93,3 5,2
Valutakursændringer og afdækning heraf  122 0,1 -0,9
Investeringsporteføljen i alt  88.829 93,4 4,3
Renteafdækningsporteføljen i alt  6.248 6,6 -5,3
Investeringsaktiver i alt  95.077 100,0 -1,0
    Nøgletal N1
Investeringsafkast - nøgletal N1 - i alt    -1,2
Investeringsafkast - nøgletal N1 - kunder    -1,6

Repoforretninger er medregnet på nettobasis. Bankmellemværender mv. indgår alene i den samlede 
investeringsportefølje. Afkast af afdækning er målt i procent af investeringsaktiver i alt. Afkast er 
opgjort tidsvægtet og før fradrag for omkostninger betalt til Sampension Administrationsselskab. 
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obligationer i markedsrentemiljøet og har til 
formål at sikre en stabil løbende forrentning 
af de investerede midler. 

Afkastet på den samlede obligations-
beholdning, før flytning af afkast til af-
dækningsporteføljen, var på 2,2 % i 2013. 
Afkastet var især trukket af realkreditobli-
gationer samt højtratede dækkede obligati-
oner (lån med sikkerhedsstillelse).

Obligationer mv. med kreditrisici
Kreditporteføljen er sammensat af obligati-
oner med lavere kreditvurderinger, struktu-
rerede lån samt kreditfonde. 

Porteføljen gav i 2013 et afkast 10,4 %. Ud-
viklingen var især trukket af store afkast på 
de mest risikofyldte strukturerede investe-
ringer, som kun i begrænset omfang har 
været ramt af konkurser blandt de underlig-
gende gældsudstedere. 

Aktier
Sampensions aktiebeholdning er fordelt på 
børsnoterede og unoterede aktier, fordelt 
på forskellige geografiske regioner samt 
på store og små virksomheder indenfor 
forskellige brancher. 

Afkastet på børsnoterede aktier lå i 2013 
på 23,4 %. Porteføljen består af fem eks-
ternt forvaltede aktiemandater; to globale 
indeksnært sammensatte porteføljer, to 
mandater på emerging markets samt et 
mandat dedikeret til Danmark. Afkastet på 
unoterede aktier var på 9,6 % i 2013. 

Ejendomme mv. 
Ejendomsporteføljen dækker over inve-
steringer i direkte ejede ejendomme og i 
ejendomsfonde. Ejendommene er fordelt 
på forskellige ejendomstyper (kontor, bolig, 
butik mv.) og geografiske regioner.  

Afkastet på ejendomme var på 0,2 % i 2013. 
Porteføljen af direkte ejede danske ejen-
domme gav et negativt afkast, mens de 
udenlandske ejendomme under ét bidrog 
positivt.

Råvarer og skove
Porteføljen af råvarer og skove består mest 
af investeringer i skove via fonde, primært i 
Nord- og Sydamerika. I 2013 gav skovporte-
føljen et afkast på 3,7 %. Porteføljen bidra-
ger til at diversificere risikoen i forhold til de 

øvrige delporteføljer, da den har en stabil 
afkastudvikling. 

Global macro hedgefonde
Sampensions portefølje af hedgefonde om-
fatter strategier, der opererer på tværs af 
aktivklasser. Porteføljen gav i 2013 et afkast 
på 6,8 %.

Valuta
Valutakursrisikoen afdækkes samlet for 
Sampensionkoncernen indenfor et interval 
på 50-100 % af valutaeksponeringen for alle 
væsentlige valutapositioner med det formål 
at begrænse risikoen. 

Valutakursreguleringer og -afdækninger 
bidrog samlet set positivt til det samlede 
investeringsresultat i 2013. 

Porteføljen til afdækning af 
gennemsnitsrenteproduktet
Afdækningsporteføljen består af afled-
te finansielle instrumenter (f.eks. swaps 
og swaptioner) og statsobligationer med 
lang løbetid. En del af porteføljens swaps 
er interne. De har til formål at flytte den 
væsentligste del af renterisikoen fra obliga-
tionsbeholdningen i investeringsporteføljen 
til afdækningsporteføljen. Afdækningspor-
teføljen er fordelt på henholdsvis en høj og 
lav grundlagsrentedel.

Porteføljen bidrog i 2013 negativt til det 
samlede investeringsafkast, og det samlede 
afkastbidrag blev på -5,3 %. Udviklingen 
afspejler den generelle rentestigning i 2013.
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Samfundsansvar

Sampension har et særligt ansvar for at for-
valte pensionsordningen på en måde, der 
sikrer kunderne den bedst mulige pension. 
Desuden er Sampension på samfundsniveau 
– som en del af arbejdsmarkedspensions-
systemet – med til at sikre en samfunds-
økonomisk bæredygtige udvikling med en 
god balance mellem offentlige og arbejds-
markedsforankrede ydelser. Vores politik 
for samfundsansvar (Corporate Social 
Responsibility – CSR) er tilrettelagt som et 
”forretningsdrevet samfundsansvar”, hvor 
samfundsansvaret søges realiseret gennem 
selskabets forretningsområder.

Investeringsområdet
Sampension har vedtaget en investerings-
politik, der bl.a. hviler på en antagelse om, 
at virksomheder, der agerer socialt og mil-
jømæssigt ansvarligt, øger sandsynligheden 
for et bedre afkast på langt sigt gennem 
at mindske den forretningsmæssige risiko. 
Sampensions ansvarlige investeringspolitik 
læner sig op ad de principper, der er define-
ret i UN Global Compact. 

Til hjælp med screening og overvågning 
af de mere end 1.500 aktieinvesteringer 
i porteføljen har Sampension indgået en 
aftale med EIRIS, som er et af de førende 
firmaer, der er specialiseret i at analysere og 
risikovurdere virksomheder i forhold til en 
lang række etiske aspekter. Det er natur-
ligvis altid Sampension, der i sidste ende 
beslutter, om et selskab kan godkendes til 
at indgå i investeringsporteføljen. I 2013 er i 
alt ca. 100 selskaber udelukket fra investe-
ringsuniverset. 

I løbet af 2013 er der yderligere fokuseret 
på ESG (Environmental, Social and Gover-

nance) Risk Management og Water Mana-
gement Systems som emner for en dialog 
med virksomhederne. 

Virksomhederne er udvalgt på baggrund af 
deres eksponering for risici i én eller flere 
af ovennævnte områder. I udvælgelsen er 
indgået en vurdering af virksomhedernes 
eksisterende politikker, ledelsessystemer og 
deres villighed til at rapportere om dette til 
omverdenen. I alle engagementssager har 
målet være at identificere virksomheder, 
som efter disse kriterier skønnes at befinde 
sig i en højere risikozone end sammenlig-
nelige virksomheder, og målet med Sam-
pensions engagement er også, via dialog, at 
skabe forståelse for temaerne og anerkende 
dette gennem etablering/ændring af pro-
cesser, politikker og åbenhed om dette.
I løbet af året har Sampension indledt 
dialog med knap 100 selskaber. Sampensi-
on fokuserer i sit arbejde på seks centrale 
temaer, og fordelingen af dialoger på disse 
emner er vist her:

Det er Sampensions opfattelse, at dialo-
gerne generelt medfører, at virksomheder-
ne udviser større åbenhed og forbedrer 
kommunikationen til omverdenen omkring 
samfundsansvarlighed. 

■  Menneskerettigheder, 21%
■  Klimaændringer, 19%
■  Miljø og social ansvarlighed 
 (ESG), 13%
■  Vandhåndtering, 12%
■  Underleverandører, 17%
■  Bestikkelse/korruption, 18%

Dialog med selskaber

Fokus på strømforbrug

I Sampensions domicil er strømforbruget gennem de seneste år reduceret ganske betragteligt. Eftersom de mest oplagte 
tiltag allerede er blevet gennemført, var målet for 2013 at fastholde de allerede opnåede resultater og - om muligt - opnå en 
yderligere reduktion på op til 5 %. Årets resultat viser en yderligere reduktion på 1 %. Sampension har siden 2010 i alt reduce-
ret udledning af CO2 via strømforbruget med godt 400 tons. Ultimo 2013 er der etableret et solcelleanlæg på 760 solcelle-
paneler på tagene af Sampensions ejendomme i Tuborg Havn. Anlægget forventes at producere mere end 160.000 KWh om 
året, svarende til 15 % af Sampensions samlede strømforbrug. Sampension forventes selv at kunne anvende mindst 98 % af 
den producerede strøm.
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Forventninger  
til 2014

Sampension forventer en fortsat moderat 
vækst i præmieindtægten i 2014. Det base-
res på, at der i de indgåede overenskomster 
i 2013 er tale om beskedne lønreguleringer. 

Der forventes en lille stigning i antal kunder, 
der indbetaler præmier. Udbetalinger af 
pensioner forventes at stige. Det skyldes 
et stigende antal pen sionister samt større 
opsparing for den enkelte. 

Omkostningerne forventes reduceret yder-
ligere.

Den 20. december 2013 forlængede Er-
hvervs- og Vækstministeriet og Forsikring 
& Pension aftalen fra 2012 om fastsættelse 
af rentekurven. Aftalen indeholder fortsat 
et krav om styrket konsolidering, og om at 
pensionsselskaberne udviser forsigtighed 
og tilbageholdenhed. Derfor har Sampen-
sion valgt at fastholde depotrenten på 2 % 
p.a. før PAL for alle ordninger omfattet af 
hensigtserklæringer i 2014.

For ordninger med markedsrente vil afka-
stet afhænge af udviklingen på de finansiel-
le markeder.

Sampensions resultat vil ligeledes afhænge 
af udviklingen på de finansielle markeder. 
Baseret på et uændret renteniveau og et 
samlet investeringsafkast på 1,3 % (før PAL) 
forventes egenkapitalen at få et resultat 
efter skat for 2014 på ca. 100 mio. kr. 

Sampensions solvensdækning vil fra starten 
af 2014 falde på grund af overgang til ny 
metode for beregning af individuelt sol-
vensbehov, se afsnittet om basiskapital side 
16. I takt med, at de genforsikrede arbejds-
givere bliver omfattet af det justerede uga-
ranterede produkt, GTP, forventes solvens-
dækningen alt andet lige at stige.

Øvrige forhold

Resultat af Finanstilsynsinspektion
Finanstilsynet gennemførte i efteråret  
2012, som opfølgning på den ordinære  
inspektion i 2010, en rutinemæssig inspek-
tion i Sampension KP Livsforsikring. Den 
efterfølgende redegørelse i april 2013 fra 
Finanstilsynet om resultatet af inspektionen 
var tilfredsstillende. Redegørelsen inde-
holdt to påbud og en påtale af administrativ 
karakter, som efterfølgende er opfyldt.  
Desuden var der et mindre antal risiko- 
oplysninger, som har bestyrelsens op- 
mærksomhed i det videre arbejde.

Sampension modtog i juni 2013 en redegø-
relse fra Finanstilsynet med et påbud angå-
ende omvalgsmateriale til 3 i 1 Livspension 
fra 2009 på baggrund af en konkret klage, 
hvor der er rejst spørgsmål ved, om infor-
mationen har været tydelig nok. Sampensi-
on er ikke enige i afgørelsen og har derfor 
anket påbuddet til Erhvervsankenævnet.  
I december 2013 har Forbrugerombuds-
manden stævnet Sampension med krav om, 
at der i den konkrete sag sker udbetaling 
svarende til, at der ikke var valgt om til  
3 i 1 Livspension. Der er endnu ikke truffet 
nogen afgørelser.

Usikkerhed ved indregning og måling
Ved udarbejdelse af årsregnskabet foreta-
ger ledelsen en række skøn og vurderinger 
om fremtidige forhold, som har indflydelse 
på den regnskabs mæssige værdi af aktiver 
og forpligtelser. Det område, hvor ledelsens 
skøn og vurderinger har den væsentligste 
effekt på årsregnskabet, er hensættelser 
til forsikrings kontrakter samt dagsværdi af 
illikvide aktiver så som unoterede finansielle 
instrumenter og ejendomme. Der er rede-
gjort mere detaljeret for dette i noten om 
anvendt regnskabspraksis. 

Revisionsudvalget og selskabets bestyrelse 
gennemgår de skøn og værdiansættel-
sesmetoder, som anvendes i Sampensions 
årsregnskab.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Der er fra balancedagen og til dato ikke 
indtrådt forhold, som forrykker vurderingen 
af årsrapporten.
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Selskabsoplysninger

Ledelsesstruktur

Aktionærer

Sampension KP Livsforsikring a/s er ejet af 
overenskomstparterne på de overenskom-
stområder, hvor Sampension er pensions-
leverandør. Sampensions aktiekapital på 
800.000 kr. er fordelt med den ene halvdel 
til lønmodtagerorganisationerne og den 
anden halvdel til arbejdsgivere og arbejds-
giverorganisationerne. 

Bestyrelse 

Sampensions bestyrelse består af repræ-
sentanter for aktionærerne, to bestyrelses-
medlemmer indstillet af bestyrelsen samt 
repræsentanter for koncernens medar-
bejdere. Bestyrelsen for Sampension KP 
Livsforsikring a/s er sammenfaldende med 
bestyrelsen for Sampension Administrati-
onsselskab a/s.

Den 12. april 2013 indtrådte tidligere natio-
nalbankdirektør Torben Nielsen i bestyrel-
sen og erstattede Bodil Nyboe Andersen 
som det særlige uafhængige bestyrelses-
medlem med kvalifikationer inden for regn-
skabsvæsen eller revision.

Den 14. oktober 2013 indtrådte afdelings- 
direktør og cheføkonom i BRF Kredit  
Ulrikke Ekelund som nyt bestyrelsesmedlem 
indstillet af bestyrelsen. 

Oplysninger om bestyrelses- og direktions-
medlemmers ledelseshverv fremgår af over-
sigt side 36.

Bestyrelsen udvidet
På generalforsamlingen den 12. april 2013 
åbnede en vedtægtsændring mulighed for, 
at bestyrelsen kunne udvides med et med-
lem efter indstilling fra bestyrelsen med 
henblik på at sikre, at bestyrelsen samlet set 
har den nødvendige viden og erfaring til at 
varetage den overordnede og strategiske 
ledelse af selskabet. Udvidelsen blev gen-
nemført med Ulrikke Ekelunds indtræden i 
bestyrelsen. 

Bestyrelsen gennemførte i november 2013 
den årlige selvevaluering. Bestyrelsen kon-
kluderede, at man i 2014 fortsat vil udvikle 
og forbedre bestyrelsens eksisterende 
kompetencer via løbende (efter-) uddannel-
sesforløb. 

Revisionsudvalg
Mindst ét medlem af bestyrelsen skal i 
henhold til reglerne om revisionsudvalg 
være uafhængig af Sampension og have 
kvalifikationer inden for regnskabsvæsen 
eller revision. Indtil generalforsamlingen i 
april 2013 var tidligere nationalbankdirektør 
Bodil Nyboe Andersen formand for revi-
sionsudvalget. Efter generalforsamlingen 
blev tidligere nationalbankdirektør Torben 
Nielsen udpeget som formand for revisions-
udvalget. Begge lever gennem erhvervsfor-
løb og uddannelsesmæssig baggrund op til 
kravene om uafhængighed og kvalifikatio-
ner i henhold til reglerne om revisionsud-
valg.

Revisionsudvalget består af Torben Nielsen 
som udvalgsformand, samt af bestyrelsens 

Aktionærer

■  41 danske kommuner (ingen ejer over 5%), 27,9%
■  Kommunernes Landsforening (KL), 19,6%
■  Danske Regioner, 2,5%
■   Handels- og Kontorfunktionærernes  

Forbund i Danmark (HK), 28,5%
■  Offentligt Ansattes Organisationer (OAO), 15,5%
■  Dansk Metal, 5,6%
■  Tandlægeforeningen (TF), 0,4%
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formand og næstformand som udvalgs-
medlemmer.

Rammerne for revisionsudvalgets arbejde 
er fastlagt i et kommissorium. Revisionsud-
valgets primære opgaver er 
•  at overvåge regnskabsaflæggelses- 

processen, 
•  at overvåge om Sampension koncernens 

interne kontrolsystem, interne revision og 
risikostyring fungerer effektivt, 

•  at overvåge den lovpligtige revision af 
årsregnskabet mv. samt

•  at overvåge og kontrollere revisors  
uafhængighed. 

Der har i 2013 været afholdt fire møder i 
revisionsudvalget.

Kundegruppebestyrelser  
og kontaktudvalg 

Sampension prioriterer samarbejdet med 
de forskellige kundegrupper højt, og der er 
etableret forskellige modeller for udøvelse 
af den indflydelse, der tilbydes kundegrup-
perne. 

I forhold til flere kundegrupper er der etab-
leret egentlige kundegruppebestyrelser, 
hvor der træffes beslutning om ordninger-
nes indhold (produktvalg, ydelsesstruktur 
mv.) og gruppelivsordningen (produktsam-
mensætning og ydelsesniveauer), inden 
for de fælles rammer, der er udstukket af 
Sampensions bestyrelse. Endvidere drøftes 
Sampensions udvikling, investeringsstrategi 
og økonomi. I kundegruppebestyrelserne er 
overenskomstparterne bag pensionsordnin-
gerne repræsenteret.

Både for disse ordninger og for en række 
øvrige ordninger er der etableret kontakt-
udvalg med henblik på forberedelse og 
formidling af ønsker til ændringer af pen- 
sionsordningen, samt opfølgning på admi-
nistration, rådgivning og kommunikation. 
Kontaktudvalget består af repræsentanter 
fra lønmodtagerorganisationerne og even-
tuelt fra arbejdsgivere eller arbejdsgiveror-
ganisationerne bag pensionsordningerne.
 

Sampensions struktur

Statsansatte

Kontaktudvalg Kontaktudvalg Kontaktudvalg Kontaktudvalg

Grafisk Pension

Repræsentantskab

Generalforsamling

Aktionærer

Sampension KP Livsforsikring a/s
Sampension 

Administrationsselskab a/s

Aktionærerne vælger på generalforsamlingen

repræsentantskabet , som vælger bestyrelsen, 

der nedsætter et revisionsudvalg.

Sampension KP Livsforsikring a/s er moder- 

selskabet og har lagt administration af hele  

koncernen hos Sampension Administration a/s.

Kundegruppebestyrelserne, som består af  

repræsentanter fra overenskomstparterne 

bag pensionsordningen, fastlægger områdets 

ordning og service.

