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Pension er tryghed, og i vanskelige år er det netop trygheden og dermed også 
Sampension, der bliver testet . 

2022 skulle vise sig at blive et særdeles vanskeligt år, men vores strategi for inve-
steringer, omkostninger og service bestod . Det er den tryghed, vi skal og ønsker 
at levere overfor kunderne år ud og år ind . 

Krigen i Ukraine, energikrise, stigende renter, inflation og globale fald på aktie-
markederne gav ganske vist negative afkast i hele branchen, men Sampension 
var et af de selskaber, der var bedst til at begrænse tabene . Det skal ses i lyset 
af, at Sampension samtidig skabte et af branchens højeste afkast året før . Vores 
investeringsstrategi viser sig dermed at være særdeles robust både i opgangs- og 
nedgangstider . Det er yderst tilfredsstillende, og det giver tryghed om kundernes 
pensionsopsparinger . 

Set over en femårig periode har Sampensions kunder med markedsrente i alderen 
op til 42 år opnået et afkast på 33 % i moderat risiko, mens en 55-årig kunde i 
samme gruppe har opnået 24 % i afkast .

Det samlede afkast på tværs af alle investeringsmiljøer landede på -29,5 mia .kr . 
svarende til -12,1 % mod 9,0 % året før . 

Sampensions betragtelige portefølje af alternative investeringer på 57 mia . kr . er og 
har været nøglen til stabilt gode resultater over en længere periode . De stabiliserer 
porteføljen og sikrer afkast over tid .

Porteføljen af alternative investeringer gav omkring 4 % i afkast i 2022, mens de 
børsnoterede markeder faldt markant . Særligt infrastruktur gav et højt afkast, lige-
som investeringerne i skove bidrog positivt . Det var også en alternativ investering, 
som Sampension solgte med en meget høj fortjeneste i en af Danmarks største 
virksomhedshandler i 2022; nemlig biogas-selskabet Nature Energy .

Alternative investeringer i biogas, vindmøller, skove og solcelleanlæg er også med 
til at løfte vores klimaansvar . Men det er sådan set ikke det væsentligste, idet vi skal 
have løftet alle vores investeringer frem mod stadig mindre udslip af klimagasser 
i tråd med Paris-aftalen . Det gør vi også . Ultimo 2022 har vi et samlet klimaaftryk 
på 4,94 tons CO2e per mio . kr . investeret . Vi har set betydelige fald i udledningen 
fra porteføljen over de sidste tre år – alene for børsnoterede aktier og direkte ejede 
kreditobligationer er udledningen reduceret med 44 % . 

Præmierne udgjorde 11,7 mia . kr . i 2022 . En særdeles tilfredsstillende vækst på  
6 % i et ellers meget turbulent år . Væksten fandt sted både i de løbende præmier, 
men især indskud og overførsler oplevede en markant fremgang fra 1,9 mia . kr . til 
2,6 mia . kr . 

Omkostninger til administration og investering holdes fortsat på et minimum, og 
med en ÅOP på 0,7 % ligger Sampension traditionen tro i den lave ende sammen-
lignet med resten af branchen . Administrationsomkostningerne blev fastholdt på 
et meget lavt niveau og landede på 391 kr . årligt pr . kunde i 2022 . 

Hasse Jørgensen
Administrerende direktør

Sampension viser robusthed 
i et meget vanskeligt år
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Fem års hoved- og nøgletal
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Fem års hovedtal for moderselskab          
Mio. kr. 2022 2021 2020 2019 2018
       

Præmier 1 1  .730 1 1 .083 1 1  .672 10 .129 9 .251

Forsikringsydelser -1 1  .291 -10 .597 -12 .1 69 -9 .416 -9 .107

Investeringsafkast -29 .535 19 .724 10 .305 20 .102 -249

Forsikringsmæssige driftsomkostninger, i alt -1 8 1 -183 -1 79 -1 75 -1 72

Forsikringsteknisk resultat 78 28 -29 -58 -88

Årets samlede totale resultat, moderselskabets andel -324 55 32 86 -45

Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter, i alt 2 13 .664 238 .1 1 9 220 .347 2 1 1  .727 1 94 .507

Overskudskapital 3 .341 4 .032 4 .086 4 .256 4 .3 1 1

Egenkapital, moderselskabets andel 3 .420 3 .744 3 .689 3 .657 3 .571

Aktiver, i alt 269 .207 305 .415 294 .828 293 .330 262 .283

Fem års nøgletal for moderselskab           
 2022 2021 2020 2019 2018
       

Afkastnøgletal          

Afkastprocent relateret til gennemsnitsrenteprodukter -17,5% 3,4% 5, 1 % 9,8% 1 , 1%
 