På en række delområder er oprettet kontakt- 

udvalg for repræsentanter fra områdets  

lønmodtagerorganisationer mv.
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Organisation og ledelse

Sampensions organisation består af fem 
kompetenceområder samt stabsfunktioner, 
som sørger for den daglige drift og den 
løbende udvikling af Sampension. Organisa-
tionen er opbygget som vist ovenfor.
 

Aflønning

Bestyrelsen har udformet en lønpolitik i 
overensstemmelse med reglerne i lov om 
finansiel virksomhed (§§ 71, stk. 1, nr. 9 og 
77 a-d). 

Aflønningsprincipperne i Sampension har 
til formål at sikre, at ledelse og medarbej-
dere i Sampension honoreres på en sådan 
måde, at selskabets forretningsmæssige og 
langsigtede strategiske mål understøttes 
bedst muligt. 

Aflønningsforholdene afspejler og under-
støtter, at Sampension til stadighed formår 
at rekruttere og fastholde en kompetent 
og ansvarlig ledelse af virksomheden, der 
fremmer en sund og effektiv risikostyring 

og ikke motiverer til overdreven risikotag-
ning.

I henhold til reglerne skal der offentliggøres 
en række oplysninger vedrørende lønpolitik 
mv. Der henvises til regnskabets note 4.

Kønssammensætning i ledelsen

Måltal for bestyrelsen 
Bestyrelsen har opstillet et måltal på mindst 
40 % for andelen af det underrepræsente-
rede køn i bestyrelsen svarende til 4 ud af 
9 medlemmer (medarbejdervalgte besty-
relsesmedlemmer indgår ifølge loven ikke 
i måltallet). Det opstillede måltal afspejler, 
at der ønskes en ligelig kønsfordeling i be-
styrelsen. Måltallet er fastsat for en 4-årig 
periode med henblik på opfyldelse senest i 
marts 2017 under hensyn til, at bestyrelses-
medlemmernes funktionsperiode er 4-årig.  
  
Ultimo 2012 var bestyrelsen sammensat 
med 3 kvinder og 5 mænd af en samlet be-
styrelse på 8 medlemmer, hvilket afrundet 
svarer til en 40/60 % fordeling. Bestyrelsen 
bestod ultimo 2013 af 3 kvinder og 6 mænd.  

Sampensions organisation

Policeadm.
og IT-service

Produkter og
kundeservice Aktuariat Investering Økonomi

Direktion

Intern revision

Koncernstab

Bestyrelse
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Bestyrelsen vil sammen med selskabets 
ejere arbejde for at fremme lige vilkår for 
mænd og kvinder i bestyrelsen, herunder at 
der så vidt muligt opstilles både kvindelige 
og mandlige kandidater med de fornødne 
kvalifikationer i rekrutteringsprocessen. 
Samtidig vil bestyrelsen lade mangfoldig-
hed - forstået som forskellige kompeten-
cer i bred forstand - indgå i bestyrelsens 
selvevaluering med henblik på at sikre en 
dynamisk og bredt sammensat bestyrelse.

Politik for de øvrige ledelseslag 
Bestyrelsen har vedtaget en politik for 
kønsdiversitet for de øvrige ledelseslag i 
Sampension med henblik på at fremme det 
underrepræsenterede køns ledelsesmulig-
heder. Bestyrelsen ønsker en ligelig køns-
fordeling i ledende stillinger og har fastlagt 
et måltal på mindst 40 % for andelen af 
det underrepræsenterede køn for følgende 
ledelsesniveauer: Direktionen (registreret 
direktør), Ledelsesgruppen (fagdirektører 
og stabschef) og afdelingschefer med per-
sonaleansvar.

Ultimo 2012 var den kønsmæssige fordeling 
af ledende stillinger 16 % kvinder og 84 % 
mænd i forhold til alle tre ledelsesniveauer 

set under ét. Kvinderne udgjorde 56 % af 
selskabets samlede ansatte. Ultimo 2013 
var den kønsmæssige fordeling af ledende 
stillinger 26 % kvinder og 74 % mænd. Kvin-
derne udgjorde fortsat 56 % af selskabets 
samlede ansatte. Hermed var der i 2013 en 
positiv udvikling for den kønsmæssige for-
deling i selskabets ledende stillinger.  

Ved selskabets rekruttering af ansatte til 
ledende stillinger er der fokus på at sikre et 
bredt rekrutteringsgrundlag, så begge køn 
har lige muligheder. Ved ansættelsesproce-
durerne er der fokus på, at der så vidt mu-
ligt altid er mindst én ansøger af hvert køn 
blandt de udvalgte kandidater. Selskabets 
behov for rekruttering til ledende stillin-
ger var til stede i 2013. Med hovedvægten 
på ansøgernes kvalifikationer resulterede 
rekrutteringsprocesserne i alle tilfælde i an-
sættelse af det underrepræsenterede køn. 
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Koncernstruktur og selskabsoversigt

Sampension koncernen består af moder-
selskabet og en række dattersel skaber og 
associerede selskaber. De varetager tilsam-
men koncernens forret ningsområder. 

Sampension Administrations- 
selskab a/s 

Selskabet varetager administration af  
pensionsordninger og pleje af investe-
ringsporteføljer i henhold til Sampensions 
servicekundekoncept. Pt. administreres 
selskaber i Sampension koncernen.  
Sampension Administrationsselskab har  
udviklet en løsning målrettet til pensions-
kasser og firmapensionskasser, hvor  
Sampension kan varetage hele eller dele  
af driften og de administrative opgaver 
indenfor f.eks. policeadministration og kun-
deservice, suppleret med tilvalg af andre 
relaterede ydelser inden for det finansielle 
område (økonomi, aktuaropgaver mv.). 

Sampensions effektive administration 
bygger på en moderne it-platform, som i 

kombination med effektive processer og 
kompetente medarbejdere sikrer en effektiv 
drift og et fleksibelt produkt- og servicetil-
bud på et konkurrencedygtigt omkostnings-
niveau til gavn for den enkelte pensionskas-
se og dens medlemmer.

SAAM A/S 

Selskabet driver virksomhed som investe-
ringsrådgiver efter reglerne i kapitel 20 a i 
Lov om finansiel virksomhed. 

Øvrige selskaber

Desuden består koncernen af flere ejen-
domsaktieselskaber, som ejer den væsent-
ligste del af koncernens ejendomsporteføl-
je, samt af en række investeringsselskaber 
og -foreninger, som især omfatter alterna-
tive investeringer og aktier i både gennem-
snits- og markedsrentemiljøet. 

Sampension KP
Danmark A/S
Danmark

Sampension 
Administrationsselskab a/s

Sampension KP
International A/S 
Danmark

Sampension KP Livsforsikring a/s

Sampension Invest* 
Danmark SAAM A/S

100% 100% 100%

82%
KP, CE s.a. 
Frankrig

Sampension 
Forestry K/S 
Danmark

Komplementarselskabet 
Alternative Investments ApS

Fallcorner Holding BV 
Holland 

Sampension Global
Real Estate K/S
Danmark

Sampension Private 
Equity K/S
Danmark

Sampension 
Structured Credit K/S
Danmark

■  Forsikringsselskab

■  Ejendomsselskab

■  Investeringsselskab

■  Administrationsselskab

■  Investeringsrådgivningsselskab

100% 100%

90% 100%100%

100%

100%

100%

Selskabsoversigt pr. 31. december 2013: 

* Sampension Invest 

består af seks afde-

linger med forskellig 

aktivsammensætning
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Selskabsoplysninger

Navn og adresse

Sampension KP Livsforsikring a/s 
Tuborg Havnevej 14
2900 Hellerup

Hjemstedskommune: Gentofte 

Telefonnr.: 77 33 18 77
Hjemmeside: www.sampension.dk
E-mail: sampension@sampension.dk 

CVR.nr.: 55 83 49 11
Stiftet:  1945

Aktionærer 

Sampensions aktiekapital er på 800.000 kr. 
Aktiekapitalen er fordelt på 800 aktier à 1.000 kr. 

  t.kr.  pct.

Den ene halvdel af aktiekapitalen ejes af:
41 danske kommuner med en samlet andel på  (ingen ejer over 5 %) 223 27,88
Kommunernes Landsforening, København 157 19,62
Danske Regioner, København   20   2,50
  400 50,00
Den anden halvdel af aktiekapitalen ejes af:
Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark, København 228 28,50
Offentligt Ansattes Organisationer, København 124 15,50
Dansk Metal, København 45 5,62
Dansk Tandlægeforening, København 3   0,38
  400 50,00

Udbytte til aktionærerne kan i følge Sampensions vedtægter 
udgøre op til 5 %, dog maksimalt 40.000 kr.
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Bestyrelse

Sampensions bestyrelse består af repræ-
sentanter for aktionærerne, herunder de 
overenskomstparter, der står bag hoved-
parten af pensionsordningerne i Sampen-
sion, to bestyrelsesmedlemmer indstillet 
af bestyrelsen samt repræsentanter for 
koncernens medarbejdere. 

Medlemmer, der repræsenterer kommuner, 
regioner og fælleskommunale institutioner:

Borgmester Johnny Søtrup (formand), 
Esbjerg Kommune 
Borgmester Arne Boelt, 
Hjørring Kommune
Tidligere borgmester Poul Arne Nielsen, 
Stevns Kommune

Medlemmer, der repræsenterer de 
forsikredes forhandlingsberettigede 
organisationer:

Forbundsformand i HK/Danmark 
Kim Simonsen (næstformand) 
Forbundsrådgiver i Dansk Metal 
Thorkild E. Jensen
Sektorformand i HK/Kommunal Bodil Otto
Sektorformand i HK/Stat Rita Bundgaard 

Medlemmer indstillet af bestyrelsen:

Tidligere Nationalbankdirektør  
Torben Nielsen (indtrådt 12. april 2013)
Tidligere Nationalbankdirektør  
Bodil Nyboe Andersen  
(udtrådt 12. april 2013)
Cheføkonom Ulrikke Ekelund  
(indtrådt 14. oktober 2013)

Medlemmer valgt af medarbejderne:

Pensionsrådgiver John Helle
Portfolio manager Bjørn Kroghsbo
Webkoordinator Morten Lundsgaard
Gruppeleder Majbritt Pedersen

Ansvarshavende aktuar

Flemming Windfeld

Intern revision

Koncernrevisionschef Gert Stubkjær 

Ekstern revision

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Strandvejen 44
2900 Hellerup

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes den  
10. april 2014 på selskabets adresse.
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Ledelse og ledelseshverv

Denne oversigt viser Sampension KP 
Livsforsikring a/s’ bestyrelses- og 
direktionsmedlem mers ledelseshverv i 
andre erhvervsvirksomheder. I oversigten 
indgår ikke ledelseshverv i Sampensions 
100 % ejede datterselskaber

Bestyrelse

Borgmester Johnny Søtrup,
formand, født 1949
Formand for bestyrelsen i EU-Syddanmark
Medlem af bestyrelsen i Esbjerg Havn
Formand for den Erhvervsdrivende Fond
Musikhuset Esbjerg
Medlem af repræsentantskabet for  
SydEnergi
Medlem af bestyrelsen for  
Udbetaling Danmark

Forbundsformand Kim Simonsen,
Næstformand, født 1961 
Formand for bestyrelsen i ALKA a/s 
Formand for bestyrelsen i  
Forbrugsforeningen af 1886 a/s
Formand for bestyrelsen i Knudemosen a/s
Formand for bestyrelsen i Refshaleøens 
Ejendomsselskab a/s 
Formand for bestyrelsen i  
Fonden LO-skolen
Formand for bestyrelsen i  
Hotel Christiansminde A/S, Svendborg
Formand for bestyrelsen i ASX7 ApS, 
Svendborg
Medlem af bestyrelsen i AKF Holding
Medlem af bestyrelsen i A-Pressen
Medlem af bestyrelsen i Lønmodtagernes 
Garantifond

Medlem af bestyrelsen i  
Copenhagen Business Academy
Medlem af bestyrelsen i  
Erhvervsskolen Nordsjælland
Medlem af repræsentantskabet i  
Arbejdernes Landsbank
Medlem af repræsentantskabet i  
Lån og Spar Bank a/s 

Borgmester Arne Boelt,
født 1961
Medlem af bestyrelsen i Toppen af Danmark
Medlem af bestyrelsen i VisitNordjylland
Medlem af bestyrelsen i  
Væksthus Nordjylland
Medlem af bestyrelsen i  
Hjørring Erhvervscenter
Medlem af bankrådet (lokalråd) i  
Arbejdernes Landsbank

Sektorformand Rita Bundgaard,
født 1960
Medlem af bestyrelsen i AUB  
(Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag)

Forbundsrådgiver Thorkild E.  
Jensen, født 1950
Formand for bestyrelsen i Fagbevægelsens 
Erhvervsinvestering a/s
Formand for Dansk Erhvervsinvestering a/s
Medlem af bestyrelsen i Teknologisk Institut
Medlem af bestyrelsen i DanPilot a/s

Tidligere Borgmester 
Poul Arne Nielsen, født 1944
Formand for bestyrelsen i SEAS-NVE
Formand for bestyrelsen i Dansk Energi
Formand for bestyrelsen i Sjællandske 
Medier
Medlem af bestyrelsen i DONG Energy a/s
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Tidl. Nationalbankdirektør 
Torben Nielsen, født 1947
Formand for bestyrelsen i  
Investeringsforeningen Sparinvest
Formand for bestyrelsen i  
Investeringsforeningen Sparinvest SICAV, 
Luxembourg
Formand for bestyrelsen i EIK banki p/f, 
Færøerne
Formand for bestyrelsen i VP Lux S.à.r.l.
Formand for bestyrelsen i Capital Market 
Partners
Næstformand for bestyrelsen og formand 
for revisionskomiteen og risikokomiteen i 
Tryg Forsikring a/s
Næstformand for bestyrelsen i  
VP Securities a/s
Medlem af bestyrelsen og  
nomineringskomiteen i Sydbank a/s
Medlem af bestyrelsen og formand for  
revisionskomiteen i Dansk Landbrugs  
Realkredit

Sektorformand Bodil Otto, 
født 1957
Medlem af bestyrelsen i 
Forenede Gruppeliv
Medlem af bestyrelsen i PKA a/s
Næstformand for bestyrelsen i  
PKA Pensionskassen for Kontorpersonale

Portfolio Manager Bjørn Kroghsbo, 
født 1958
Formand for bestyrelsen i Sampension 
Invest

Direktion

Adm. Direktør Hasse Jørgensen, 
født 1962
Medlem af bestyrelsen i 
Refshaleøens Ejendomsselskab a/s
Næstformand for bestyrelsen i DEAS a/s
Næstformand for bestyrelsen i Forsikring & 
Pension
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Koncern- og moderselskabsregnskab    
  RESULTATOPGØRELSE Koncern Moderselskab
Note    
  Mio. kr. 2013 2012 2013 2012

 1  Bruttopræmier 8.125 7.837 8.141 7.837
  Afgivne forsikringspræmier 0 -2 0 -1
 
  Præmier f.e.r., i alt 8.124 7.834 8.140 7.836
 
  Indtægter fra kapitalandele i tilknyttede virksomheder - - 5.106 3.671
  Indtægter fra kapitalandele i associerede virksomheder 96 88 33 2
  Indtægter af investeringsejendomme 188 188 0 0 
 2  Renteindtægter og udbytter mv. 5.012 5.221 3.310 3.984
 3  Kursreguleringer -557 9.684 -4.750 7.353
  Renteudgifter -32 -96 -25 -71
 4  Administrationsomkostninger ifm. investeringsvirksomhed -226 -177 -151 -125
 
  Investeringsafkast, i alt 4.482 14.908 3.523 14.814
 
  Pensionsafkastskat -639 -1.606 -639 -1.606
 
  Investeringsafkast efter pensionsafkastskat 3.844 13.302 2.884 13.208
 
 5  Udbetalte ydelser -7.629 -6.148 -7.629 -6.148
  Modtaget genforsikringsdækning 1 3 1 3
  Ændring i erstatningshensættelser -10 -46 -10 -46
 
  Forsikringsydelser f.e.r., i alt -7.639 -6.192 -7.639 -6.192
 
 12  Ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r., i alt 4.164 -6.127 4.148 -6.127
 
  Ændring i kollektivt bonuspotentiale -1.793 -1.566 -1.793 -1.566
 14  Ændring i bonuskapital -3.809 - -3.809 -
 
  Bonus, i alt -5.602 -1.566 -5.602 -1.566
 
 15  Ændring i hensættelser for unit-linked kontrakter -5.101 -6.388 -5.101 -6.388
 
 4  Administrationsomkostninger -178 -192 -178 -192
 
  Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt -178 -192 -178 -192
 
  Overført investeringsafkast -330 -433 -330 -433
 
  FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT -2.718 240 -3.678 147
 
  Egenkapitalens investeringsafkast 330 433 330 433
 
  Andre indtægter 4 11 0 6
 
  Andre omkostninger 0 -1 0 0
 
  RESULTAT FØR SKAT -2.384 684 -3.348 586
 
 6  Skat -240 -245 -155 -140
 
  ÅRETS RESULTAT -2.624 439 -3.503 446
 
  Anden totalindkomst     
  Domicilejendom, værdiregulering -7 8 - -
  Valutakursforskelle, udenlandske virksomheder -462 145 -462 145
  Pensionsafkastskat 40 -13 40 -13
  Ændring i kollektivt bonuspotentiale 386 -121 386 -121
 6  Skat 2 -6 0 -4
 
  ANDEN TOTALINDKOMST, I  ALT -41 13 -36 7
 
  ÅRETS SAMLEDE TOTALE RESULTAT -2.665 452 -3.538 453
 
  Minoritetsaktionærers andel 873 0 - -
 
  MODERSELSKABETS ANDEL AF ÅRETS TOTALE  RESULTAT -3.538 452 -3.538 453

Årsregnskab
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  BALANcE Koncern Moderselskab
Note    
  Mio. kr. 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012
  
  AKTIVER    

  IMMATERIELLE AKTIVER 128 113 0 0

 7 Driftsmidler 5 5 0 0
 8 Domicilejendomme 312 322 0 0

  MATERIELLE AKTIVER, I ALT 316 327 0 0

 9  Investeringsejendomme 4.535 4.922 0 0

  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder - - 14.528 14.588 
  Udlån til tilknyttede virksomheder - - 1.047 1.116
  Kapitalandele i associerede virksomheder 1.483 1.089 544 390

  Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder, i alt 1.483 1.089 16.119 16.094

  Kapitalandele 14.860 9.548 2.984 3.264
  Investeringsforeningsandele 5 1 5 0
  Obligationer 82.307 89.121 79.340 86.493
 10 Afledte finansielle instrumenter 25.559 34.775 25.507 34.662
  Indlån i kreditinstitutter 6.797 9.499 8.413 9.499
  Øvrige 0 105 0 105

  Andre finansielle investeringsaktiver, i alt 129.527 143.050 116.249 134.023

  INVESTERINGSAKTIVER, I ALT 135.546 149.061 132.369 150.117

 11 INVESTERINGSAKTIVER TILKNYTTET     
  UNIT-LINKED KONTRAKTER 57.797 56.524 57.425 56.389

  Tilgodehavender hos forsikringstagere 167 160 167 160

  Tilgodehavender i forbindelse med direkte      
  og indirekte forsikringskontrakter, i alt 167 160 167 160

  Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 0 65 124

  Andre tilgodehavender 1.923 1.964 1.857 1.919

  TILGODEHAVENDER, I ALT 2.091 2.123 2.089 2.203

  Aktuelle skatteaktiver 21 26 21 26
 6 Udskudte skatteaktiver 47 126 10 115
  Likvide beholdninger 2.593 1.369 1.110 637
  Øvrige 2 2 1 1

  ANDRE AKTIVER, I ALT 2.662 1.523 1.141 779

  Tilgodehavende renter samt optjent leje 2.110 1.185 2.082 1.089
  Andre periodeafgrænsningsposter 228 203 200 195

  PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER, I ALT 2.338 1.387 2.281 1.284

  AKTIVER, I ALT 200.878 211.059 195.306 210.772
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  BALANcE Koncern Moderselskab
Note    
  Mio. kr. 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012
  
  PASSIVER     
     
  Selskabskapital 1 1 1 1
     
  Sikkerhedsfond 0 1.061 0 1.061
  Andre henlæggelser 100 141 66 102
     
  Reserver, i alt 100 1.202 66 1.163
     
  Overført overskud 4.177 6.613 4.210 6.652
     
  Minoritetsaktionærers andel 5.182 9 - -
     
  EGENKAPITAL, I ALT 9.460 7.825 4.277 7.816
     
  Garanterede ydelser 34.842 35.270 34.842 35.270
  Bonuspotentiale på fremtidige præmier 3.014 3.261 3.014 3.261
  Bonuspotentiale på fripoliceydelser 45.557 51.502 45.557 51.502

 12  Livsforsikringshensættelser, i alt 83.413 90.033 83.413 90.033

  Erstatningshensættelser 358 355 358 355

 13  Kollektivt bonuspotentiale 5.623 5.020 5.623 5.020

 14  Bonuskapital 3.226 - 3.226 -

 15  Hensættelser til unit-linked kontrakter 54.678 46.327 54.678 46.327

  HENSÆTTELSER TIL FORSIKRINGS- OG 
  INVESTERINGSKONTRAKTER, I ALT 147.299 141.735 147.299 141.735

  Pensioner og lignende forpligtelser 40 54 0 0
 6  Udskudte skatteforpligtelser 3 57 0 0
  Andre hensættelser 42 44 0 0

  HENSATTE FORPLIGTELSER, I ALT 85 155 0 0

  Gæld i forbindelse med direkte forsikring 112 112 112 112
 16  Gæld til kreditinstitutter 157 163 0 0
  Gæld til tilknyttede virksomheder 0 0 420 202
  Aktuelle skatteforpligtelser 8 7 0 0
 17  Anden gæld 43.655 60.976 43.148 60.857

  GÆLD, I ALT 43.933 61.257 43.680 61.170

  PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER 101 86 50 50
 
  PASSIVER, I ALT 200.878 211.059 195.306 210.772

 18  EVENTUALFORPLIGTELSER    
 19  PANTSÆTNINGER    
 20  KONCERNINTERNE TRANSAKTIONER    
 21  PRINCIPPER FOR FORDELING AF REALISERET RESULTAT    
 22  OVERSIGT OVER AKTIVER OG AFKAST I MODERSELSKABET    
 23  AKTIEBEHOLDNING FORDELT PÅ BRANCHER OG REGIONER    
 24  5 ÅRS HOVEDTAL FOR KONCERN OG MODERSELSKAB    
 25  5 ÅRS NØGLETAL  FOR MODERSELSKAB    
 26  RISIKOSTYRING OG FØLSOMHEDSOPLYSNINGER
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Egenkapitalopgørelse    
   Selskabs- Sikkerheds Valutakurs- Domicil Overført Minoritets-  
Mio. kr.  kapital fond regulering resultat andele I alt
 
Moderselskab    
 

Egenkapital 1. januar 2012 1 1.061 95 0 6.206 0 7.362
 
Årets resultat - - - - 446 - 446
Anden totalindkomst - - 7 - 0 - 7
Udbetalt udbytte - - - - - - 0
Foreslået udbytte - - - - 0 - 0
Egenkapital 31. december 2012 1 1.061 102 0 6.652 0 7.816
 
Årets resultat - - - - -3.503 - -3.503
Anden totalindkomst - - -36 - 0 - -36
Overført til bonuskapital - -1.061 - - 1.061 - 0
Udbetalt udbytte - - - - - - 0
Foreslået udbytte - - - - 0 - 0
Egenkapital 31. december 2013 1 0 66 0 4.210 0 4.277
        

Koncern   
 

Egenkapital 1. januar 2012 1 1.061 95 33 6.173 10 7.373
        
Årets resultat - - - - 440 0 440
Anden totalindkomst - - 7 6 0 - 13
Minoritetsandele - nettotilgang - - - - - -1 -1
Udbetalt udbytte - - - - - - 0
Foreslået udbytte - - - - 0 - 0
Egenkapital 31. december 2012 1 1.061 102 39 6.613 9 7.825
        
Årets resultat - - - - -3.497 873 -2.624
Anden totalindkomst - - -36 -5 0 - -41
Minoritetsandele - nettotilgang - - - - - 4.299 4.299
Overført til bonuskapital - -1.061 - - 1.061 - 0
Udbetalt udbytte - - - - - - 0
Foreslået udbytte - - - - 0 - 0
Egenkapital 31. december 2013 1 0 67 33 4.177 5.182 9.460
        
        2013 2012
Basiskapital       
Egenkapital      4.277 7.816
Bonuskapital      3.226 -
Immaterielle anlægsaktiver i datterselskab     -128 -113
Udskudte skatteaktiver      -10 -115
Basiskapital       7.366 7.588
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Noter, anvendt regnskabspraksis

 
 Generelt

Koncernens og moderselskabets års- 

rapport er aflagt i overensstemmelse 

med Lov om finansiel virksomhed samt 

Finanstilsynets bekendtgørelse om  

finansielle rapporter for forsikringssel-

skaber og tværgående pensionskasser 

(regnskabsbekendtgørelsen). 

I forhold til tidligere år indgår der fra 

2013 nye regnskabsposter vedrørende 

bonuskapital, idet der er etableret indi-

viduelle særlige bonushensættelser, som 

er tildelt eksisterende kunder, der tidlige-

re har været omfattet af ydelsesgaranti, 

jf. aftale med Forbrugerombudsmanden 

i maj 2013. Der henvises til omtale af bo-

nuskapital i ledelsesberetningen samt til 

særskilt omtale af de enkelte regnskabs-

poster senere.

Alle tal i årsregnskabet anføres i hele 

mio. kr. De anførte totaler er udregnet 

på baggrund af faktiske tal. Som følge af 

afrundinger til hele mio. kr. kan der være 

mindre forskelle mellem summen af de 

enkelte tal og de anførte totaler.

Den anvendte regnskabspraksis er i 
forhold til årsrapporten for 2012 ændret 
på følgende områder:
Bonusreguleringskontiene for gruppe-

livsordninger er flyttet fra passivposten 

Anden gæld til passivposten Kollektivt 

bonuspotentiale, idet beløbene kan an-

vendes til fremtidig bonus. Det samlede 

beløb udgør 149 mio. kr. ved udgangen 

af 2013 og 145 mio. kr. pr. 31. decem-

ber 2012. Sammenligningstallene og 

nøgletallene for 2009-2012 er tilpasset 

som følge af ændringen. Ændringen har 

hverken effekt på årets resultat eller 

egenkapitalen.

I forhold til tidligere år er feriepengefor-

pligtelser reklassificeret fra passivposten 

Anden gæld til passivposten Pensioner 

og lignede forpligtelser. Sammenlig-

ningstal er tilpasset som følge af ændrin-

gen. Ændringen har ingen effekt på årets 

resultat eller egenkapitalen.

Årsrapporten er påvirket som følge af 
ændrede skøn på følgende områder:

Dagsværdien på domicilejendommen 

samt på danske investeringsejendomme 

opgøres fra og med 2013 efter DCF- 

metoden (Discounted cash flow) i stedet 

for den hidtidige opgørelse efter afkast-

metoden, jf. regnskabsbekendtgørelsen. 

Ændringen har kun ubetydelig beløbs-

mæssig effekt.

Finanstilsynet reviderer og offentliggør 

en gang om året benchmarks for leve-

tidsforudsætninger til brug for opgørelse 

af livsforsikringshensættelser. Selskaber-

ne skal opdatere sin markedsværdi- 

dødelighed under hensyntagen hertil. 

Den samlede effekt på livsforsikrings-

hensættelserne af ændringer i levetids-

forudsætningerne i 2013 er en forøgelse 

på 451 mio. kr. pr. 31. december 2013. 

Beløbet reducerer kollektivt bonus- 

potentiale og har dermed ingen effekt  

på årets resultat og egenkapital.

Herudover er der ikke foretaget æn-

dringer i regnskabspraksis eller skøn i 

forhold til sidste år.

Kontributionsprincip
De over for Finanstilsynet anmeldte 

regler for beregning og fordeling af 

resultatet mellem egenkapitalen og de 

forsikrede er følgende:

Egenkapitalen tildeles en forholdsmæs-

sig andel af årets investeringsafkast 

fratrukket den del, der stammer fra 

renteafdækningsporteføljerne. Endvi-

dere tildeles egenkapitalen resultatet 

af Sampensions forretning i Forenede 

Gruppeliv.

For de garanterede gennemsnitsren-

tepolicer tildeles egenkapitalen en 

risikoforrentning på 0,5 % af policens 

depotandele med en grundlagsrente på 

mindst 4,25 % plus 0,24 % af policens 

depotandele med en grundlagsrente 

under 4,25 %.  Egenkapitalen tildeles 

ikke risikoforrentning for ugaranterede 

policer samt for omkostnings- og risi-

kogrupperne. I det omfang, det ikke er 

muligt at indregne fuld risikoforrentning 

i henhold til kontributionsbekendtgø-

relsen, kan indregning heraf foretages 

over de kommende år, hvis de realisere-

de resultater giver mulighed herfor. I så 

fald oprettes skyggekonti, og eventuelle 

beløb på skyggekontiene forrentes med 

samme investeringsafkast, som tildeles 

egenkapitalen. Skyggekontiene er oplyst 

i noten vedrørende kollektivt bonuspo-

tentiale.

De forsikrede tildeles resten, svarende 

til årets realiserede resultat, opgjort i 

henhold til bekendtgørelse om kontri-

butionsprincippet minus den beregnede 

tildeling til egenkapitalen. 

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes alle årets 

indtægter i takt med at de indtjenes, og 

alle årets omkostninger i takt med at de 

afholdes. Alle gevinster og tab, værdire-

guleringer, afskrivninger, nedskrivninger 

og tilbageførsel af beløb, der tidligere 

har været indregnet i resultatopgørelsen, 

indgår i resultatopgørelsen. Kursregu-

leringer som følge af omregning fra 

funktionel valuta til præsentationsvaluta 

indregnes dog i anden totalindkomst. 

Urealiserede opjusteringer på domicil-

ejendomme indregnes ligeledes i anden 

totalindkomst. Beløb, der indregnes i 

anden totalindkomst, korrigeres for den 

skattemæssige effekt.

Aktiver indregnes i balancen, når det er 

sandsynligt, at fremtidige økonomiske 

fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets 

værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser 

indregnes i balancen, når det er sandsyn-

ligt, at fremtidige økonomiske fordele vil 

fragå selskabet, og forpligtelsens værdi 

kan måles pålideligt.

Finansielle instrumenter og afledte 

finansielle instrumenter indregnes på 

handelsdagen.

Der foretages ikke modregning af  

finansielle aktiver og finansielle for- 

pligtelser med samme modpart, selv  

om Sampension har ret til det, idet  

afhændelse af aktivet og afviklingen  

af forpligtelsen ikke sker samtidigt.

Ved første indregning benyttes kostpris, 

som svarer til dagsværdi. Efterfølgende 

måles aktiver og forpligtelser generelt til 

dagsværdi. Dette er nærmere beskrevet 

under de enkelte regnskabsposter.
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Ved indregning og måling tages hensyn 

til forudsigelige tab og risici, der frem-

kommer inden årsrapporten aflægges, 

og som be- eller afkræfter forhold, der 

eksisterede på balancedagen.

Som målevaluta anvendes danske kroner. 

Alle andre valutaer anses som fremmed 

valuta.

Usikkerhed ved indregning og måling 

Ved udarbejdelse af årsregnskabet 

foretager ledelsen en række skøn og vur-

deringer om fremtidige forhold, som har 

indflydelse på den regnskabsmæssige 

værdi af aktiver og forpligtelser. Det om-

råde, hvor ledelsens skøn og vurderinger 

har den væsentligste effekt på årsregn-

skabet, er hensættelser til forsikrings- og 

investeringskontrakter samt dagsværdi 

af illikvide aktiver som unoterede finan-

sielle instrumenter og ejendomme. 

Værdiansættelse af livsforsikringshen-

sættelser er især påvirket af usikkerhed 

på den indregnede forventede fremtidi-

ge levetidstrend.

Prissætningen af illikvide aktiver er 

behæftet med større usikkerhed end 

mere likvide aktiver. Ud over usikkerhed 

knyttet til dagsværdi er der som omtalt 

under afsnittet om risikostyring en risiko 

knyttet til, at større salg af illikvide akti-

ver over en kort tidsperiode ikke kan ske 

til samme priser som mindre salg. Sam-

pension er dog ikke i praksis udsat for 

nævneværdig risiko for at skulle sælge 

illikvide aktiver på ufordelagtige vilkår. 

Beholdningen af likvide aktiver oversti-

ger langt de årlige betalingsforpligtelser.

Værdiansættelsen af kapitalandele ultimo 

året er baseret på oplysninger fra de rele-

vante selskaber, fonde og forvaltere, som 

de forelå ved regnskabsudarbejdelsen. 

Disse oplysninger er i overvejende grad 

knyttet til underliggende værdiansættel-

ser, der er tidligere end ultimo året. Derfor 

er der usikkerhed knyttet til eventuelle 

ændringer i dagsværdier i den periode, 

som er forløbet fra grundlaget for de 

modtagne ureviderede oplysninger til 

udarbejdelse af nærværende årsrapport.

De anvendte skøn og vurderinger er 

baseret på forudsætninger, som ledelsen 

anser for forsvarlige, men som i sagens 

natur er usikre og uforudsigelige. Forud-

sætningerne kan være ufuldstændige, og 

uventede fremtidige begivenheder eller 

omstændigheder kan opstå. 

Koncernforhold og  
konsolideringspraksis

Tilknyttede virksomheder indgår i 

konsolideringen. Koncernregnskabet er 

udarbejdet på grundlag af reviderede 

årsregnskaber for alle de selskaber, der 

indgår i konsolideringen, opgjort efter 

koncernens regnskabspraksis.

Konsolideringen er foretaget ved sam-

menlægning af ensartede regnskabs- 

poster linje for linje og ved elimineringer 

af koncernmellemværender samt af kon-

cerninterne indtægter og omkostninger.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 

udlignes med moderselskabets andel af 

den tilknyttede virksomheds regnskabs-

mæssige indre værdi opgjort ved årets 

udgang.

Nyerhvervede eller afhændede tilknyt- 

tede virksomheder indregnes i kon- 

cernregnskabet for året efter erhverv- 

elsen henholdsvis indtil afhændelsen.

Minoritetsaktionærer 

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder, 

som ikke er 100 % ejede af koncernen, 

indarbejdes fuldt ud i koncernregn- 

skabet. Minoritetsaktionærernes andele 

vises på separate linjer i tilknytning til 

resultatopgørelsen og som en del af 

egenkapitalen.

Koncerninterne transaktioner

Koncerninterne transaktioner foretages 

på et skriftligt grundlag og afregnes på 

markedsbaserede vilkår.

 Resultatopgørelse

Forsikringsteknisk resultat

Præmier f.e.r.
Præmieindtægten vedrører forsikrings-

kontrakter og investeringskontrakter 

med ret til bonus, som er oprettet i 

forbindelse med et ansættelsesforhold, 

samt genforsikringskontrakter vedrøren-

de kommunernes forpligtelser over-

for tjenestemænd. Præmieindtægten 

omfatter årets forfaldne bruttopræmier 

og indskud. Indtægten er fratrukket ar-

bejdsmarkedsbidrag og genforsikrings-

præmier. 

Forenede Gruppeliv 
Sampensions gruppelivsforsikringer 

administreres i Forenede Gruppeliv. For-

enede Gruppelivs årsrapport er pro rata 

indarbejdet i selskabets årsrapport på de 

relevante regnskabsposter.

Investeringsafkast
Indtægter fra kapitalandele i tilknyttede

og associerede virksomheder

Indtægter fra kapitalandele i tilknyttede 

og associerede virksomheder indeholder 

selskabets forholdsmæssige andel af det 

samlede resultat opgjort efter koncer-

nens regnskabspraksis.

I koncernregnskabet indregnes tilknyt-

tede virksomheder fuldt ud, og minori-

tetsinteresser vises på separate linjer i 

tilknytning til resultatopgørelsen og som 

en del af egenkapitalen. 

Indtægter af investeringsejendomme

Posten indeholder resultat af drift af 

investeringsejendomme efter fradrag af 

omkostninger til ejendomsadministra- 

tion, men før fradrag af prioritetsrenter. 

Renteindtægter og udbytter m.v.

Posten indeholder årets renter fra 

finansielle investeringsaktiver og likvide 

beholdninger, indeksregulering af in-

deksobligationer og modtagne udbytter 

af kapitalandele, herunder aktier og 

investeringsfonde. Herudover indgår 

renteindtægter fra udlån til tilknyttede 

virksomheder.

Kursreguleringer

Posten omfatter realiserede og urealise-

rede nettogevinster/-tab på investerings-

aktiver, herunder valutakursreguleringer, 

bortset fra gevinster og tab vedrørende 

tilknyttede og associerede virksomheder.

Valutakursreguleringen indeholder 

værdiregulering, der kan henføres til 

valutakursforskelle ved omregning til 

danske kroner.