Afkastprocent relateret til markedsrenteprodukter  -7,3% 15,2% 4,8% 10,7% -1 ,7%

Risiko på afkast relateret til markedsrenteprodukter  4,75 4,50 4,50 3,75 3,75

Omkostningsnøgletal      

Omkostningsprocent af hensættelser 0,08% 0,08% 0,09% 0,09% 0,09%

Omkostninger i kr . pr . forsikret 391  387 384 388 389

Forrentningsnøgletal      

Egenkapitalforrentning efter skat -9,0% 1 ,5% 0,9% 2,4% -1 ,3%

Forrentning af overskudskapital -1 1 ,9% 3,8% 3,0% 3,5% 1 , 1%

Konsolideringsnøgletal      

Solvensdækning 1  267% 298% 275% 293% 444%

Der henvises til nøgletalsdefinitioner side 79.
1  Opgørelsesmetoden for hensættelser til solvensformål er ændret fra og med 2022.
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Kunder og produkter 
Sampension Livsforsikring A/S (Sampension Liv) er et kundeejet pensionsselskab, 
der tilbyder arbejdsmarkedspensioner og firmapensioner på kommercielle vilkår . 
Selskabets vigtigste opgave er at sikre kunderne de bedst mulige pensioner . Derfor 
ligger fokus på det, som gør pensionsordningerne mere værd – lave omkostninger, 
gode afkast på et ansvarligt grundlag, fleksible produkter og kompetent rådgivning 
og kundeservice . 

Sampension Liv indgår i administrationsfællesskabet Sampension (Sampension- 
fællesskabet) . Udover Sampension Liv indgår Pensionskassen Arkitekter &  
Designere (PAD), Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger (PJD) og 
Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører (ISP) i Sampension-fællesskabet . 
Ejerkredsen i Sampension Administrationsselskab A/S består af Sampension Liv 
(88 %), PAD (3 %), PJD (3 %) og ISP (6 %) .

Sampension Liv har 305 .629 kunder og er et af de største pensionsselskaber i 
Danmark . Hovedparten af de forsikrede arbejder i kommunerne, staten eller regio-
nerne . Sampension Liv tegner også pensionsordninger for private virksomheder og 
genforsikrer 17 .380 tjenestemænds pension for størstedelen af landets kommuner 
og regioner .

En pensionsordning rummer både opsparing og forsikringer ved tab af erhvervs- 
evne, dødsfald, visse kritiske sygdomme og eventuelt en sundhedsordning .  
Sampension Liv har følgende opsparingsprodukter:

Produkttyper                     Investeringer og tilskrivninger af afkast

Markedsrente

Livscyklusproduktet  
3 i 1 Livspension

Unit link produktet  
Linkpension

Gennemsnitsrente

Ugaranteret  
genforsikring

Traditionel  
gennemsnitsrente

Kunderne får hver måned tilskrevet det faktisk  
opnåede afkast.

Sampension Livs hovedprodukt, hvor opsparingen  
fordeles på årgangspuljer efter kundernes alder samt  
investeringsprofil efter kundens eget valg .

Kunderne kan selv vælge, hvilke investeringsfonde  
opsparingen placeres i .

Kunderne får tilskrevet en depotrente, som udjævner  
det faktisk opnåede afkast over tid.

Produktet genforsikrer arbejdsgivernes fremtidige  
pensionsforpligtelser for tjenestemandsansatte og  
indeholder afdækning af inflationsrisiko . 

Omfatter pensionsordninger med hensigtserklæringer, 
garanterede direkte forsikringer samt garanteret 
genforsikring .

Indbetalinger og udbetalinger
Stigende indbetalinger
Præmierne udgjorde 11,7 mia . kr . mod 11,1 mia . kr . i 2021 . 

Udviklingen er drevet af overførsler og indskud, som blev på 2,6 mia . kr . i 2022 
mod 1,9 mia . kr . i 2021 . Stigningen skyldes udviklingen i indskud fra flere faggrupper 
samt en tilgang af nye firmaordninger i 2022 .  

Indbetalinger på

11,7mia. kr.



Indbetalte præmier
Mio. kr. 2022 2021 Ændring i %

Løbende præmier  5 .307  4 .972  6,7

Gruppelivspræmier 3 .021  2 .918  3,5

Løbende præmier, i alt  8 .328 7 .891  5,5  

Overførsler og indskud  2 .561  1 .926  33,0

Præmier direkte forsikring  10 .889  9 .816  10,9

Præmier indirekte forsikring  841  1  .267  -33,6

Bruttopræmier, i alt  11.730  11.083  5,8

Nettostigningen i antal direkte forsikrede kunder var i 2022 på godt 6 .900 sva-
rende til 2,3 % . 

Antal kunder 2022 2021 Ændring i % 

Præmiebetalende  1 15 .703  1 13 .088  2,3

Fripolicer mv . 121  .047  1 18 .901  1,8

Pensionister 68 .879  66 .698  3,3

Direkte forsikrede, i alt 305.629  298.687  2,3
Indirekte forsikrede 17.380  17.416  -0,2
Gruppelivsforsikrede 729.267  741.559  -1 ,7

Stigende udbetalinger
De samlede udbetalte ydelser udgjorde 11,3 mia . kr . for 2022 mod 10,6 mia . kr . for 
2021 . Stigningen i udbetalinger vedrørte især pensions- og renteydelser . 