Aktiver og passiver i fremmed valuta, 

herunder aktiver og passiver i udenland-

ske tilknyttede virksomheder, omregnes 

til danske kroner efter lukkekursen på 

balancedagen. Transaktioner i året om-

regnes til transaktionsdagens valutakurs, 

og såvel realiserede som urealiserede  

valutakursgevinster og -kurstab ind-

regnes i resultatopgørelsen. Resultat 

i tilknyttede virksomheder omregnes 

efter gennemsnitskurser. Valutakursre-
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guleringer som følge af omregning fra 

funktionel valuta til præsentationsvaluta 

indregnes i anden totalindkomst.

Renteudgifter

Posten renteudgifter indeholder primært 

årets prioritetsrenter. 

Administrationsomkostninger i forbind-

else med investeringsvirksomhed

Posten indeholder vederlag for admini-

stration, depotgebyrer, etableringsom-

kostninger og performance fees vedrø-

rende fonde, samt handelsomkostninger 

vedrørende værdipapirhandel.

Omkostninger vedrørende fonde mv. 

indgår i posten i det omfang, der er mod-

taget oplysninger herom.

Pensionsafkastskat

Posten pensionsafkastskat indeholder 

både individuel og ufordelt pensions- 

afkastskat.

Den individuelle pensionsafkastskat 

beregnes ud fra det afkast, der tilskrives 

kundernes depoter, idet der dog tages 

højde for eventuel friholdt værdi.

Den ufordelte pensionsafkastskat be-

regnes med udgangspunkt i forskellen 

mellem kundernes andel af årets investe-

ringsafkast og afkast, som er tilskrevet 

kundernes depoter, idet der dog tages 

højde for eventuel friholdt værdi.

Årets pensionsafkastskat indregnes i 

resultatopgørelsen med den del, der kan 

henføres til årets resultat, og på anden 

totalindkomst med den del, der kan  

henføres til posteringer, der indgår her. 

Forsikringsydelser f.e.r.
Forsikringsydelser f.e.r. indeholder ud-

betalte ydelser for direkte og indirekte 

forsikring reguleret for årets ændring i 

erstatningshensættelserne efter fradrag 

for modtaget genforsikringsdækning. 

Forsikringsydelser indeholder tillige kon-

tant udbetalt bonus beregnet i henhold 

til gældende bonusregulativ.

Ændring i livsforsikrings- 
hensættelser f.e.r.
Posten omfatter årets ændring af brutto-

livsforsikringshensættelserne. 

Ændring i kollektivt bonuspotentiale
Posten omfatter årets henlæggelse eller 

årets forbrug vedrørende kollektivt  

bonuspotentiale.

Ændring i bonuskapital
Posten omfatter årets henlæggelse ved 

overførsel fra egenkapitalen til individu-

elle særlige bonushensættelser. 

Ændring i hensættelser for 
unit-linked kontrakter
Posten omfatter årets ændring af hen-

sættelser for unit-linked kontrakter.

Forsikringsmæssige drifts-
omkostninger f.e.r.
Forsikringsmæssige driftsomkostninger i 

moderselskabet omfatter et administrati-

onshonorar i henhold til administrations-

aftale med datterselskabet Sampension 

Administrationsselskab a/s samt direkte 

afholdte omkostninger. Administrations-

omkostningerne er opdelt på forsikrings-

virksomhed og investeringsvirksomhed. 

Administrationsomkostninger indeholder 

årets afskrivninger på materielle og im-

materielle anlægsaktiver.

Overført investeringsafkast
Det forsikringstekniske resultat er fra-

trukket overført investeringsafkast, der 

udgør egenkapitalens investeringsafkast.

Andre indtægter og omkostninger

Andre indtægter og omkostninger 

omfatter sædvanligt forekommende 

indtægter og omkostninger, der ikke kan 

henføres til forsikringsvirksomheden.

Skat

Sampension KP Livsforsikring a/s funge-

rer som administrationsselskab i relation 

til afregning af selskabsskat over for 

myndighederne. 

Selskabet er sambeskattet med de 

danske datterselskaber, hvor selskabet 

har haft bestemmende indflydelse i 

året. Der foretages fuld koncernintern 

fordeling af skat, således at selskabet 

skal betale for anvendelse af eventuelle 

negative skattepligtige indkomster fra 

de sambeskattede selskaber, ligesom 

selskabet modtager refusion for de 

sambeskattede selskabers anvendelse 

af eventuelt skattemæssigt underskud i 

selskabet. Betaling henholdsvis refusion 

svarer til værdien af det anvendte skat-

temæssige underskud. Indkomster i 100 

% ejede ejendomsdatterselskaber anses 

i skattemæssig henseende for indtjent 

af Sampension KP Livsforsikring a/s. 

Den samlede selskabsskat af de danske 

datterselskabers nationale beskatnings-

grundlag indregnes og betales af Sam-

pension KP Livsforsikring a/s. 

Indkomstskat vedrørende enheder, der 

ikke er omfattet af national sambe-

skatning, indgår med skat beregnet på 

grundlag af skattereglerne i de respekti-

ve lande.

Skat af årets resultat omfatter såvel 

beregnet skat af årets skattepligtige 

indkomst som regulering af udskudt skat. 

Aktuel skat er beregnet med udgangs-

punkt i årets resultat før skat, korrigeret 

for ikke skattepligtige indtægter og ikke 

fradragsberettigede omkostninger. Årets 

skat indregnes i resultatopgørelsen med 

den del, der kan henføres til årets resul-

tat, og på anden totalindkomst med den 

del, der kan henføres til posteringer, der 

indgår her. 

De sambeskattede selskaber indgår i 

a conto skatteordningen. Sampensi-

on KP Livsforsikring a/s hæfter som 

administrationsselskab solidarisk med 

de sambeskattede selskaber for den del 

af indkomstskatten, a conto skatten og 

restskatten samt tillæg og renter, der 

vedrører det enkelte selskab.

Minoritetsaktionærers andel

I tilknytning til resultatopgørelsen angi-

ves den del af det samlede resultat, som 

svarer til minoritetsaktionærernes andel 

af resultatet.

 Balance

Immaterielle aktiver

IT-udviklingsprojekter, der er klart defi-

nerede og identificerbare, og hvor den 

tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige 

ressourcer og en potentiel fremtidig 

udviklingsmulighed i virksomheden 

kan påvises, og hvor det er hensigten 

at anvende projektet, indregnes som 

immaterielle anlægsaktiver, såfremt der 

er sikkerhed for, at kapitalværdien af 

den fremtidige indtjening kan dække 

administrationsomkostninger samt selve 

udviklingsomkostningerne.

IT-udviklingsprojekter måles ved ind-

regning til kostpris. Kostprisen omfatter 

anskaffelsesprisen samt omkostninger 

direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det 

tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive 

taget i brug. Kostprisen tillægges om-
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kostninger til materialer, komponenter, 

underleverandører, eget direkte lønfor-

brug samt indirekte udviklingsomkost-

ninger. 

Udviklingsomkostninger, der ikke opfyl-

der kriterierne for indregning i balancen, 

indregnes som omkostninger i resultat-

opgørelsen i takt med, at omkostninger-

ne afholdes.

Aktiverede udviklingsomkostninger 

måles til kostpris med fradrag af akku-

mulerede af- og nedskrivninger eller til 

genindvindingsværdien, såfremt den er 

lavere.

Aktiverede udviklingsomkostninger 

afskrives fra tidspunktet for færdiggø-

relsen lineært over den periode, hvori 

det forventes at frembringe økonomiske 

fordele. Afskrivningsperioden udgør dog 

maksimalt 10 år.

Materielle aktiver

Driftsmidler
Driftsmidler måles til kostpris med fra-

drag af akkumulerede af- og nedskriv-

ninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen 

samt omkostninger direkte tilknyttet 

anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor  

aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivninger på inventar og it-an-

læg foretages lineært over 2-10 år. En 

eventuel scrapværdi fastsættes ud fra 

en skønnet salgspris på det forventede 

afhændelses- eller udskiftningstidspunkt.

Afskrivning på biler foretages lineært 

over 4 år, idet der forudsættes en scrap-

værdi på 30 % af anskaffelsesværdien.

Domicilejendomme 
Koncernens domicilejendom er den kon-

torejendom, som benyttes af Sampensi-

on Administrationsselskab a/s. Domicil-

ejendommen måles til omvurderet værdi 

med fradrag af akkumulerede afskrivnin-

ger og nedskrivninger som følge af vær-

diforringelser. Den omvurderede værdi 

opgøres efter DCF-metoden (Discounted 

cash flow) på grundlag af ejendommens 

forventede indtægter og omkostninger 

for en 10 årig budgetperiode. Stigninger 

i omvurderet værdi indregnes i anden 

totalindkomst med mindre stigningen 

modsvarer en værdinedgang, der tidlige-

re er indregnet i resultatopgørelsen. Fald 

i omvurderet værdi indregnes i resultat-

opgørelsen med mindre faldet modsva-

rer en stigning, der tidligere er indregnet 

i anden totalindkomst. Afskrivninger 

indregnes i resultatopgørelsen.

Afskrivning på domicilejendommen 

foretages lineært over 40 år, idet der 

forudsættes en scrapværdi på 75 % af 

anskaffelsesværdien.

Investeringsaktiver

Investeringsejendomme
Danske og udenlandske investerings-

ejendomme måles til en beregnet 

dagsværdi i henhold til Finanstilsynets 

bekendtgørelse. 

Dagsværdien på danske investerings-

ejendomme opgøres efter DCF-metoden 

(Discounted cash flow) på grundlag 

af den enkelte ejendoms forventede 

indtægter og omkostninger for en 10 årig 

budgetperiode. 

Dagsværdien på udenlandske investe-

ringsejendomme opgøres efter afkast-

metoden på grundlag af den enkelte 

ejendoms forventede driftsafkast for 

det efterfølgende regnskabsår og et til 

ejendommen knyttet forrentningskrav 

(afkastkrav).

Ved køb og salg af eksisterende ejen-

domme sker tilgangen respektive afgan-

gen ved aftalens indgåelse.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Virksomheder, hvor Sampension KP 

Livsforsikring a/s har bestemmende 

indflydelse, indgår som tilknyttede 

virksomheder. Som udgangspunkt anses 

virksomheder, hvor koncernen besidder 

mere end 50 % af stemmerettighederne, 

som tilknyttede virksomheder. Det af-

gørende er dog, hvorvidt der er tale om 

reel indflydelse, og dette vurderes for 

de enkelte virksomheder ud fra mulighe-

den for at påvirke aktiviteter, ledelses-

struktur, økonomiske dispositioner og 

risikoforhold.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 

måles til den forholdsmæssige andel 

af den regnskabsmæssige indre værdi 

i henhold til virksomhedernes senest 

aflagte årsrapport, opgjort efter koncer-

nens regnskabspraksis.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder, 

som ikke er 100 % ejede af Sampension 

KP Livsforsikring a/s, indarbejdes fuldt 

ud i koncernregnskabet. Minoritetsinte-

resser vises på separate linjer i tilknyt-

ning til resultatopgørelsen og som en del 

af egenkapitalen.

Udlån til tilknyttede virksomheder
Koncerninterne lån ydes på markeds-

vilkår og i henhold til skriftlige aftaler. 

Koncerninterne lån måles til en skønnet 

dagsværdi på balancedagen. 

Kapitalandele i associerede  
virksomheder
Virksomheder, hvor Sampension koncer-

nen har betydelig men ikke bestemmen-

de indflydelse, indgår som associerede 

virksomheder. Som udgangspunkt anses 

virksomheder, hvor koncernen besidder 

mellem 20 % og 50 % af stemmeret-

tighederne som associerede virksom-

heder. Det afgørende er dog, hvorvidt 

der er tale om reel indflydelse, og dette 

vurderes for de enkelte virksomheder ud 

fra muligheden for at påvirke aktiviteter, 

ledelsesstruktur, økonomiske dispositio-

ner og risikoforhold. 

Kapitalandele i associerede virksomhe-

der måles til den forholdsmæssige andel 

af den regnskabsmæssige indre værdi 

i henhold til virksomhedernes senest 

aflagte årsrapport eller såfremt, der 

eksisterer et senere perioderegnskab, 

benyttes dette. Derudover tages højde 

for efterfølgende kapitaludvidelser, 

kapitalnedsættelser eller udbytte indtil 

statustidspunktet. 

Kapitalandele og investerings- 
foreningsandele
Børsnoterede kapitalandele og investe-

ringsforeningsandele måles til dagsværdi 

på balancedagen (lukkekursen). Uno-

terede kapitalandele og investerings-

foreningsandele måles til en skønnet 

dagsværdi. 

Obligationer
Børsnoterede obligationer måles til 

dagsværdi på balancedagen (lukkekur-

sen) eller, hvis en sådan ikke foreligger, 

en anden offentliggjort kurs, der bedst 

svarer hertil. For børsnoterede obliga-

tioner, der ikke har været genstand for 

handel gennem en periode, indhentes 

konkrete kurser i pengeinstitutter, eller 

fastsættes en dagsværdi ved brug af 

generelt accepterede værdiansættel-

sesmetoder, der inddrager skøn over 
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relevante markedsforhold og risiko for 

tab. Unoterede obligationer måles til en 

skønnet dagsværdi ved brug af generelt 

accepterede værdiansættelsesmetoder. 

Dagsværdi af udtrukne obligationer må-

les til nutidsværdi.

Afledte finansielle instrumenter
Afledte finansielle instrumenter måles til 

dagsværdi på balancedagen. Værdiregu-

leringer føres i resultatopgørelsen under 

kursreguleringer.

Indlån i kreditinstitutter
Indlån i kreditinstitutter er aftaleindskud 

i kreditinstitutter og måles til dagsværdi. 

Investeringsaktiver tilknyttet  
unit-linked kontrakter
Investeringsaktiver tilknyttet unit-linked 

kontrakter måles efter samme praksis 

som beskrevet for selskabets investe-

ringsaktiver ovenfor og specificeres i en 

note til balanceposten.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til pålydende 

værdi med fradrag af nedskrivninger 

til imødegåelse af tab. Nedskrivning til 

imødegåelse af tab opgøres på grundlag 

af en individuel vurdering af de enkelte 

tilgodehavender.

Andre aktiver

Aktuelle skatteaktiver
Aktuelle skatteaktiver vedrører betalt 

acontoskat, og måles til pålydende 

værdi.

Udskudte skatteaktiver
Udskudt skat indregnes ud fra midler-

tidige forskelle mellem de regnskabs-

mæssige og de skattemæssige værdier 

af aktiver og forpligtelser. Udskudte 

skatteaktiver, herunder skatteværdien af 

fremførbare skattemæssige underskud, 

måles efter gældende skatteregler og 

med den skattesats, der forventes at 

være gældende, når den udskudte skat 

forventes anvendt, enten ved udligning 

i skat af fremtidig indkomst eller ved 

modregning i udskudte skatteforpligtel-

ser. Udskudte skatteaktiver vedrørende 

uudnyttede skattemæssige underskud 

indregnes i det omfang det er sandsyn-

ligt, at sådanne underskud kan udnyttes 

ved modregning i overskud i efterfølgen-

de år. 

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger består af indlån i 

kreditinstitutter, der ikke er aftaleind-

skud. Likvide beholdninger måles til 

dagsværdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet 

under aktiver omfatter tilgodehaven-

de renter og optjent leje samt afholdte 

omkostninger vedrørende efterfølgende 

regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter 

måles til amortiseret kostpris, hvilket 

sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Egenkapital

Sikkerhedsfond
Sikkerhedsfonden er en reserve, der i 

henhold til lovgivningen indregnes under 

selskabets og koncernens egenkapital. 

Sikkerhedsfonden kan i henhold til Lov 

om finansiel virksomhed § 293, stk. 2 kun 

anvendes til dækning af tab ved afvikling 

af de forsikringsmæssige forpligtelser 

eller på anden måde til fordel for de for-

sikrede. Sikkerhedsfonden er ultimo 2013 

opløst og overført til kunderne i forbin-

delse med etablering af bonuskapital. 

Andre henlæggelser
Andre henlæggelser omfatter valuta-

kursreguleringer som følge af omregning 

fra funktionel valuta til præsentationsva-

luta og urealiserede værdireguleringer 

vedrørende domicilejendommen. Der 

korrigeres for skat.

Minoritetsaktionærers andel
Posten omfatter minoritetsaktionærer-

nes andel af egenkapitalen.

Hensættelser til forsikrings- 
og investeringskontrakter

Livsforsikringshensættelser
Livsforsikringshensættelser omfatter 

forsikringskontrakter, investeringskon-

trakter med ret til bonus samt genforsik-

ringskontrakter. Forsikringskontrakter 

samt investeringskontrakter med ret 

til bonus er direkte forretning, mens 

genforsikringskontrakter er indirekte 

forsikring. 

Livsforsikringshensættelserne opgøres 

til markedsværdi i henhold til principper 

anmeldt til Finanstilsynet. 

Livsforsikringshensættelsen for hver 

forsikring opgøres på basis af de diskon-

teringssatser, som fremgår af regn-

skabsbekendtgørelsens bilag 8. Satserne 

offentliggøres af Finanstilsynet. Ved 

opgørelsen anvendes forudsætninger om 

dødelighed, invalidehyppighed og tilba-

gekøb fastlagt ud fra selskabets erfarin-

ger og et skøn for forventede fremtidige 

levetidsforbedringer, der er fastlagt som 

Finanstilsynets benchmark. Tilbagekøb 

sker primært i forbindelse med jobskif-

te, og sandsynligheden for tilbagekøb 

inden pensionering er estimeret til 10 % 

for personer under 50 år og til 2,5 % for 

personer over 50 år.

Garanterede ordninger

Livsforsikringshensættelserne for den 

del af bestanden, som er omfattet af en 

ydelsesgaranti, indeholder et risikotillæg, 

som er indregnet ved en reduktion af dø-

deligheden på 5 procent og en forhøjelse 

af invalidehyppigheden på 5 procent i 

forhold til det observerede i bestanden. 

Livsforsikringshensættelserne for den 

del af bestanden, som er omfattet af en 

ydelsesgaranti, opdeles i garanterede 

ydelser, bonuspotentiale på fremtidige 

præmier og bonuspotentiale på fripoli-

ceydelser.

Garanterede ydelser omfatter forpligtel-

ser til at betale ydelser, der er garanteret 

forsikringstagerne. Garanterede ydelser 

opgøres som nutidsværdien af de ydel-

ser, der er garanteret forsikringen, med 

tillæg af nutidsværdien af den forvente-

de fremtidige udgift til administration af 

forsikringen og med fradrag af nutids-

værdien af de aftalte fremtidige præmier.

Bonuspotentiale på fremtidige præmier 

omfatter forpligtigelser til at yde bonus 

vedrørende aftalte fremtidige præmier. 

Bonuspotentiale på fremtidige præmier 

opgøres som forskellen mellem værdien 

af garanterede fripoliceydelser og vær-

dien af garanterede ydelser. Garanterede 

fripoliceydelser opgøres som nutids-

værdien af de ydelser, der er garanteret 

forsikringen, hvis forsikringen omskrives 

til fripolice, med tillæg af nutidsværdien 

af de forventede fremtidige omkostnin-

ger ved administration af fripolicen.

Bonuspotentiale på fripoliceydelser 

omfatter forpligtigelser til at yde bonus 

vedrørende allerede forfaldne præmier 

mv. Bonuspotentiale på fripoliceydelser 

opgøres som værdien af forsikrings-
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tagernes opsparing med fradrag af de 

garanterede ydelser og med fradrag af 

bonuspotentiale på fremtidige præmier. 

Forsikringstagernes andel af et fald i 

aktivernes værdi indregnes primært ved 

at nedbringe kollektivt bonuspotentiale, 

jf. nedenfor. Hvis kollektivt bonuspoten-

tiale ikke kan opfange faldet i aktivernes 

værdi, reduceres bonuspotentiale på 

fripoliceydelser i henhold til selskabets 

anmeldte regler for overskudsfordeling.

Ugaranterede ordninger

For selskabets gennemsnitsrenteprodukt 

uden ydelsesgaranti opdeles livsforsik-

ringshensættelserne i bonuspotentiale 

på fremtidige præmier, bonuspotentiale 

– ugaranterede ydelser og bonuspoten-

tiale på fripoliceydelser. Bonuspotentiale 

– ugaranterede ydelser er værdien af de 

aftalte ydelser på de ugaranterede pro-

dukter. Værdien fastsættes efter samme 

metode, som anvendes for de garante-

rede ydelser. Bonuspotentiale – ugaran-

terede ydelser placeres i balancen under 

Bonuspotentiale på fripoliceydelser. 

Bonuspotentiale på fremtidige præmier 

og bonuspotentiale på fripoliceydelser 

opgøres efter samme metode, som an-

vendes på garanterede ordninger.

Erstatningshensættelser
Erstatningshensættelser indeholder 

forfaldne, endnu ikke udbetalte forsik-

ringsbeløb. Hensættelserne omfatter 

skønnede beløb vedrørende forsikrings-

begivenheder, som var indtruffet, men 

ikke anmeldt ved regnskabsperiodens 

udgang samt kendte forsikringsbegiven-

heder, for hvilke sagsbehandlingen ikke 

var afsluttet ved regnskabsperiodens 

udgang.

Kollektivt bonuspotentiale
Kollektivt bonuspotentiale omfatter for-

sikringstagernes andel af realiserede re-

sultater, der endnu ikke er tilskrevet den 

enkelte forsikring ifølge kontributions-

princippet. Derudover indgår bonusregu-

leringskonto for gruppelivsordninger.

Bonuskapital
Bonuskapital er individuelle særlige 

bonushensættelser, som er tildelt kunder, 

der tidligere har været omfattet af ydel-

sesgaranti. Bonuskapital forrentes som 

egenkapitalen og indgår i basiskapitalen. 

Bonuskapital udbetales til kunderne over 

tid og er dermed en del af de forsikrings-

mæssige hensættelser.

Hensættelser for unit-linked kontrakter
Hensættelser for unit-linked kontrakter 

opgøres til markedsværdien af de mod-

svarende aktiver.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser indregnes, når 

selskabet som følge af en begivenhed 

indtruffet senest på balancedagen har en 

retslig eller faktisk forpligtelse, og det er 

sandsynligt, at der må afgives økonomi-

ske fordele for at indfri forpligtelsen. 

Pensioner og lignende forpligtelser
Posten indeholder pensionsforpligtelser, 

feriepengeforpligtelser samt andre hen-

satte personaleforpligtelser.

Pensionsforpligtelsen omfatter for-

pligtelse over for tidligere ansatte 

tjenestemænd. Forpligtelsen opgøres 

aktuarmæssigt til nutidsværdi på balan-

cedagen. Forpligtelsen er udgået i 2013 

som følge af tegning af forsikringskon-

trakt til fuld afdækning heraf. 

Feriepengeforpligtelsen omfatter hen-

satte feriepenge til ansatte. Forpligtelsen 

måles til amortiseret kostpris, hvilket 

sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Andre hensatte personaleforpligtelser 

med forventet forfaldstid ud over et år 

fra balancedagen tilbagediskonteres til 

nutidsværdi. Der anvendes en diskonte-

ringsfaktor, som er fastsat af Kommuner-

nes Landsforening. 

Udskudte skatteforpligtelser
Udskudt skat indregnes ud fra midler-

tidige forskelle mellem de regnskabs-

mæssige og de skattemæssige værdier 

af aktiver og forpligtelser. Udskudte 

skatteforpligtelser måles efter gælden-

de skatteregler og med den skattesats, 

der forventes at være gældende, når 

den udskudte skat forventes udløst som 

aktuel skat.

Den skat, der påhvilede sikkerhedsfon-

den før opløsning, var ikke hensat i ba-

lancen, idet skatteforpligtelsen kun ville 

blive aktualiseret, hvis fondens henlagte 

midler ikke blev anvendt til formålet i 

henhold til Lov om finansiel virksomhed, 

eller forsikringsaktiviteten blev reduceret 

til under 1994 niveau.

Andre hensættelser
Lovpligtige hensættelser i henhold til 

leje- og boligreguleringslov afsættes i 

balancen og udgiftsføres i resultatop-

gørelsen. Årets faktisk afholdte omkost-

ninger posteres direkte på de i balancen 

optagne hensættelseskonti, og eventuelt 

merforbrug indgår i resultatopgørelsen.

Gæld

Gæld til kreditinstitutter
Gæld til kreditinstitutter vedrørende 

ejendomsinvesteringer indregnes ved lå-

neoptagelsen til det modtagne provenu 

med fradrag af afholdte transaktions-

omkostninger. I efterfølgende perioder 

måles de finansielle forpligtelser til 

dagsværdi. Værdireguleringen indgår i 

resultatopgørelsen.

Andre gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser, der blandt 

andet omfatter modtagne deposita, 

aktuelle skatteforpligtelser og gæld til 

tilknyttede og associerede virksomheder, 

måles til amortiseret kostpris, hvilket 

sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Anden gæld
Anden gæld, der omfatter repoer samt 

gæld vedrørende obligationskøb som 

følge af handler med lang valør samt 

afledte finansielle instrumenter, måles til 

dagsværdi. 

Periodeafgrænsningsposter

Under periodeafgrænsningsposter 

indregnes under passiver modtag-

ne betalinger vedrørende indtægter i 

efterfølgende regnskabsår. Periodeaf-

grænsningsposter måles til amortiseret 

kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til 

nominel værdi.

 Eventualforpligtelser

Eventuelle forpligtelser vedrørende 

tilsagn om senere investeringer i fonde 

mv., momsreguleringsforpligtelse vedrø-

rende ejendomme, solidariske hæftelser, 

afgivne garantier og kautioner for datter-

selskaber uden for forsikringsforhold er 

anført i en note.
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Noter til regnskabet
   Koncern Moderselskab
    
  Mio. kr. 2013 2012 2013 2012
  
1  Bruttopræmier    
 
  Præmier 4.334 4.378 4.334 4.378
  Gruppelivskontrakter 1.976 2.049 1.976 2.049
  Indskud 786 656 786 656
  Præmier, direkte forsikring 7.096 7.083 7.096 7.083
 
  Præmier, indirekte forsikring 1.028 754 1.045 754
  
  Bruttopræmier, i alt 8.125 7.837 8.141 7.837
  
  Præmien for direkte forsikring kan fordeles således:     
 
  Forsikringer tegnet i ansættelsesforhold 5.120 5.034 5.120 5.034
  Gruppelivsforsikringer 1.976 2.049 1.976 2.049
 
  I alt 7.096 7.083 7.096 7.083
 
  Forsikringer med bonusordning 2.944 3.277 2.944 3.277
  Unit Link-kontrakter 4.152 3.806 4.152 3.806
   
  I alt 7.096 7.083 7.096 7.083
 
  Præmien fordelt efter forsikringstagers bopæl:     
 
  Danmark 7.071 7.057 7.071 7.057
  Andre EU-lande 23 23 23 23
  Øvrige lande 2 2 2 2
 
  I alt 7.096 7.083 7.096 7.083
 
  Antal forsikrede, hvor forsikrings- og investeringskontrakter 
  er tegnet som led i ansættelsesforhold (i tusinde) 279 275 279 275
 
  Heraf antal forsikrede med unit-linked kontrakter (i tusinde) 164 150 164 150
 
  Antal gruppelivsforsikringer (i tusinde) 709 732 709 732
 
2   Renteindtægter og udbytter mv.     
 
   Udbytte af kapitalandele 1.094 822 114 65
   Udbytte af investeringsforeningsandele 13 18 13 18
  Renter af obligationer 3.708 3.938 2.938 3.419
  Renter fra tilknyttede virksomheder 0 0 43 44
  Øvrige renteindtægter 5 10 1 5
  Indeksregulering 3 7 3 7
  Renteafdækningsinstrumenter 189 426 199 426
 
  Renteindtægter og udbytter mv., i alt 5.012 5.221 3.310 3.984
 
3   Kursreguleringer     
 
  Investeringsejendomme -368 -78 0 0
  Kapitalandele 4.416 1.970 143 195
  Investeringsforeningsandele -46 102 -45 103
  Obligationer -2.493 5.077 -2.459 4.552
  Afledte finansielle instrumenter -2.020 2.666 -2.327 2.521
  Indlån i kreditinstitutter 3 -66 7 -50
  Øvrigt -48 13 -69 32
 
  Kursreguleringer, i alt -557 9.684 -4.750 7.353
 
 4  Administrationsomkostninger     
 
  I administrationsomkostninger ifm. forsikrings- og investerings-
  virksomhed indgår følgende personaleudgifter:
  Løn -158 -155 -2 -2
  Pension -31 -28 0 0
  Andre udgifter til social sikring -1 -1 0 0
  Lønsumsafgift mv. -18 -16 0 0
   
  Personaleudgifter, i alt -208 -199 -2 -2
   
  Gennemsnitlig antal heltidsbeskæftigede 250  253  3  3
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NOTER TIL REGNSKABET (FORTSAT) Koncern 2013 Koncern 2012    

 Mio. kr. 
Direktion: 1    1  
  Hasse Jørgensen  4,80 -  4,41 -
 Bestyrelse: 13    12   
  Johnny Søtrup  0,27 -  0,26 -
  Kim Simonsen  0,24 -  0,19 -
  Bodil Nyboe Andersen (udtrådt 12.4.2013)  0,06 -  0,19 -
  Arne Boelt  0,11 -  0,11 -
  Rita Bundgaard (indtrådt 4.7.2012)  0,15 -  0,00 -
  Ulrikke Ekelund (indtrådt 14.10.2013)  0,03 -  - -
  Thorkild E. Jensen  0,11 -  0,11 -
  Poul Arne Nielsen  0,11 -  0,11 -
  Torben Nielsen (indtrådt 12.4.2013)  0,14 -   -
  Bodil Otto  0,11 -  0,11 -
  Thora Petersen (udtrådt 4.7.2012)  - -  0,11 -
  John Helle  0,11 -  0,11 -
  Bjørn Kroghsbo  0,11 -  0,11 -
  Morten Lundsgaard  0,11 -  0,11 -
  Majbritt Pedersen  0,11 -  0,11 -
 Ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på      
virksomhedens risikoprofil  3  6,74 *) 3  6,67 *)  

 *)   Oplysninger om variabel løn, herunder oplysning om fordeling af variabel løn på tildelte, udbetalte og udskudte dele samt om forde-
ling på kontanter og efterstillet gæld er udeladt, da det ville medføre oplysning om enkeltpersoners individuelle løn. 

   Der er ikke fastsat særlige incitamentsprogrammer for ledelsen eller udbetalt variabel løn til ledelsen, og der er heller ikke pensions-
forpligtelser udover løbende pensionsbidrag, som indgår i ovennævnte omkostninger.     

   Der er ikke tildelt eller udbetalt nyansættelses- eller fratrædelsesgodtgørelser til direktion, bestyrelse eller ansatte, hvis aktiviteter har 
væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil.

   I henhold til ”Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holding-
virksomheder” er der offentliggjort en række oplysninger vedrørende lønpolitik mv. Disse oplysninger fremgår af selskabets hjemme-
side på følgende adresse : http://www.sampension.dk/Forside/Om-Sampension/Fakta-om-Sampension/Selskaber-og-bestyrelser/
Sampension-KP-Livsforsikring/loenpolitik.aspx 

 

   Koncern Moderselskab

 Mio. kr. 2013 2012 2013 2012
 
Samlet honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer:    
 
 PricewaterhouseCoopers, 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab     
 Lovpligtig revision 1,17 1,16 0,38 0,33
 Andre erklæringsopgaver med sikkerhed 0,14 0,12 0,12 0,12
 Skatterådgivning 0,24 0,10 0,10 0,10
Andre ydelser 0,12 0,12 0,10 0,12
   1,67 1,50 0,70 0,67
 
Ud over de nævnte honorarer er der afholdt udgifter til koncernens interne revision.

Antal 
personer

Optjent 
og udbe-

talt fast 
løn inkl.  
pension

Variabel-   
løn-

Antal
personer
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og udbe-

talt fast 
løn inkl.  
pension

Variabel 
løn
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  NOTER TIL REGNSKABET (FORTSAT) Koncern Moderselskab
    
  Mio. kr. 2013 2012 2013 2012
  
5   Udbetalte ydelser      
  
  Forsikringssummer ved død -317 -339 -317 -339
  Forsikringssummer ved kritisk sygdom -194 -192 -194 -192
  Forsikringssummer ved invaliditet -67 -70 -67 -70
  Forsikringssummer ved udløb -266 -152 -266 -152
  Pensions- og renteydelser -1.900 -1.675 -1.900 -1.675
  Tilbagekøb mv. -2.112 -960 -2.112 -960
  Kontant udbetalte bonusbeløb -1.350 -1.371 -1.350 -1.371
  Forsikringspræmier, kapitalpension 0 -2 0 -2
  Ydelser, direkte forsikring -6.207 -4.760 -6.207 -4.760
  
  Ydelser, indirekte forsikring -1.423 -1.388 -1.423 -1.388
  
  Udbetalte ydelser, i alt -7.629 -6.148 -7.629 -6.148
  
  I udbetalte ydelser indgår fremrykket afgiftsberigtigelse 
  på 37,3 % af kapitalpensioner med 28 mio. kr.    
  
6   Skat     
  
  Aktuel skat -126 -95 -33 -21
  Ændring af udskudt skat, ordinær 703 -73 690 -71
  Regulering vedrørende tidligere år, aktuel skat -21 -28 -17 -26
  Regulering vedrørende tidligere år, udskudt skat 21 20 15 35
  Udbytteskat -7 0 0 0
  Anden betalt skat mv. 0 -14 0 -4
  Nedskrivning af udskudt skatteaktiv -810 -55 -810 -55
  
  Skat resultatopgørelse, i alt -240 -245 -155 -140
  
  Skat af  poster under anden totalindkomst:     
  Domicilejendom, værdiregulering 2 -2 - -
  Valutakursforskelle, udenlandske virksomheder -106 -37 -106 -37
  Pensionsafkastskat 10 3 10 3
  Ændring i kollektivt bonuspotentiale 96 30 96 30
  
  Skat, anden totalindkomst 2 -6 0 -4
  
  Skatteafstemning:     
  Resultat før skat -2.384 684 -3.348 586
  Anden totalindkomst før skat -43 19 -36 11
  
  Beregnet skat, 25 % 607 -176 846 -149
  Ikke skattepligtige indtægter og ikke 
  fradragsberettigede udgifter mv.  233 1 78 54
  Andet -2 -14 -1 -4
  Beskatning af sikkerhedsfond -265 - -265 -
  Regulering vedrørende tidligere år 0 -8 -2 9
  Nedskrivning af udskudt skatteaktiv -810 -55 -810 -55
  
   -237 -251 -155 -144
  Udskudte skatteaktiver
  Grunde og bygninger 32 -41 -5 0
  Skat af PAL 143 0 143 0
  It-aktiver -3 -16 0 0
  Andet -1 6 0 0
  Skattemæssigt underskud 717 175 717 169
  Nedskrivning af udskudt skatteaktiv -846 -55 -846 -55
  
  Hensættelser til skatter, i alt 42 70 10 115
  
  Heraf udskudt skatteaktiv 47 126 10 115
  
  Heraf udskudt skatteforpligtelse -4 -57 0 0
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  NOTER TIL REGNSKABET (FORTSAT) Koncern Moderselskab
    
  Mio. kr. 2013 2012 2013 2012
  
7  Driftsmidler     
 
  Kostpris pr. 1. januar 30 29 0 0
  Tilgang i årets løb, herunder forbedringer 2 1 0 0
  Afgang i årets løb -3 0 0 0
  Kostpris pr. 31. december 29 30 0 0
  
  Ned- og afskrivninger pr. 1. januar -25 -24 0 0
  Årets afskrivninger -1 -1 0 0
  Tilbageførte afskrivninger 2 0 0 0
  Ned- og afskrivninger pr. 31. december -24 -25 0 0
  
  Bogført værdi pr. 31. december 5 5 0 0
  
8  Domicilejendomme     
 
  Anskaffelsessum pr. 1. januar 287 287 0 0
  Anskaffelsessum pr. 31. december 287 287 0 0
  
  Opskrivninger pr. 1. januar 51 44 0 0
  Årets opskrivninger indregnet i anden totalindkomst 0 8 0 0
  Tilbageførte opskrivninger -8 0 0 0
  Opskrivninger pr. 31. december 43 51 0 0
  
  Afskrivninger pr. 1. januar -17 -15 0 0
  Årets afskrivninger -2 -2 0 0
  Afskrivninger pr. 31. december -19 -17 0 0
  
  Omvurderet værdi pr. 31. december 312 322 0 0
  
  Der er i 2013 indhentet vurderingserklæringer fra eksterne eksperter.     
 