I de sidste måneder af 2022 blev der som følge af det forventede negative årsafkast 
iværksat en forventningsafstemning med kunderne i forhold til udbetaling af pensi-
oner i 2023, hvor kunder på markedsrente vil opleve et fald i pensionsudbetalingen . 

Omkostninger
Sampension Liv har gennem en årrække arbejdet målrettet på at reducere om-
kostningerne, som er blandt de laveste i branchen . Jo lavere omkostninger, desto 
større del af indbetalinger og afkast går til at styrke opsparingen . Sampension Liv 
har sammen med de øvrige medlemmer af Sampension-fællesskabet fokus på at 
sikre lave omkostninger både til investering og administration .

Effektiv investeringsforvaltning 
Sampension-fællesskabet lægger stor vægt på effektivitet i både den interne og 
den eksterne forvaltning . Det opnås bl .a . ved at investere alle kunders pensions-
opsparinger i de samme investeringsaktiver . Sammensætningen af disse aktiver 
kan variere kunderne imellem afhængig af deres konkrete opsparingsprodukt og 
valg af eventuel risikoprofil . 

På baggrund af cost-benefit-analyser vurderer Sampension-fællesskabet, om de 
forskellige porteføljer skal forvaltes internt eller eksternt . Aktieinvesteringer er stort 
set lagt ud til eksterne forvaltere, mens obligationer og andre renteinstrumenter 
primært forvaltes internt . Ejendomme forvaltes internt for de markeder, hvor Sam-
pension-fællesskabet har en lang erfaring med investeringer . En række investeringer 
i mere risikofyldte kreditobligationer foretages via eksterne forvaltere, ligesom de 
fleste alternative investeringer i fx skove, vindmøller, hedgefonde og unoterede 
aktier administreres af eksterne forvaltere .
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kunder er forsikret 
hos Sampension Liv



Investeringsomkostninger på 0,67 %
Investeringsomkostninger omfatter omkostninger afholdt af Sampension Liv samt 
indirekte omkostninger ved investeringer i eksterne fonde og investeringsforeninger 
mv . Investeringsomkostninger beregnet i forhold til kundernes depoter udgjorde 
for henholdsvis 2022 og 2021 følgende: 
  

Investeringsomkostninger 1

(% i forhold til kundernes depoter) 2022 2021

3 i 1 Livspension, udvalgte årgange (moderat risiko):    

25 år 0,72  0,50

55 år 0,69  0,47

65 år 0,6 1   0,4 1

3 i 1 Livspension i alt (gennemsnit) 0,67  0,46
Traditionel gennemsnitsrente 0,33  0,27

1)  Fra 2022 er opgørelsen af omkostninger for investeringer ændret efter opdateret hens-

tilling fra F&P. 

Samlet set var investeringsomkostninger beregnet i forhold til kundernes depoter 
0,67 % for 3 i 1 Livspension mod 0,46 % for 2021 . Stigningen skyldes primært F&P’s 
overgang til standardberegningssatser for en stor del af de alternative investeringer, 
der beregningsteknisk (ikke faktisk) bevirker en stigning i omkostningerne . 

For traditionel gennemsnitsrente udgjorde investeringsomkostninger 0,33 % for 
2022 mod 0,27 % for 2021 . 

Afkastnøgletal beregnes efter fradrag for direkte og indirekte investeringsomkost-
ninger . Det er afkastet efter investeringsomkostninger, som er det altafgørende 
nøgletal, når bidrag til udvikling i kundernes pensionsopsparing skal vurderes .

Administrationsomkostninger udgjorde 391 kr. pr. kunde
Nøgletal vedrørende forsikringsmæssige administrationsomkostninger er stort set 
uændrede i forhold til 2021: 
•  Omkostninger pr . forsikret udgjorde 391 kr . mod 387 kr . i 2021 . Nøgletallet er 

fastholdt på et lavt niveau .
•  Omkostninger set i forhold til kundernes depoter er uændret 0,08 % i 2022 .

ÅOP på 0,7 % 
Information om årlige omkostninger i kroner (ÅOK) og i procent (ÅOP) kan ses i 
Anvendt praksis for ÅOK/ÅOP 2022 1 . I det samlede ÅOP indgår administrations-
omkostningsbidrag på 420 kr . pr . år pr . kunde samt investeringsomkostninger, 
jf . ovenfor . ÅOP afhænger af depoternes størrelse . For en 55-årig kunde med et 
depot på 1 mio . kr . udgjorde ÅOP for 2022 0,7 % i 3 i 1 Livspension Moderat risiko . 
For traditionel gennemsnitsrente er ÅOP 0,3 % . 

Sampension årsrapport 2022  |  11

Administrationsom-
kostninger pr. kunde

391 kr.

1    Publikationen kan ses på sampension.dk/finansiel-information/aarsrapport
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Investeringer og afkast
De internationale konjunkturer og finansielle markeder 
Corona-pandemien fyldte knapt så meget i 2022, og i de fleste lande kunne man 
stille og roligt vende tilbage til en mere normal hverdag . Selvom dette betød, at 
de mange finanspolitiske hjælpepakker blev rullet tilbage, kom der alligevel så 
meget gang i økonomierne, at problemerne fra slutningen af 2021 med mangel 
på arbejdskraft, varer og materialer fortsatte ind i det nye år . Inflationen fortsatte 
derfor sin opadgående kurve og kom længere og længere væk fra centralban-
kernes målsætninger om en lav inflation . Flere centralbanker var allerede i gang 
med en tilbagerulning af de meget ekspansive pengepolitiske tiltag, og da den 
amerikanske centralbank i starten af året varslede, at den også ville hæve renten 
i forsøget på at få bugt med den stigende inflation, steg renterne, mens aktiekur-
serne begyndte at falde .

Ruslands stadig mere agressive invasion af Ukraine og gensidige sanktioner og 
gensanktioner resulterede i voldsomt stigende energi- og fødevarepriser, der satte 
sig yderligere i inflationen . Den fortsat stigende inflation fik centralbankerne til at 
sætte ind med hidtil usete store rentestigninger . 

Aktiemarkederne har på baggrund af centralbankernes rentestigninger taget nogle 
kraftige dyk i 2022 . Det globale aktiemarkedsindeks faldt med knap 16 % over året . 
Aktiemarkedet i Storbritannien klarede sig bedst med en stigning på små 5 %, det 
danske marked faldt med beskedne 4 %, europæiske aktier med godt 12 % og det 
amerikanske aktiemarked med små 19 % . Med et fald på henholdsvis 10 % og 15 % 
viste Asien og emerging markets samme tendens .2

Årets samlede afkast blev et tab på 29,5 mia. kr. svarende til -12,1 %
På tværs af alle investeringsmiljøer blev det samlede afkast et tab på 29,5 mia . kr . 
i 2022 mod et positivt afkast på 19,7 mia . kr . i 2021 . Det samlede investeringsafkast 
blev -12,1 % før pensionsafkastskat i 2022 mod 9,0 % i 2021 . 

I det samlede afkast indgår afkast af afdækningsporteføljen i det traditionelle gen-
nemsnitsrentemiljø . Sampension Livs investeringsstrategi vil i et år som 2022 med 
stigende rente indebære et tab på afdækning af renterisiko på pensionsforpligtel-
serne i det traditionelle gennemsnitsrentemiljø, hvilket efter afregning af pensionsaf-
kastskat omtrent modsvares af et fald i markedsværdien af pensionsforpligtelserne 
i det traditionelle gennemsnitsrentemiljø . Der henvises til regnskabets note 15 . 

Resultat af investeringer fordelt på miljøer
Mio. kr. 2022 2021 

3 i 1 Livspension -8 .604  15 .651

Linkpension -8 25

Ugaranteret genforsikring -1  .075  5 .277

Traditionel gennemsnitsrente: -19 .848  -1  .228

Samlet resultat -29.535  19.724

Fordeling af nettoinvesteringer 
Knap en tredjedel af nettoinvesteringsaktiverne var placeret i obligationer med 
mindre kreditrisici (fx danske stats- og realkreditobligationer), mens næsten en 
fjerdedel af aktiverne var placeret i børsnoterede aktier . 

Samlet resultat af 
investeringer gav

-29,5mia. kr

2   De angivne afkastprocenter er opgjort før omregning til danske kroner og er for de toneangivende 

aktieindeks for de respektive markeder.
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Årgangspuljer 3 i 1 Livspension,  udvalgte                     Investeringsprofil

Afkast i % Lav Moderat Høj

25 år -7,3  -7,9  -9,4

55 år -7,5  -7,3  -8,7

65 år -7,7  -6, 1   -7,4

For yderligere specifikation af beholdninger og afkast i 3 i 1 Livspension henvises 
til regnskabets note 24 og note 25 .

Fem års afkast i 3 i 1 Livspension på 33,3 % til de yngste kunder
På trods af dette års negative afkast har kunder med Sampension Livs livscyk-
lusprodukt de seneste fem år fået et højt investeringsafkast . En typisk kunde op 
til og med 42 år med moderat risiko har de seneste 5 år opnået et akkumuleret 
afkast på over 33 % .   

Akkumuleret afkast 5 år - moderat risiko

50%

40%

30%

20%

10%

0%

-10%

2018 2019 2020 20222021

33,3%

24,0%

10,5%

42 år 55 år 65 år

Afkast for ugaranteret genforsikring på -2,5 % 
Ugaranteret genforsikring dækker risici knyttet til tjenestemandspensioner . Dis-
se reguleres med lønudviklingen, hvilket udgør en væsentlig risikoparameter for 
kommuners og regioners forpligtelser . Aktivallokeringen fastlægges ud fra de 
forventede fremtidige nettoudbetalinger på tjenestemandspensionsordninger .

I 2022 gav investeringerne knyttet til ugaranteret genforsikring af tjenestemands-
pensioner et negativt afkast på 2,5 % . For specifikation af beholdninger og afkast 
i ugaranteret genforsikring henvises til regnskabets note 24 .