  Afkastprocent benyttet ved fastsættelse af 
  ejendommens markedsværdi 4,65 5,00 - -
  
9  Investeringsejendomme     
 
  Anskaffelsessum pr. 1. januar 4.713 4.671 0 0
  Tilgang i årets løb, herunder forbedringer 5 5 0 0
  Afgang i årets løb -22 0 0 0
  Kursregulering -33 37 0 0
  Anskaffelsessum pr. 31. december 4.664 4.713 0 0
  
  Opskrivninger pr. 1. januar 654 591 0 0
  Årets opskrivninger 60 92 0 0
  Tilbageførte opskrivninger -180 -12 0 0
  Afgang ved salg 0 -17 0 0
  Opskrivninger pr. 31. december 534 654 0 0
  
  Nedskrivninger pr. 1. januar -445 -292 0 0
  Årets nedskrivninger -259 -178 0 0
  Tilbageførte nedskrivninger 21 29 0 0
  Afgang ved salg 16 0 0 0
  Kursregulering 5 -3 0 0
  Nedskrivninger pr. 31. december -663 -445 0 0
  
  Dagsværdi pr. 31. december 4.535 4.922 0 0 
  Der er i 2013 indhentet vurderingserklæringer fra eksterne 
  eksperter vedrørende danske ejendomme.   
  
  Gennemsnitlige afkastprocenter benyttet ved fastsættelsen     
  af de enkelte typer af ejendommes markedsværdi:  
  Boligejendomme 4,19 4,28 - -
  Ældreboligejendomme 5,25 4,25 - -
  Erhvervsejendomme 5,87 5,53 - -
  Udenlandske erhvervsejendomme 4,64 6,59 - -
  Vægtet gennemsnit af afkastprocentsatser 4,98 5,44 - -
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  NOTER TIL REGNSKABET (FORTSAT)     
  Mio. kr. 
  
10  Afledte finansielle instrumenter    
 
    Sampension anvender afledte finansielle instrumenter til afdækning af renterisikoen på pensionsforpligtelserne. Herudover anvendes 

både børsnoterede og ikke-børsnoterede afledte finansielle instrumenter i den aktive styring af renterisikoen på obligationsbehold- 
ningen samt til afdækning af valutakursrisici. Se i øvrigt nærmere beskrivelse i note 26 ”Risikostyring og følsomhedsoplysninger”.

   Koncern Moderselskab
    
   Positiv Negativ  Positiv Negativ 
  2013 dagsværdi dagsværdi dagsværdi dagsværdi
 
  Renteafdækningsinstrumenter mv.:     
  Renteswaps 24.820 16.253 24.820 16.253
  CAP’s 95 39 95 39
  Swaptions 736 32 736 25
  CDS’er 37 144 37 9
  Option på futures 0 0 0 38
  Renteafdækningsinstrumenter i alt 25.687 16.468 25.687 16.363
  Valutabaserede afledte finansielle instrumenter 338 44 230 34
  Aktiefutures 12  12 

  Afledte finansielle instrumenter i alt 26.038 16.512 25.930 16.397

  Dagsværdi indgår i posten Afledte finansielle instrumenter 25.559  25.507 

  Dagsværdi indgår i posten Investeringsaktiver tilknyttet     
  unit-linked kontrakter, jf. note 11 479  422 

  Dagsværdi indgår i posten Anden gæld, jf. note 17  16.512  16.397

  Bogført værdi, netto (aktiv) 9.526  9.533 

  Der er indgået aftaler om sikkerhedsstillelse for afledte 
  finansielle instrumenter. Koncernen har modtaget sikkerhedsstillelse
  i form af likvide obligationer svarende til en dagsværdi på  14.031    
  Koncernen har stillet sikkerhed i form af likvide obligationer     
  svarende til en dagsværdi på  3.249
  Collateral, netto (aktiv) 10.782   

   
   Positiv Negativ  Positiv Negativ 
  2012 dagsværdi dagsværdi dagsværdi dagsværdi
 
  Renteafdækningsinstrumenter mv.:     
  Renteswaps 33.264 20.318 33.264 20.318
  CAP’s 60 24 60 24
  Swaptions 1.197 38 1.197 38
  CDS’er 11 0 11 0
  Option på futures 2 0 2 0
  Renteafdækningsinstrumenter i alt 34.535 20.380 34.535 20.380
  Valutabaserede afledte finansielle instrumenter 625 196 457 196
 
  Afledte finansielle instrumenter i alt 35.160 20.576 34.992 20.576
 
  Dagsværdi indgår i posten Afledte finansielle instrumenter 34.775  34.662 
 
  Dagsværdi indgår i posten Investeringsaktiver tilknyttet     
  unit-linked kontrakter, jf. note 11 385  330 
 
  Dagsværdi indgår i posten Anden gæld, jf. note 17  20.576  20.576
 
  Bogført værdi, netto (aktiv) 14.584  14.416 
 

  Der er indgået aftaler om sikkerhedsstillelse for afledte     
  finansielle instrumenter. Koncernen har modtaget sikkerhedsstillelse     
  i form af likvide obligationer svarende til en dagsværdi på  19.695    
  Koncernen har stillet sikkerhed i form af likvide obligationer     
  svarende til en dagsværdi på  4.361
  Collateral, netto (aktiv) 15.334   
  
   Herudover er der til effektiv porteføljestyring i markedsrentemiljøet anvendt aktiefutures med en samlet eksponering på 303 mio. kr. 

(597 mio. kr. i 2012) og i gennemsnitsrentemiljøet 99 mio. kr. (99 mio. kr. i 2012) . Til afdækning af renterisiko på obligationsbeholdnin-
gen er der anvendt obligationsfutures med en samlet eksponering på 433 mio. kr. i markedsrente (634 mio. kr. i 2012) og 1.844 mio. kr. 
i gennemsnitsrente (-6.845 mio. kr. i 2012). Da der foretages løbende afregning af gevinst/tab, er dagsværdien nul.
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  NOTER TIL REGNSKABET (FORTSAT) Koncern Moderselskab
    
  Mio. kr. 2013 2012 2013 2012
  
11  Investeringsaktiver tilknyttet unit-linked kontrakter

  Unit-linked kontrakter vedrørende 3 i 1 Livspension
 
  Investeringsaktiver    
  Investeringsejendomme 2.566 2.802 0 0
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder - - 27.042 21.107
  Kapitalandele i associerede virksomheder 79 313 0 0
  Kapitalandele 24.197 18.752 2.404 2.536
  Investeringsforeningsandele 577 843 577 842
  Obligationer 27.795 27.645 26.195 25.804
  Indlån i kreditinstitutter 2.014 5.690 694 5.675
  Afledte finansielle instrumenter, jf. note 10 479 385 422 330
 
  Investeringsaktiver pr. 31. december, i alt 57.706 56.430 57.334 56.294
 
  Øvrige unit-linked kontrakter     
 
  Investeringsaktiver     
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder - - 20 19
  Kapitalandele 21 18 2 0
  Investeringsforeningsandele 69 75 69 75
  Obligationer 1 1 0 0
 
  Investeringsaktiver pr. 31. december, i alt 91 94 91 94
 
  Investeringsaktiver tilknyttet Unit-linked kontrakter, i alt 57.797 56.524 57.425 56.389
 
12  Livsforsikringshensættelser     
 
  Ændringen i bruttolivsforsikringshensættelserne specificeres således:     
 
  Livsforsikringshensættelser primo 56.763 53.911 56.763 53.911
  Akkumuleret værdiregulering primo -16.588 -14.049 -16.588 -14.049
 
  Retrospektive hensættelser primo, direkte forsikring 40.175 39.862 40.175 39.862
 
  Bruttopræmier 2.944 3.278 2.944 3.278
  Rentetilskrivning før PAL 744 1.502 744 1.502
  PAL heraf -110 -221 -110 -221
  Overført mellem klasse I og klasse III -2.444 -296 -2.444 -296
  Forsikringsydelser -3.732 -3.809 -3.732 -3.809
  Omkostningsbidrag efter tilskrivning af omkostningsbonus -135 -141 -135 -141
  Risikogevinst efter tilskrivning af risikobonus -119 -165 -119 -165
  Kvoteforskydning Forenede Gruppeliv -30 127 -30 127
  Andet 12 39 12 39
  Retrospektive hensættelser ultimo 37.304 40.175 37.304 40.175
  Akkumuleret værdiregulering ultimo 14.261 16.588 14.261 16.588
 
  Livsforsikringshensættelser ultimo, direkte forsikring 51.566 56.763 51.566 56.763
 
  Livsforsikringshensættelser, indirekte forsikring 31.847 33.270 31.847 33.270
 
  Livsforsikringshensættelser ultimo 83.413 90.033 83.413 90.033
 
  Den del af hensættelserne, der er friholdt  
  for pensionsafkastskat udgør 24.675 23.557 24.675 23.557
 
  Forhøjelse af bonuspotentiale som følge af § 66 stk. 7     
  og 8 i regnskabsbekendtgørelsen fordeler sig således:     
 
  Bonuspotentiale på fripoliceydelser 20.593 24.119 20.593 24.119
  Bonuspotentiale på fremtidige præmier 144 390 144 390
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  NOTER TIL REGNSKABET (FORTSAT) Koncern Moderselskab
    
  Mio. kr. 2013 2012 2013 2012
  
12  Livsforsikringshensættelser (forsat)
 
  Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser fordeler sig således:    
 
  Ændring i retrospektive hensættelser 2.871 -313 2.871 -313
  Ændring i akkumuleret værdiregulering 2.327 -2.539 2.327 -2.539
  Ændring i indirekte forsikring 1.423 -3.132 1.423 -3.132
 
  Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser 6.620 -5.984 6.620 -5.984
 
  Ændring i garanterede ydelser 428 -5.326 428 -5.326
  Ændring i bonuspotentiale på fremtidige præmier 247 -54 247 -54
  Ændring i bonuspotentiale på fripoliceydelser 5.945 -605 5.945 -605
 
  Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser 6.620 -5.984 6.620 -5.984
  Heraf:     
  Overført mellem klasse I og klasse III -2.444 -296 -2.444 -296
  Koncerninternt indskud fra Sampension Administration a/s 16 0 0 0
  Kvoteforskydning Forenede Gruppeliv mv. -29 154 -29 154
 
  Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser, resultatopgørelse 4.164 -6.127 4.148 -6.127
 
  Livsforsikringshensættelserne specificeres således:     
 
  Rentegruppe A (gennemsnitlig grundlagsrente 3,5 % - 4,5 %)     
  Garanterede ydelser 18.449 20.350 18.449 20.350
  Bonuspotentiale på fremtidige præmier 139 157 139 157
  Bonuspotentiale på ugaranterede ydelser 31.461 36.325 31.461 36.325
  Bonuspotentiale på fripolice ydelser 1 1 1 1
  Rentegruppe A, i alt 50.050 56.832 50.050 56.832
 
  Rentegruppe B (gennemsnitlig grundlagsrente 2,5 % - 3,5 %)     
  Garanterede ydelser 12.661 11.387 12.661 11.387
  Bonuspotentiale på fremtidige præmier 291 203 291 203
  Bonuspotentiale på ugaranterede ydelser 3.204 3.576 3.204 3.576
  Bonuspotentiale på fripolice ydelser 0 0 0 0
  Rentegruppe B, i alt 16.156 15.166 16.156 15.166
 
  Rentegruppe C (gennemsnitlig grundlagsrente 1,5 % - 2,5 %)     
  Garanterede ydelser 3.179 3.527 3.179 3.527
  Bonuspotentiale på fremtidige præmier 2.461 2.888 2.461 2.888
  Bonuspotentiale på ugaranterede ydelser 9.904 10.982 9.904 10.982
  Bonuspotentiale på fripolice ydelser 755 461 755 461
  Rentegruppe C, i alt 16.299 17.858 16.299 17.858
 
  Rentegruppe D (gennemsnitlig grundlagsrente 0,5 % - 1,5 %)     
  Garanterede ydelser 279 6 279 6
  Bonuspotentiale på fremtidige præmier 75 13 75 13
  Bonuspotentiale på ugaranterede ydelser 142 156 142 156
  Bonuspotentiale på fripolice ydelser 72 2 72 2
  Rentegruppe D, i alt 568 177 568 177
 
  Rentegruppe E (gennemsnitlig grundlagsrente < 0,5 %)     
  Garanterede ydelser 275 - 275 -
  Bonuspotentiale på fremtidige præmier 49 - 49 -
  Bonuspotentiale på ugaranterede ydelser 0 - 0 -
  Bonuspotentiale på fripolice ydelser 17 - 17 -
  Rentegruppe E, i alt 340 - 340 -
 
  Total     
  Garanterede ydelser 34.842 35.270 34.842 35.270
  Bonuspotentiale på fremtidige præmier 3.014 3.261 3.014 3.261
  Bonuspotentiale på ugaranterede ydelser 44.711 51.038 44.711 51.038
  Bonuspotentiale på fripolice ydelser 846 464 846 464
  Livsforsikringhensættelser på rentegrupper, i alt 83.413 90.033 83.413 90.033
 
   Garanterede ydelser er opgjort uden hensyntagen til omskrivning  

af kontrakter til fripolicer. Garanterede ydelser er reduceret med  
10 mio. kr. (2 mio. kr. i 2012 ) ved indregning af tilbagekøb.     
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  Mio. kr. 2013 2012 2013 2012
  
13  Kollektivt bonuspotentiale     
  
  Rentegrupper     
  A (gennemsnitlig grundlagsrente 3,5 % - 4,5 %) 1.545 1.540 1.545 1.540
  B (gennemsnitlig grundlagsrente 2,5 % - 3,5 %) 1.623 1.166 1.623 1.166
  C (gennemsnitlig grundlagsrente 1,5 % - 2,5 %) 1.692 1.772 1.692 1.772
  D (gennemsnitlig grundlagsrente 0,5 % - 1,5 %) 97 20 97 20
  E (gennemsnitlig grundlagsrente < 0,5 %) 8 - 8 -
  
  Kollektivt bonuspotentiale på rentegrupper 4.964 4.498 4.964 4.498
  
  Omkostningsgrupper 30 18 30 18
  
  Risikogrupper 629 505 629 505
  
  Kollektivt bonuspotentiale pr. 31. december, i alt 5.623 5.020 5.623 5.020

  Skyggekonto (tilgodehavende risikoforrentning)     
  A (gennemsnitlig grundlagsrente 3,5 % - 4,5 %) 60 986 60 986 
  B (gennemsnitlig grundlagsrente 2,5 % - 3,5 %) 0 279 0 279 
  C (gennemsnitlig grundlagsrente 1,5 % - 2,5 %) 0 332 0 332 
  D (gennemsnitlig grundlagsrente 0,5 % - 1,5 %) 0 3 0 3
 
  Skyggekonto på rentegrupper, i alt 60 1.600 60 1.600

  Skyggekonto vedrørende 2009 og tidligere år er afskrevet i 2013.    

  Skyggekonto (tilgodehavende negativt resultat)     
  
  Omkostningsgruppe 2 1 2 1
   
  Skyggekonto på omkostningsgrupper, i alt 2 1 2 1

  Oplysninger om bonusgrad for hver enkelt rentegruppe 
  fremgår af afsnittet ”Resultat, solvens og basiskapital” i 
  ledelsesberetningen side 12.     
  
14  Bonuskapital     
  
  Bonuskapital primo - - - -
  Overført fra egenkapital 3.809 - 3.809 -
  Afsat skyldig PAL heraf -583 - -583 -
  
  Bonuskapital, i alt 3.226 - 3.226 -
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  Mio. kr. 2013 2012 2013 2012
  
15  Hensættelser til unit-linked kontrakter     
 
  Ændringen i 3 i 1 Livspension kontrakternes  
  hensættelser heraf kan specificeres således:     
  3 i 1 Livspensions hensættelser primo 46.209 39.436 46.209 39.436
  Bruttopræmier 4.131 3.797 4.131 3.797
  Investeringsafkast før PAL 4.232 4.321 4.232 4.321
  Overført mellem klasse I og klasse III 2.444 296 2.444 296
  Depottilskud ved overførsel 807 101 807 101
  PAL af afkast og depottilskud -766 -670 -766 -670
  Forsikringsydelser -2.452 -963 -2.452 -963
  Omkostningsbidrag efter tilskrivning af omkostningsbonus -65 -77 -65 -77
  Risikogevinst efter tilskrivning af risikobonus 26 -32 26 -32
  Andet -2 0 -2 0
 
  3 i 1 Livspensions hensættelser ultimo 54.565 46.209 54.565 46.209
 
  Ændringen i unit-linked kontrakternes 
  hensættelser kan specificeres således:     
  Unit-linked hensættelser primo 118 106 118 106
  Bruttopræmier 21 8 21 8
  Investeringsafkast før PAL 6 13 6 13
  PAL -1 -2 -1 -2
  Forsikringsydelser -31 -7 -31 -7
  Omkostningsbidrag efter tilskrivning af omkostningsbonus 0 0 0 0
  Risikogevinst efter tilskrivning af risikobonus 0 0 0 0
  Andet 1 -1 1 -1
 
  Unit-linked hensættelser ultimo 113 118 113 118
 
  Unit-linked hensættelser, i alt 54.678 46.327 54.678 46.327
  Forsikringerne er tegnet uden garanti om minimumsforrentning.     
 
  Ændring i hensættelser for unit-linked 
  kontrakter fordeler sig således:     
  Ændring i hensættelser i alt 8.351 6.785 8.351 6.785
  Heraf:     
  Overført mellem klasse I og klasse III -2.444 -296 -2.444 -296
  Depottilskud ved overførsel til markedsrente -807 -101 -807 -101
 
  Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser,     
  resultatopgørelse 5.101 6.388 5.101 6.388
 
16  Gæld til kreditinstitutter     
 
  Bankgæld 139 145 0 0
  Prioritetsgæld 17 18 0 0
 
  Gæld til kreditinstitutter, i alt 157 163 0 0
 
  Af bankgælden og prioritetsgælden (indekslån)     
  forfalder i det kommende år 157 0 0 0
  Efter 5 år er restgælden (indekseret) 0 18 0 0
 
17  Anden gæld     
 
  Repoer 19.792 23.376 19.792 23.376
  Afledte finansielle instrumenter jf. note 10 16.512 20.576 16.397 20.576
  Gæld vedrørende obligationskøb 991 6.892 991 6.892
  Gæld vedrørende afvikling af repoer 4.852 3.726 4.852 3.726
  Gæld vedrørende uafviklede handler 0 4.706 0 4.706
  Øvrigt 1.508 1.699 1.115 1.580
 
  Anden gæld, i alt 43.655 60.976 43.148 60.857
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18  Eventualforpligtelser     
 
  Indgåede aftaler om deltagelse i senere investeringer     
  i fonde mv. (investeringstilsagn) udgør 4.336 3.601 560 373
       
  Indgået aftale (OPP) vedr. investering i Carlsbergbyen     
  (erhvervsskole) med forventet konvertering til lån     
  medio juli 2016 udgør 400 400 400 400
       
  Endnu ikke indbetalte kapitalforhøjelser i tilknyttede     
  virksomheder, som moderselskabet har forpligtet sig     
  til at indbetale, udgør - - 7.404 4.906
       
  Moderselskabet har afgivet ”letter of comfort” for allerede 
  udstedte investeringstilsagn ved porteføljeoverdragelsen til 
  Sampension Private Equity K/S den 1. juli 2007. 
  De resterende investeringstilsagn udgør   185 213 185 213
 
  De sambeskattede selskaber indgår i a conto skatteordningen.     
  Sampension KP Livsforsikring a/s hæfter som administrationsselskab     
  solidarisk med de sambeskattede selskaber for den del af af     
  skatten samt tillæg og renter, der vedrører det enkelte selskab.     
       
  Moderselskabet hæfter solidarisk med fællesregistrerede     
  selskaber for de samlede moms- og lønsumsafgiftsforpligtelser.     
 
  Momsreguleringsforpligtelse vedrørende ejendomme 7 4 - -
 
  Moderselskabet hæfter solidarisk med de øvrige ejer-     
  selskaber for forsikringsmæssige forpligtelser vedrørende     
  samtlige policer, administreret af Forenede Gruppeliv A/S.     
 
  Moderselskabet har erklæret at ville støtte     
  Sampension KP International A/S finansielt,     
  om nødvendigt med yderligere kapital, således at     
  selskabet  kan opfylde sine forpligtelser over for      
  selskabets bankforbindelse. Forpligtelsen kan opgøres til     
  maksimalt   - 20 mio. EUR
  Omregnet til kursen pr. 31.12.2013.   - 149
      
 
  Sampension Administrationsselskab a/s hæfter      
  solidarisk for den samlede gæld og forpligtelse i      
  Scandinavian Center I/S, Århus.      
 
  Den samlede gæld og forpligtelse udgør ifølge årsrapporten  28 15 - -
 
  Forpligtelser vedrørende indgåede leasingaftaler udgør 3 2 - -
      

  Eventualforpligtelser, i alt 4.959 4.235 8.549 6.041
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19  Pantsætninger     
 
  Sampension har stillet sikkerhed for Sampension     
  KP International A/S koncernen 684 429 684 429
 
  Margindeponeringer vedrørende futures 307 204 307 204
 
  Til dækning af ”hensættelser til forsikrings- og investe-     
  ringskontrakter i alt” er der registreret nettoaktiver for 150.908 146.482 150.908 146.482
 
  Beløbet vedrører følgende poster:     
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder   41.605 35.641
  Udlån til tilknyttede virksomheder   1.071 1.031
  Kapitalandele   7.543 4.464
  Investeringsforeningsandele   415 639
  Obligationer    86.654 86.446
  Afledte finansielle instrumenter   13.620 18.261
  Registrerede aktiver, i alt   150.908 146.482
  Heraf vedrørende markedsrenteprodukter   55.216 46.993
  
20 Koncerninterne transaktioner     
 
   Sampensions samlede administration sker i henhold til administrationsaftalen med Sampension Administrationsselskab a/s, der vare-

tager samtlige administrative funktioner. Administrationen omfatter således både forsikrings- og investeringsvirksomhed.  
 

   Sampension betaler et administrationsvederlag, som er fordelt på forsikringsmæssige driftsomkostninger og på administrationsom-  
kostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed med henholdsvis 153 mio.kr. (183 mio. kr. i 2012) og 151 mio. kr. (141 mio. kr. i 
2012).   

 
  Løbende koncerninterne transaktioner:     
  Administrationsaftaler   303 325
  Kapitaludvidelse   0 460
  Aftaleindskud og udlån   7.548 6.690
  Øvrige markedsbaserede transaktioner   78 81
 
  Ydelserne leveres på markedsvilkår.     
 
21  Principper for fordeling af realiseret resultat     
 
   Oplysninger fremgår af afsnittet ”Resultat, solvens og basiskapital” i ledelsesberetningen side 12-13, herunder også oplysning om for-

deling af årets resultat.     
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22  Oversigt over aktiver og afkast i moderselskabet    

        
     Markedsværdi 1) ,,..,,,,  Nettoinve- Afkast 2013 
  Mio. kr. Primo Ultimo steringer % p.a.
 
  1.1.  Grunde og bygninger, direkte ejet 0 0 0 0,0
  1.2.  Ejendomsaktieselskaber 4.050 3.883 -76 -1,0
  1.  Grunde og bygninger i alt 4.050 3.883 -76 -1,0
  2.  Andre dattervirksomheder 422 433 0 2,5
  3.1.  Børsnoterede danske kapitalandele 504 675 5 33,1
  3.2.  Unoterede danske kapitalandele 10 2 -31 235,9
  3.3.  Børsnoterede udenlandske kapitalandele 5.411 5.415 -1.070 17,6
  3.4.  Unoterede udenlandske kapitalandele 5.528 5.356 -494 5,7
  3.  Øvrige kapitalandele i alt 11.452 11.449 -1.590 12,6
  4.1.  Statsobligationer 2) 19.140 17.136 -209 -5,0
  4.2.  Realkreditobligationer 31.925 37.148 5.513 1,9
  4.3.  Indeksobligationer 135 126 -6 -3,9
  4.4.  Kreditobligationer investment grade 16.774 12.602 -4.460 3,7
  4.5.  Kreditobligationer non investment grade 3.700 4.156 -26 14,7
  4.6.  Andre obligationer 1.191 1.150 2 -0,6
  4.  Obligationer i alt 72.865 72.318 814 1,2
  6.  Øvrige finansielle investeringsaktiver -1.129 -3.300 -2.164 -21,8
  7.  Afledte finansielle instrumenter 14.073 10.159 -120 -25,1
      
  1)   I specifikationen er der primo 2013 indregnet afledte finansielle instrumenter med negativ markedsværdi på   

 20.361 mio. kr., repoer med 20.388 mio. kr. samt gæld vedr. obligationskøb og afvikling af repoer på 8.637 mio. kr.   
 Ultimo 2013 er der indregnet afledte finansielle instrumenter med negativ markedsværdi på 16.397 mio. kr.,   
 repoer med 19.792 mio. kr. samt gæld vedr. obligationskøb og afvikling af repoer på 4.026 mio. kr.   
 

  2) Afkast af statsobligationer inkluderer afkast af obligationsfutures.    
 
   Specifikationen er i øvrigt udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse § 96 og  
   kan derfor ikke umiddelbart afstemmes med regnskabets tal. Årsafkastet er beregnet som daglige tidsvægtede afkast.

23  Aktiebeholdning fordelt på brancher og regioner     
    
    Øvrige  Nord- Syd-  Øvrige Øvrige Ikke
   Danmark Europa amerika amerika Japan fjernøsten lande fordelt I alt

  Energi 0,0% 1,8% 3,5% 0,0% 0,1% 0,2% 0,3% 0,0% 5,9%
  Materialer 0,2% 1,6% 8,5% 1,8% 0,3% 0,4% 2,1% 0,0% 14,8%
  Industri 1,8% 2,4% 2,7% 0,2% 1,2% 0,5% 0,2% 0,0% 9,0%
  Forbrugsgoder 0,4% 2,0% 4,0% 0,0% 1,1% 0,3% 0,2% 0,0% 8,0%
  Konsumentvarer 0,6% 3,4% 2,9% 0,2% 0,4% 0,9% 0,8% 0,0% 9,3%
  Sundshedspleje 1,5% 2,2% 4,1% 0,0% 0,3% 0,1% 0,4% 0,0% 8,5%
  Finans 1,5% 6,8% 5,8% 0,1% 0,9% 1,3% 1,7% 0,0% 18,3%
  IT 0,3% 1,0% 4,8% 0,0% 0,5% 0,6% 0,1% 0,0% 7,5%
  Telekommunikation 0,3% 1,6% 1,1% 0,1% 0,4% 0,6% 0,3% 0,0% 4,4%
  Forsyning 0,0% 0,8% 1,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,0% 2,7%
  Ikke fordelt 0,4% 1,7% 2,6% 0,1% 0,0% 0,4% 0,1% 6,5% 11,7%
  I alt 7,0% 25,3% 41,2% 2,9% 5,3% 5,4% 6,3% 6,7% 100,0%
       
   Specifikationen er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse §97 og kan derfor ikke   
  umiddelbart afstemmes med regnskabets tal. Oversigt over selskabets samlede aktiebeholdning findes på www.sampension.dk.  
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24 5 års hovedtal for koncern og moderselskab    
 
  5 års hovedtal for koncern     
 
  Mio. kr. 2013 2012 2011 2010 2009
      
  Præmier 8.125 7.837 7.398 7.323 7.081
  Forsikringsydelser -7.639 -6.192 -5.452 -4.733 -4.538
  Investeringsafkast 4.482 14.908 16.444 15.702 2.118
  Forsikringsmæssige driftsomkostninger, i alt -178 -192 -190 -184 -188
  Resultat af afgiven forretning 0 2 14 0 0
  Forsikringsteknisk resultat -2.718 241 92 31 -463
  Årets resultat, moderselskabets andel -3.497 440 260 765 -238
  Årets resultat, minoritetsaktionærers andel 873 0 0 0 -1
  Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter, i alt 147.299 141.735 127.497 110.896 95.400
  Egenkapital, moderselsskabets andel 4.277 7.816 7.362 7.096 6.312
  Egenkapital, minoritetsaktionærers andel 5.182 9 10 11 13
  Aktiver, i alt 200.878 211.059 186.160 149.127 130.810
      
  5 års hovedtal for moderselskab    
 
  Mio. kr. 2013 2012 2011 2010 2009
      
  Præmier 8.141 7.837 7.398 7.323 7.081
  Forsikringsydelser -7.639 -6.192 -5.452 -4.733 -4.538
  Investeringsafkast 3.523 14.814 16.428 15.689 2.083
  Forsikringsmæssige driftsomkostninger, i alt -178 -192 -190 -184 -181
  Resultat af afgiven forretning 0 2 14 0 0
  Forsikringsteknisk resultat -3.678 147 75 19 -491
  Årets resultat, moderselskabets andel -3.503 446 257 785 -229
  Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter, i alt 147.299 141.735 127.497 110.896 95.400
  Egenkapital, moderselsskabets andel 4.277 7.816 7.362 7.096 6.312
  Aktiver, i alt 195.306 210.772 185.447 147.523 129.859
  Der henvises til anvendt regnskabspraksis.     
 
25  5 års nøgletal for moderselskab    

   2013 2012 2011 2010 2009
      
  Afkastnøgletal     
  Afkast før pensionsafkastskat, i alt -1,2% 11,4% 18,7% 16,2% 1,0%
  Afkast før pensionsafkastskat - kunder -1,6% 11,9% 20,2% - -
  Afkast før pensionsafkastskat - egenkapital 4,1% 5,7% 3,3% - -
      
  Omkostningsnøgletal     
  Omkostningsprocent af præmier 2,2% 2,4% 2,6% 2,5% 2,6%
  Omkostningsprocent af hensættelser 0,16% 0,18% 0,19% 0,19% 0,20%
  Omkostninger i kr. pr. forsikret 1) 416 447 449 511 513
      
  Resultatnøgletal     
  Omkostningsresultat 0,05% 0,06% 0,06% 0,05% 0,08%
  Forsikringsrisikoresultat 0,11% 0,30% 0,09% 0,11% 0,04%
      
  Konsolideringsnøgletal     
  Bonusgrad 9,0% 7,7% 5,5% 3,0% 0,5%
  Kundekapitalgrad 2) 5,1% - - - -
  Ejerkapitalgrad 6,8% 11,9% 11,3% 11,0% 8,3%
  Overdækningsgrad (Solvens I) 7,9% 8,0% 7,7% 5,2% 3,3%
  Solvensdækning (Solvens I) 308% 326% 353% 196% 172%
      
  Forrentningsnøgletal     
  Egenkapitalforrentning før skat -56,0% 7,9% 4,6% 15,5% -6,6%
  Egenkapitalforrentning efter skat -58,5% 6,0% 3,7% 11,3% -3,6%
  Forrentning af kundernes midler efter omkostninger før skat -1,8% 11,6% 20,8% 17,2% 0,8%
      
  Der henvises til beskrivelse af nøgletallene i bilag 9 i Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse. Løbende nettoindbetalinger er  
  jævnt fordelt over året. Nøgletallene 16, 17, 18 og 19 er ikke beregnet, da de ikke er relevante for selskabet i 2013.   
      
  1) Omkostninger pr. forsikret for 2009-2010 er ikke sammenligneligt med 2011-2013, hvor der er reguleret for indirekte  forsikring.   
  2)  Nøgletallet er beregnet som defineret af Finanstilsynet. Kundekapitalgrad beregnet i forhold til de relevante kunders depoter  

udgør 4,2%.
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26   Risikostyring og følsomhedsoplysninger

 Med udgangspunkt i Sampensions risikounivers – det fulde billede af Sampensions risici - har bestyrelsen 
besluttet, i hvilket omfang de enkelte risici ønskes reduceret eller øget til et højere niveau, og derved er 
selskabets risikoprofil fremkommet. Ud fra risikoprofilen har bestyrelsen fastlagt et overordnet niveau 
for risikotagning og risikoafdækning indenfor alle områder. Der rapporteres løbende til bestyrelsen om, 
hvordan Sampension efterlever den fastlagte risikoprofil. Bestyrelsen tager løbende stilling til, hvorvidt 
ændringer i Sampensions risikounivers influerer på henholdsvis forretningsmodellen, politikkerne og 
retningslinjerne, og om der på denne baggrund skal foretages justeringer i den ønskede risikoprofil.  

I det følgende er der redegjort for de risikofaktorer, som i væsentlig grad kan afdækkes og styres af 
Sampension.

Finansielle risici

Investeringer vedrørende markedsrenteprodukter

Finansielle risici for markedsrenteprodukterne 3 i 1 Livspension og Linkpension påhviler forsikringstager-
ne. Disse risici påvirker derfor ikke Sampensions egenkapital. 

Den aldersbestemte allokering i 3 i 1 Livspension er overordnet fastsat ved årgangspuljers allokering på 
basisfonde. Der er aktuelt 3 basisfonde: Obligationer, aktier og alternative investeringer. 

For 3 i 1 Livspension er Sampensions målsætning at maksimere afkast sådan, at de yngste årgange 
opnår et afkast tæt på aktiemarkedet, men med en mindre risiko gennem en vis risikospredning, og at de 
ældste årgange har en risiko tæt på obligationsmarkedet, men med et højere forventet afkast gennem 
en vis risikospredning. Det er tillige et mål, at aktivsammensætningen for de yngste årgange skal give en 
langsigtet beskyttelse mod inflation. 

For at leve op til denne målsætning har bestyrelsen fastsat rammer for, hvilke typer af investeringer ba-
sisfondene må indeholde, samt for de enkelte årganges fordeling af investeringer på basisfonde. 

Herudover kan kunderne på enkelte ordninger selv vælge mellem tre forskellige investeringsprofiler, lav, 
moderat og høj risikoprofil.

Investeringer vedrørende gennemsnitsrenteproduktet og basiskapitalen

Markedsrisikoen i det traditionelle gennemsnitsrenteprodukt afhænger af samspillet mellem investe-
ringsaktiverne, livsforsikringsforpligtelserne og basiskapitalen. Såfremt årets investeringsafkast ikke er 
tilstrækkeligt til at dække depotrenten og nødvendige styrkelser af livsforsikringsforpligtelserne mv., 
dækkes underskuddet først af kollektivt bonuspotentiale og dernæst af bonuspotentiale på fripolice-
ydelser. Er der herefter stadig et underskud, kan ydelserne nedsættes for de ugaranterede policer, mens 
basiskapitalen dækker for de garanterede policer. 

Bestyrelsen har fastsat rammerne for den overordnede investeringspolitik og for de finansielle risici. 
Den overordnede risiko holdes på et begrænset niveau, dels ved at sikre en passende risikospredning på 
overordnede aktivklasser, dels ved rammer for den samlede Value-at-Risk (VaR). Med udgangspunkt i 
Sampensions interne model herfor beregnes VaR som det mindste af de største tab, som indtræder med 
en given, lav sandsynlighed over en bestemt tidshorisont. 

I beregningen af VaR inddrages ud over investeringsaktiver og afdækningsporteføljen også renterisikoen 
knyttet til markedsværdien af hensættelserne. Sampension har siden juni 2012 anvendt den diskonte-
ringskurve til opgørelse af markedsværdi af pensionsforpligtelser, som implementerede elementer, der 
forventes at indgå i diskonteringskurven, der skal anvendes efter implementering af Solvens II-direktivet 
for europæiske forsikringsvirksomheder. Nogle af disse elementer betyder, at diskonteringskurven ikke 
påvirkes af markedsrenter ud over en løbetid på 20 år, og at diskonteringskurven for lange løbetider 
svinger mindre end 20-årige markedsrenter. Dette giver et dilemma i forhold til risikostyringen, idet et 
ønske om stabilitet af reserver på kort sigt (”regulatorisk risiko”) vil give anledning til en mindre grad af 
renteafdækning og anvendelse af kortere renteinstrumenter end et ønske om en sikring af fremtidige 
betalinger svarende til pensionsforpligtelserne (”økonomisk risiko”). Sampension har i tilrettelæggelsen 
af renteafdækningen valgt at tage hensyn til begge forhold. Det betyder, at Sampension i sin renteaf-
dækningsportefølje har bevaret en betydelig renterisiko og aftaler om modtagelse af faste renter også 
for løbetider betydeligt ud over 20 år.

Ud over risikospredning på de overordnede aktivklasser lægger Sampension vægt på en passende risiko-
spredning inden for hver af aktivklasserne.
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Sampension investerer i illikvide aktiver, hvor værdifastsættelsen er præget af større usikkerhed end ved 
mere likvide aktiver. Dertil kommer en risiko knyttet til, at større salg af illikvide aktiver over en kort tids-
periode ikke kan ske til samme priser som mindre salg. De rammer, som bestyrelsen har sat for investe-
ringer i disse aktivklasser, afspejler dette hensyn. Aktuelt overstiger beholdningen af likvide aktiver langt 
de årlige betalingsforpligtelser, hvorfor Sampension ikke i praksis er udsat for nævneværdig risiko for at 
skulle sælge på ufordelagtige vilkår. 