Afkast i traditionel gennemsnitsrente på -24,9 % 
Det traditionelle gennemsnitsrentemiljø omfatter pensioner med og uden garanti . 
Hensættelser til pensioner opgøres til markedsværdi . Det indebærer, at værdien bl .a . 
afhænger af renteniveauet . For at begrænse renterisikoen for både Sampension Liv 
og kunderne er der etableret en afdækningsportefølje, der sammen med en del af 
renterisikoen i investeringsporteføljen har til formål at opnå en høj grad af sikker-
hed for, at Sampension Liv kan leve op til sine garantier og hensigtserklæringer .

Den overordnede fordeling af gennemsnitsrentemiljøets investeringer ultimo 2022, 
samt årets afkastbidrag fremgår af nedenstående tabel .

 

-24,9 %
i investeringsafkast i 
traditionel gennem-
snitsrente

Afkast over 5 år  
på op til

33,3 %
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Traditionel gennemsnitsrente Markedsværdi Fordeling Afkastbidrag 
 31.12.2022 % i %, beregnet
 Mio. kr.  tidsvægtet  

Investeringsporteføljen i alt 52 .035  93,8  -1 1 ,8

Øvrig renteafdækning 3 .44 1  6,2  -13, 1

Investeringsaktiver i alt 55.475 100,0  -24,9

I det traditionelle gennemsnitsrentemiljø var Sampension Livs samlede nettoinve-
steringsaktiver på knap 56 mia . kr . fordelt med godt 78 % i obligationer mv ., godt 5 
% i børsnoterede aktier samt lidt mere end 5 % i den øvrige renteafdækning, mens 
alternative investeringer mv . udgjorde næsten 11 % .

I 2022 blev det samlede afkast -24,9 % før pensionsafkastskat inklusive den øvrige 
renteafdækning . Eksklusive den øvrige renteafdækning lå afkastet på -1 1,8 % .  

For yderligere specifikation af beholdninger og afkast i traditionel gennemsnitsrente 
henvises til regnskabets note 24 .

Samfundsansvar 
Ud over at bidrage til den enkeltes økonomiske sikkerhed som pensionist er Sam-
pension Liv som en del af overenskomsterne med til at sikre en samfundsøkonomisk 
bæredygtig udvikling med en god balance mellem offentlige ydelser og ydelser 
forankret i arbejdsmarkedet . Arbejdsmarkedspensionerne indskriver sig som en 
væsentlig grundpille i den danske model og har siden 1980’erne været medvirkende 
til den fortsatte udvikling af et sikkert og ansvarligt arbejdsmarked .

Sampension Liv har et ansvar for at forvalte pensionsordninger så kundernes in-
teresser varetages bedst muligt . Det gøres ved at have fokus på det væsentlige, 
som gør pensionsordningerne mere værd for kunderne . Blandt de væsentlige 
fokusområder3 er, at sikre gode afkast på et ansvarligt grundlag . 

Ansvarlige investeringer
Sampension Livs investeringer tilrettelægges, så de er samfundsmæssigt ansvarlige . 
Politikken for ansvarlige investeringer har tre fokusområder: 

• Investeringernes miljø- og klimamæssige aftryk 
• Investeringernes sociale indvirkning
• God selskabsledelse

Arbejdet med samfundsansvar hviler på en ambition om at efterleve og indarbejde 
internationale normer og retningslinjer, herunder FN’s Global Compacts 10 prin-
cipper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-kor-
ruption, OECD’s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd for multinationale 
virksomheder og institutionelle investorer og Parisaftalens klimamål . 

Den ansvarlige investeringspolitik er fælles for alle pensionsvirksomheder og virk-
somhedsordninger, der indgår i Sampension-fællesskabet . Bestyrelserne har nedsat 
et tværgående udvalg, der drøfter de sociale, miljø- og selskabsmæssige overvejel-
ser ved investeringsbeslutninger med henblik på at opnå enighed om de principper, 
der skal indgå i pensionsvirksomhedernes politik for ansvarlige investeringer . 

 

3 fokusområder

for ansvarlige 
investeringer

3    For yderligere information om fokusområder henvises til afsnittet om Kunder og Produkter.

















Databehandling hos Sampension Liv må aldrig medføre nogen form for diskrimi-
nation eller upartiske resultater . Uagtet hvordan Sampension Liv indsamler data, 
vil det altid være i respekt for den gældende databeskyttelseslovgivning . Sampen-
sion Liv anerkender, at det strategiske fokus på digitalisering og nye teknologier 
fremadrettet kan medføre et behov for en politik for dataetik .

Sampension Liv sælger aldrig data .

For yderligere information om Sampensions Livs arbejde med data, se Behandling 
af personoplysninger og digital kommunikation på sampension .dk/forbehold .

Resultat, solvenskapitalkrav  
og kapitalgrundlag
Resultat på -324 mio. kr. 
Sampension Livs resultat blev i 2022 et underskud på 324 mio . kr . efter skat mod 
et overskud på 55 mio . kr . i 2021 . Årets resultat består i det væsentligste af egen-
kapitalens andel af årets afkast af investeringsporteføljen samt risikoforrentning . 
Resultatet for 2022 blev lavere end forventet . 