Investeringsaktiver vedrørende selskabets basiskapital investeres sammen med investeringsaktiver 
tilknyttet gennemsnitsrentemiljøet, dog eksklusive afdækningsporteføljen. 

Afdækning af finansielle risici

Sampensions risici styres bl.a. ved hjælp af afledte finansielle instrumenter. Det gælder især i gennem-
snitsrenteproduktet, hvor renterisikoen på pensionsforpligtelserne i høj grad afdækkes ved brug af ren-
teswaps og swaptioner. Herudover anvendes renteswaps og futures i den aktive styring af renterisikoen 
på obligationsbeholdningen.

Sampension afdækker valutakursrisikoen på de af koncernens investeringer, der er denomineret i uden-
landsk valuta. For andre valutaer end DKK og EUR foretages afdækning af valutaeksponeringen inden 
for en ramme på mellem 50-100 % afhængigt af aktivet. Valutaafdækning kan udelades for valutaer, der 
udgør under 1 % af de samlede investeringsaktiver.

Kreditrisici indgår i Sampension som en del af den samlede markedsrisiko. Ud over egentlige kreditrisici, 
der indgår som en del af den samlede investeringsportefølje, har Sampension også modpartsrisici, dvs. 
risikoen for, at Sampension lider tab, fordi en modpart i finansielle kontrakter ikke kan leve op til sine 
forpligtelser. Modpartsrisici styres gennem sikkerhedsstillelse og rammer for nettomellemværendet med 
de relevante finansielle institutioner. Der er tillige fastsat rammer for størrelsen af enkeltinvesteringer og 
større koncentrationsrisici (eksempelvis i forhold til den samlede eksponering mod en stat, en regional 
myndighed, en virksomhed eller en koncernforbunden gruppe af virksomheder).

Målsætning om at opnå størst mulig sikkerhed for at undgå ydelsesnedsættelse

Efter aftale med de centrale overenskomstparter afskaffede Sampension størstedelen af ydelsesga-
rantierne med virkning pr. 1. januar 2011. Sampension søger fortsat at tilrettelægge investeringerne i 
gennemsnitsrentemiljøet med den målsætning at opnå den størst mulige sikkerhed for, at det ikke bliver 
nødvendigt at nedsætte de policemæssige ydelser. Denne målsætning inddrager såvel en kort som en 
længere tidshorisont. 

På den korte horisont er vægten lagt på at begrænse risikoen for en negativ værdibevægelse på akti-
verne relativt til værdien af forpligtelserne, hvor sidstnævnte værdi er opgjort under forudsætning af, 
at policeydelser ikke nedsættes. På den længere horisont inddrages det forhold, at et højere forventet 
løbende afkast vil reducere risikoen for, at policeydelser må sættes ned. I lyset af begrænsede risikobuf-
fere (bonuspotentialer) i gennemsnitsrentemiljøet lægges der betydelig vægt på at begrænse risikoen 
på den korte horisont.

I nedenstående tabel er vist nogle nøgletal, der beskriver den faktisk tagne investeringsrisiko i gennem-
snitsrentemiljøet. Med afdækningsgrad forstås den del af forøgelsen af værdien af policeydelser, som 
er dækket af den forventede gevinst på aktiver og afledte finansielle instrumenter efter PAL ved et rente-
fald på 1 procentpoint. 

Risikoindikatorer i gennemsnitsrentemiljøet

  Risikoindikator, gennemsnitsrente   31.12.2013 31.12.2012
 
  Afdækningsgrad ved rentefald på 1 procentpoint   110% 101%
  Afdækningsgrad ved rentefald på 1 procentpoint, rentegruppe A 1)   105% 101%
  Børsnoterede og unoterede aktier i % af nettoinvesteringsaktiver   9,0% 8,2%

1) Rentegruppe A omfatter kunder med en gennemsnitlig grundlagsrente på 3,5 % eller herover og er 
den rentegruppe med de mindste risikobuffere i forhold til rentegruppens størrelse.

For renteafdækningen af policeydelser knyttet til rentegruppe A og B er der lagt stor vægt på at be-
skytte kollektive bonusreserver mod rentebevægelser. I disse rentegrupper er der stort set ingen andre 
bonuspotentialer. 

I rentegruppe C og D, hvor der udover kollektive bonuspotentialer også er bonuspotentialer på fripolice-
ydelser, der kan anvendes til at dække tab, er der lagt nogen vægt på at beskytte de samlede risikobuf-
fere mod rentebevægelser, men der tillades et tab af bonuspotentialer på fripoliceydelser ved rentefald 
for at opnå en opbygning af bonuspotentialer på fripoliceydelser ved rentestigning. Dette er valgt med 
henblik på at begrænse risikoen for, at kunder i disse rentegrupper fastlåses med lave kontorenter i en 
situation, hvor markedsrenterne er høje. 
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Samlet illustrerer nøgletallene en konservativ investeringsprofil, hvor der er lagt mest vægt på at redu-
cere den kortsigtede risiko for en ydelsesnedsættelse. Dette sker gennem anbringelse af størstedelen af 
investeringsmidlerne i forholdsvis sikre obligationer. Samtidig investeres der også – om end i begrænset 
omfang – i aktiver med et højere forventet afkast og en tilhørende højere risiko. Derved opnås samtidig 
en risikospredningsgevinst, som kommer gennemsnitsrentemiljøet til gode. Risikorammerne hertil er dog 
begrænsede, så afkastpotentialet ud over de udmeldte ydelser er ligeledes begrænset.

Forsikringsrisici

Forsikringsrisici omfatter blandt andet udviklingen i levetid og invaliditet.

En forøget levetid vil betyde, at de løbende pensionsydelser skal udbetales over en længere årrække. I 
Sampension er livsforsikringshensættelserne beregnet ud fra selskabets erfaringer og skøn for forvente-
de fremtidige levetidsforbedringer, der er fastlagt som Finanstilsynets benchmark. 

De forskellige risikoelementer analyseres løbende af hensyn til opgørelsen af hensættelserne til de for-
sikringsmæssige forpligtelser. Alle risikosummer dækkes for egen regning. Der er ikke indgået genforsik-
ringskontrakter på pensionsforsikring. Risikosummen er forskellen mellem den opsparede reserve og den 
reserve, der skal afsættes ved invaliditet og død, til fremtidige betalinger.

Operationelle risici

Selskabets operationelle risici er risikoen for direkte eller indirekte tab som følge af uhensigtsmæssige 
eller mangelfulde interne procedurer, menneskelige og systemmæssige fejl eller eksterne begivenheder, 
herunder juridiske risici. 

Det er ledelsens vurdering, at Sampension ikke løber væsentlige operationelle risici. For at reducere 
operationelle risici er der i relation til såvel pensionsvirksomheden som investeringsvirksomheden etab-
leret forretningsgange, som sikrer, at risiciene overvåges og minimeres. Der sker løbende registrering af 
operationelle hændelser samt opfølgning og rapportering af disse til revisionsudvalget, og under særlige 
omstændigheder til bestyrelsen.

Sampension har outsourcet en række opgaver på væsentlige aktivitetsområder. Bestyrelsen har fastsat 
retningslinjer for outsourcing af væsentlige aktivitetsområder for at sikre en betryggende håndtering 
af de risici, der er forbundet med outsourcing, herunder at outsourcingaftaler og -aktiviteter behandles 
efter bestyrelsens retningslinjer og gældende lovgivning om outsourcing. 

Retningslinjerne sikrer, at bestyrelsen involveres i beslutning om outsourcing, at krav til leverandørens 
evne og kapacitet er opfyldt, at en række forhold og krav til leverandøren iagttages ved kontraktindgå-
else, samt at Finanstilsynet orienteres om outsourcingaftalen. I forhold til de outsourcede aktiviteter er 
der etableret de fornødne procedurer, som sikrer en løbende overvågning af leverandørens ydelser i tid, 
kvalitet og kvantitet i henhold til relevant outsourcingaftale og gældende regler. Herudover er der forret-
ningsgange, som sikrer løbende kontrol og rapportering, f.eks. ved løbende driftsrapporter, møder, stik-
prøvekontroller, revisorerklæringer mv., til relevante ledelsesmæssige fora og bestyrelsen om leverandø-
rens opgavevaretagelse. Herved sikres det, at den outsourcede aktivitet bliver udført tilfredsstillende.

Samlede risici 

Den samlede styring af investeringsaktiver og livsforsikringshensættelser har til formål at sikre pensions-
kunderne det størst mulige afkast under behørig hensyntagen til risikoen. 

Målsætningen for styringen af de kortsigtede risici er bl.a., at investeringspolitikken og risikoafdæk- 
ningen tilsammen skal sikre, at Sampension har tilstrækkelige reserver til at overholde reservekrave-
ne i det røde risikoscenarie, der er defineret af Finanstilsynet, samt i forhold til kravet om tilstrækkelig 
basiskapital, som er den største værdi af det individuelle solvensbehov og solvenskravet. Ved udgangen 
af 2013 udgør Sampensions frie basiskapital i det røde rentefaldsscenarie 4,2 mia. kr. og 4,5 mia. kr. i 
rentestigningsscenariet. 

Følsomhedsoplysninger

Nøgletallene for dødelighed viser betydningen af en ændring i dødshyppigheden på 10 %. Det svarer til, 
at levetiden ændres med ca. 1 år. For Sampension vil et fald i dødshyppigheden på 10 % reducere kollek-
tivt bonuspotentiale og bonuspotentiale på fripoliceydelser med 2,0 mia. kr. 

Nøgletallet for invaliditet viser betydningen af en stigning i invaliditetshyppigheden på 10 %. En stigning i 
invaliditetshyppigheden på 10 % har kun en lille betydning. 

De øvrige risikoelementer indgår i det røde risikoscenarie. 
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  Følsomhedsoplysninger
   Minimum Maksimum Maksimum Maksimum  
   påvirkning påvirkning påvirkning påvirkning 
   af basiskapital af kollektivt  af bonus- af anvendt  
    bonus- potentiale på bonus- 
    potentiale fripoliceydelser potentiale på  
     før ændring i fripolice- 
     anvendt bonus- ydelser 
  Hændelse   potentiale på 
  Mio. kr.   fripoliceydelser 
 
  Rentestigning på 0,7 - 1,0 procentpoint 8 -1.000 1.006 0
  Rentefald på 0,7 - 1,0 procentpoint -44 346 -644 0
  Aktiekursfald på 12% -146 -1.559 - 0
  Ejendomsprisfald på 8% -14 -148 - 0
  Valutakursrisiko (VaR 99%) -26 -280 - 0
  Tab på modparter på 8% -96 -1.026 - 0
  Fald i dødelighedsintensiteten på 10% 0 -1.910 -105 0
  Stigning i dødelighedsintensiteten på 10% 0 1.723 116 0
  Stigning i invalideintensiteten på 10% 0 -52 -14 0

Beregningerne i tabellen er foretaget med udgangspunkt i de anmeldte principper for fordeling af 
realiseret resultat, som var gældende pr. 31. december 2013. Det fremgår af tabellen, at en rentestigning 
påfører Sampension et tab i form af en samlet reduktion i basiskapitalen og kollektivt bonuspotentiale, 
mens et rentefald medfører en gevinst. Omvendt vil en rentestigning forøge bonuspotentialerne i de for-
sikringsmæssige hensættelser med et væsentligt beløb, mens et rentefald vil formindske bonuspotentia-
lerne. Et rentefald må således samlet set vurderes at være til større ugunst for Sampension og kunderne 
end en rentestigning.
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Kapitalandele
    
   
 Mio. kr. Ejerandel (%) Resultat i  Egenkapital i  Indgår i 
    årsrapporten årsrapporten årsrapport

    2013 2012 2013 2012 2013 2012
Tilknyttede virksomheder
          
Administration  
 Sampension Administrationsselskab a/s, Gentofte  100,0 100,0 11 69 433 422 433

 Investeringsrådgivning
 SAAM A/S, Gentofte  100,0 100,0 3 4 28 24 -

 Ejendomsvirksomhed  
 Sampension KP Danmark A/S, Gentofte  100,0 100,0 -210 98 3.236 3.506 3.236
 Sampension KP International A/S, Gentofte  100,0 100,0 74 -85 485 440 485
 Fallcorner BV, Holland  90,0 90,0 -7 2 82 95 -
 KP SG s.a., Frankrig  - - 0 -2 0,0 0 -
 KP CE s.a., Frankrig  100,0 100,0 32 27 154 122 -

 Investeringsvirksomhed
 Sampension Forestry K/S, Gentofte  100,0 100,0 27 -46 2.856 2.510 2.856
 Sampension Global Real Estate K/S, Gentofte  100,0 100,0 44 -66 2.556 2.398 2.556
 Sampension Private Equity K/S, Gentofte  100,0 100,0 351 283 4.054 3.645 4.054
 Sampension Structured Credit K/S, Gentofte  100,0 100,0 768 1.078 3.866 4.397 3.866 
Komplementarselskabet Alternative Investments ApS, Gentofte  100,0 100,0 0 0 1 1 - 
 Sampension Alternative Investments F.M.B.A., Gentofte *  - 100,0 0 0 0 0 - 
 SAMPENSION INVEST, København V:
 SAMPENSION INVEST (GEM II)  100,0 100,0 49 483 2.311 2.366 2.311
 SAMPENSION INVEST (Obligationer)  100,0 100,0 -2 5 145 147 145
 SAMPENSION INVEST (Danske aktier II)  100,0 100,0 544 304 2.083 1.389 2.083
 SAMPENSION INVEST (Aktieindeks Enhanced)  100,0 100,0 2.048 862 9.846 7.031 9.846
 SAMPENSION INVEST (Aktieindeks)  63,7 100,0 2.772 1.055 14.233 7.472 9.060
 SAMPENSION INVEST (GEM Enhanched)  100,0 100,0 -32 0 673 0 673
 
          41.590
Heraf unit-linked kontrakter        -27.062
 Tilknyttede virksomheder, i alt        14.528
          
 Associerede virksomheder
 
Investeringsvirksomhed
SAXoTECH A/S, Ålborg  - 20,4 - 8 - 42 -

 Ejendomsvirksomhed
Refshaleøen Holding A/S, København **  39,0 39,0 0 0 979 980 382
Interessentskabet af 23. december 1991  29,8 29,8 42 50 811 811 270
K/S Kristensen German Retail Partners, Danmark  36,3 36,3 46 47 550 565 193
Kristensen Partners I ApS, Danmark  36,3 36,3 0 0 0 0 0
Britannia Invest A/S, Danmark  21,9 21,9 90 -47 776 777 199
Aareal German Residential Fund Schroeders, USA  - 20,0 - 50 - 717 -
Greystar Equity Partners VIII, LP  35,7 - 1 - 577 - 192
DEAS Invest I Holding A/S  50,0 - 8 - 172 - 86
DEAS Holding A/S  50,0 - 19 - 324 - 162

Associerede virksomheder, i alt        1.483
 
* Selskabet er opløst 6. februar 2012         
* * Optaget til indløsningspris         
  
På selskabets hjemmeside http://www.sampension.dk/Forside/Om-Sampension/Fakta-om-Sampension/Nøgletal/Aktiebeholdning.aspx 
findes en oversigt over Sampensions samlede aktieportefølje.    
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Ledelsespåtegning    

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabs-
året 1. januar – 31. december 2013 for Sampension KP Livsforsikring a/s.

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. 

Koncernregnskabet og årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af 
koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 
samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter for regnskabsåret 2013.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for 
udviklingen i koncernens og moderselskabets aktiviteter og økonomiske forhold, samt 
en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og moder-
selskabet kan påvirkes af. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hellerup, den 25. marts 2014

Direktionen

Hasse Jørgensen    
Adm. direktør  / Mads Smith Hansen 
   Direktør for økonomi 
Bestyrelsen

Johnny Søtrup  Kim Simonsen 
(Formand)  (Næstformand)

Arne Boelt  Rita Bundgaard

Ulrikke Ekelund  Thorkild E. Jensen 

Poul Arne Nielsen   Torben Nielsen  

Bodil Otto  John Helle (ME)

Bjørn Kroghsbo (ME)  Morten Lundsgaard (ME) 

Majbritt Pedersen (ME)

Påtegninger og erklæringer
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Intern revisions erklæringer  
  
Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet
Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Sampension KP Livsforsikring 
a/s for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013. Koncernregnskabet og årsregnskabet 
udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed. 

Den udførte revision
Revisionen er udført på grundlag af Finanstilsynets bekendtgørelse om revisionens gen-
nemførelse i finansielle virksomheder mv. samt finansielle koncerner og efter internationale 
standarder om revision. Dette kræver, at vi planlægger og udfører revisionen for at opnå 
høj grad af sikkerhed for, at koncernregnskabet og årsregnskabet ikke indeholder væsent-
lig fejlinformation. 

Revisionen er udført i henhold til den arbejdsdeling, der er aftalt med ekstern revision, og 
har omfattet vurdering af etablerede forretningsgange og interne kontroller, herunder den 
af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod rapporteringsprocesser og væsent-
lige forretningsmæssige risici. Ud fra væsentlighed og risiko har vi stikprøvevis efterprø-
vet grundlaget for beløb og øvrige oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. 
Revisionen har endvidere omfattet vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er 
passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsenta-
tion af koncernregnskabet og årsregnskabet. 

Vi har deltaget i revisionen af de væsentlige og risikofyldte områder, og det er vores op-
fattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores 
konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at de etablerede forretningsgange og interne kontroller, herunder 
den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod koncernens og selskabets rap-
porteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici, fungerer tilfredsstillende. 

Det er tillige vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende 
billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 
2013 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 
31. december 2013 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. 

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har 
ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet 
og årsregnskabet. 

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i 
overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet.

Hellerup, den 25. marts 2014

Gert Stubkjær
Koncernrevisionschef
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Den uafhængige revisors erklæringer  

Til kapitalejerne i Sampension KP Livsforsikring a/s

Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet
Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Sampension KP Livsforsikring a/s 
for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013, der omfatter resultatopgørelse, totalind-
komstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, anvendt regnskabspraksis og noter. Kon-
cernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed.

Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der 
giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Ledelsen 
har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at ud-
arbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på 
grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale 
standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi 
overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikker-
hed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for be-
løb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger 
afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i 
koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved 
risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udar-
bejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formå-
let hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, 
men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En 
revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passen-
de, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samle-
de præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som 
grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede 
af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 
samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. 
december 2013 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed.

Udtalelse om ledelsesberetningen 
Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har 
ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet 
og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelses-
beretningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet.

Hellerup, den 25. marts 2014

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Christian F. Jakobsen Claus Christensen
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor
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