Bestyrelsen foreslår, at årets underskud dækkes af ”Overført resultat” under egen-
kapitalen . Egenkapitalen udgjorde herefter 3,4 mia . kr . i moderselskabet . For kon-
cernen udgjorde egenkapitalen 18,2 mia . kr . pr . 31 . december 2022 . Forskellen 
mellem moderselskabets og koncernens egenkapital skyldes, at PAD, PJD og ISP 
med flere investerer i blandt andet Sampension Invest . Investorer, som ikke er en 
del af Sampension Liv koncernen, indgår som minoritetsaktionærer i koncernregn-
skabets egenkapital .

Solvenskrav og kapitalgrundlag 
Sampension Liv opgør solvenskravene i henhold til standardmodellen specificeret 
i Solvens II-regelsættet . Opgørelsesmetoden er opdateret i 2022 7 .

Solvenskapitalkrav og kapitalgrundlag     
Mio. kr. 31.12.2022 31.12.2021 

Egenkapital 3 .420 3 .744

Overskudskapital 3 .341  4 .032

Immaterielle aktiver -158 -148

Forskel mellem regnskabs- og  

solvensmæssige hensættelser 239 -
 

Kapitalgrundlag 6 .842 7 .628

Solvenskapitalkrav (SCR) 2 .567 2 .563

Minimumskapitalkrav (MCR) 1  .1 55 641

Overskydende kapitalgrundlag 4 .275 5 .065

Solvensdækning i forhold til SCR 267% 298%
Solvensdækning i forhold til MCR 592% 1 190%

Solvensdækningen – dvs . kapitalgrundlaget i forhold til solvenskapitalkravet – var 
pr . 31 . december 2022 på 267 % mod 298 % i 2021 . Faldet er bl .a . et resultat af 
negative afkast på de investeringsaktiver, som kapitalgrundlaget er placeret i . 
Derudover er solvensdækningen dels påvirket af en opdeling af gennemsnitsren-
tepolicer primo 2022 i to bestande alt efter om de er tilknyttet en ydelsesgaranti 
eller en hensigtserklæring, dels implementeringen af ny metode for opgørelse af 
forsikringsmæssige hensættelser til solvensformål .
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Egenkapital på

3,4mia. kr.

Solvensdækning på 

267 %

7    For yderligere information henvises til afsnit D.2. i Rapport om solvens og finansiel situation 2022
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Forventninger til 2023
Sampension Liv forventer en moderat vækst i præmieindbetalinger og antallet af 
kunder i 2023 set i forhold til 2022 . Pensionister forventes fortsat at udgøre en 
stigende andel af kunderne . De samlede forsikringsmæssige administrationsom-
kostninger forventes fastholdt på samme niveau som i 2022 .

Den økonomiske udvikling vurderes at være ekstraordinært usikker på kort sigt 
herunder i relation til politiske og forsyningsmæssige udviklinger og de deraf afledte 
effekter på den økonomiske udvikling . 

Egenkapitalens resultat, som afhænger af udviklingen på de finansielle markeder, 
var i 2022 påvirket af usædvanlig uro på de finansielle markeder i form af stigen-
de renter og faldende aktiekurser . Det er forventningen, at egenkapitalen vil få et 
væsentligt bedre resultat efter skat for 2023 i forhold til 2022 bl .a . som følge af, at 
det højere renteniveau gradvist vil resultere i et højere afkast .

Sampension Liv har ændret depotrenterne for policer med hensigtserklærede ydel-
ser i gennemsnitsrentemiljøet, så de pr . 1 . januar 2023 udgør 0,0 % . Depotrente til 
ugaranteret genforsikring er fastholdt på 5,0 % pr . 1 . januar 2023 . For ordninger med 
markedsrente bliver kundernes depoter løbende tilskrevet det realiserede afkast .   

Øvrige forhold
Usikkerhed ved indregning og måling
Ledelsen foretager en række skøn og vurderinger om fremtidige forhold, når års-
rapporten udarbejdes . Disse skøn har indflydelse på den regnskabsmæssige værdi 
af aktiver og forpligtelser . Ledelsens skøn og vurderinger har den væsentligste 
effekt for hensættelser til forsikringskontrakter samt opgørelse af dagsværdier af 
illikvide aktiver som fx unoterede finansielle instrumenter og ejendomme . Der er 
redegjort for ledelsens skøn og vurderinger i noten om anvendt regnskabspraksis . 
Revisions- & risikoudvalget og bestyrelsen gennemgår årligt de skøn og værdian-
sættelsesmetoder, som anvendes i Sampension Livs årsregnskab .

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









Udover Torben Nielsen bestod revisions- & risikoudvalget i 2022 af tre medlemmer 
udpeget af bestyrelsen: Jørn Pedersen (tidl . bestyrelsesformand) indtil den 20 . 
april 2022, Kim Simonsen (næstformand for bestyrelsen) og Anne Mette Barfod 
(næstformand for revisions- og risikoudvalget fra 1 . maj 2022 og bestyrelsesmed-
lem) . Den 20 . april 2022 overtog Jens Ejner Christensen (bestyrelsesformand) Jørn 
Pedersens (tidl . bestyrelsesformand) post i udvalget . 

Der har i 2022 været afholdt fire møder i revisions- & risikoudvalget . 

Rammerne for revisions- & risikoudvalgets arbejde er fastlagt i et kommissorium . 
Udvalgets primære opgaver er at:

• overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen 
•  forberede bestyrelsens behandling og beslutning vedrørende risikodokumenter 

om selskabets kapital-, solvens- og operationelle forhold
•  overvåge om risikostyringssystemer, interne kontrolsystemer og intern revision 

fungerer effektivt
•  overvåge den lovpligtige revision af årsregnskabet mv .
• overvåge og kontrollere revisors uafhængighed . 

Der er etableret en whistleblowerordning, der sikrer, at ansatte i Sampension via en 
særlig, uafhængig og selvstændig kanal kan indberette overtrædelser og potentielle 
overtrædelser af relevant regulering begået af virksomheden, herunder vedrørende 
bestikkelse og korruption, konkurrenceret, svig og økonomisk kriminalitet, chikane 
og diskrimination samt beskyttelse af personoplysninger . 

Indberetninger til whistleblowerordningen sker via en whistleblower it-platform, 
og henvendelser hertil screenes af advokatvirksomheden Kromann Reumert, der 
varetager whistleblowerordningen . Kromann Reumert informerer herefter forman-
den for revisions- & risikoudvalget og den ansvarlige for compliancefunktionen via 
it-platformen . Der har ikke været indberetninger i 2022 .

Udvalg for ansvarlige investeringer
Den ansvarlige investeringspolitik omfatter alle fire parter i Sampension-fællesska-
bet . Bestyrelserne har nedsat et tværgående udvalg, der kvalificerer og indstiller til 
beslutninger på ESG-området . Udvalgets formål er at drøfte sociale, klima-, miljø- 
og selskabsmæssige overvejelser ved investeringsbeslutninger foretaget i de fire 
pensionsvirksomheder med henblik på at opnå enighed om de principper, der skal 
indgå i pensionsvirksomhedernes politik for ansvarlige investeringer .

Kim Simonsen (formand for udvalget, næstformand for bestyrelsen), Hans Chri-
sten Østerby (bestyrelsesmedlem) og Anne Mette Barfod (bestyrelsesmedlem) 
har i 2022 været Sampension Livs medlemmer af udvalget . Der har i 2022 været 
afholdt tre møder i udvalget .    

Organisation og ledelse
Sampension Administrationsselskab A/S’ daglige ledelse udgøres af direktionen . 
Hertil kommer fem hovedområder med ansvar for den daglige drift og udvikling 
og tre stabsområder (Direktionssekretariat, Kommunikation samt HR) . Nærmere 
beskrivelse af organisationen kan ses på sampension .dk/sampensions-organisa-
tion-og-ledelse . 

Der er oprettet en risikostyringsfunktion, compliancefunktion, aktuarfunktion og 
intern auditfunktion, der bidrager til at sikre effektiv styring . De ansvarlige for de 
pågældende afdelinger er udpeget som nøglepersoner og har en kontrollerende 
rolle i forhold til Sampension-fællesskabets arbejde . 
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Aflønning
Bestyrelserne i de finansielle virksomheder, som administreres af Sampension 
Administrationsselskab A/S, har udformet en lønpolitik i overensstemmelse med 
EU’s og danske krav . Aflønningsprincipperne har til formål at sikre, at ledelse og 
medarbejdere honoreres på en sådan måde, at virksomhedens forretningsmæssige 
og langsigtede strategiske mål understøttes bedst muligt . 

Aflønningsforholdene afspejler og understøtter, at Sampension Administrationssel-
skab A/S til stadighed formår at rekruttere og fastholde en kompetent og ansvarlig 
ledelse, der fremmer en sund og effektiv risikostyring og ikke motiverer til at tage 
overdrevne risici, ligesom aflønningsprincipperne skal forebygge interessekonflikter 
til gavn for kunderne .

Der henvises til regnskabets note 5 samt sampension .dk/struktur-og-ledelse/
sampension-livsforsikring, hvor der er oplysninger om lønpolitik samt vederlag til 
bestyrelses- og direktionsmedlemmer . 

Kønssammensætning i ledelsen 
Bestyrelsen har med sin nuværende sammensætning blandt de generalforsamlings-
valgte medlemmer en ligelig fordeling mellem kønnene på 33 % / 67 % svarende til 
3 kvinder og 6 mænd . Fordelingen er i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens 
vejledning om, hvad der betragtes som en ligelig kønsfordeling i forhold til antallet 
af bestyrelsesmedlemmer .

Bestyrelsen ønsker en ligelig kønsfordeling i øvrige ledelsesniveauer inklusive  
direktionen og har i Sampension Administrationsselskab A/S fastlagt et måltal på 
mindst 40 % for andelen af det underrepræsenterede køn for ledere med personale- 
ansvar . Antallet af kvindelige ledere faldt fra 38 % i 2021 til 34 % i 2022 . Måltallet 
revurderes årligt .

Der er redegjort for status på måltal mv . i den lovpligtige redegørelse for sam-
fundsansvar 2022 .  

Koncernstruktur og selskabsoversigt
Sampension koncernen består af moderselskabet Sampension Livsforsikring A/S, 
datterselskabet Sampension Administrationsselskab A/S samt en række øvrige 
datterselskaber og associerede selskaber . De varetager tilsammen koncernens 
forretningsområder . 

Sampension Administrationsselskab A/S 
Formålet for Sampension Administrationsselskab A/S er at varetage administrative 
opgaver for livsforsikringsselskaber, pensionskasser og pensionsselskaber samt 
kapitalforvaltning i bred forstand og anden virksomhed, der er forbundet hermed . 

I Sampension-fællesskabet administreres pt . selskaber i Sampension koncernen 
samt Pensionskassen Arkitekter & Designere, Pensionskassen for Jordbrugsaka-
demikere & Dyrlæger og Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører (ISP) . 
Ejerkredsen i Sampension Administrationsselskab A/S består af Sampension Livs-
forsikring A/S (88 %), Pensionskassen Arkitekter & Designere (3 %), Pensionskassen 
for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger (3 %) og ISP (6 %) .
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Sampension-fællesskabet

Øvrige selskaber
Udover Sampension Administrationsselskab A/S består koncernen af flere ejen-
domsselskaber samt af en række investeringsselskaber og en kapitalforening, hvori 
især forvaltningen af alternative investeringer og aktier bliver varetaget for alle 
pensionsvirksomheder administreret inden for Sampension-fællesskabet . 

Selskabsoversigt pr. 31. december 2022

22 EJENDOMS-
SELSKABER

SAMPENSION  LIVSFORSIKRING A/S SAMPENSION ADMINISTRATIONSSELSKAB A/S

1 2 ENERGIANLÆGS-
SELSKABER

8 INVESTERINGS-
SELSKABER OG 

1 KAPITALFORENING

For yderligere oplysninger om tilknyttede virksomheder henvises til regnskabets 
note 29 .
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▼  Administrationsaftale med ens vilkår
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Ledelse og ledelseshverv 
Bestyrelse
Medlemmer, der repræsenterer kommuner, regioner 
og fælleskommunale institutioner:
Borgmester Jens Ejner Christensen, Vejle Kommune, formand
Borgmester Hans Christen Østerby, Holstebro Kommune
Kommunalbestyrelsesmedlem Michael Brautsch, Frederiksberg Kommune

Medlemmer, der repræsenterer de forsikredes 
forhandlingsberettigede organisationer:
Tidligere forbundsformand i HK/Danmark Kim Simonsen, næstformand
Sektorformand i HK/Stat Rita Bundgaard
Sektorformand i HK/Kommunal Lene Roed Poulsen
Næstformand i Dansk Metal René Nielsen

Medlemmer indstillet af bestyrelsen:
CFO i Lessor Group ApS Anne Mette Barfod
Tidligere Nationalbankdirektør Torben Henning Nielsen 

Medlemmer valgt af medarbejderne:
Pensionsrådgiver John Helle
Digital kommunikationsrådgiver Morten Lundsgaard
Kundechef Jakob Juul-Thorsen
Porteføljeforvalter Simon Hinrichsen
Forretningskonsulent Søren Sperling

Direktion
Administrerende direktør Hasse Jørgensen
Chief operating officer Mads Smith Hansen

Ledelsesgruppe
Administrerende direktør Hasse Jørgensen
Chief operating officer Mads Smith Hansen
Kommunikationsdirektør Michael Carlsen
Investeringsdirektør Henrik Olejasz Larsen
Økonomidirektør Ole Fabricius
Kundedirektør Ole B . Tønnesen
Direktør for produkter Anne Louise Baltzer Engelund
It-direktør Morten Lund Madsen
Direktør for direktionssekretariatet Christian Due

Ansvarshavende aktuar
Peter Fledelius 

Intern revision
Koncernrevisionschef Gert Stubkjær 

Ekstern revision
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Strandvejen 44
2900 Hellerup

Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes den 21 . marts 2023 .  
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Ledelseshverv
Denne oversigt viser Sampension Livsforsikring A/S bestyrelses- og direktions-
medlemmers ledelseshverv i andre erhvervsvirksomheder . I oversigten indgår ikke 
ledelseshverv i Sampensions 100 % ejede datterselskaber .

Bestyrelse
Borgmester Jens Ejner Christensen, formand, født 19. juni 1968
Formand for bestyrelsen i Sampension Administrationsselskab A/S
Formand for bestyrelsen i JE&P A/S
Medlem af bestyrelsen i Billund Lufthavn A/S
Fuldt ansvarlig deltager i enkeltmandsvirksomheden Jens Ejner Christensen
Fuldt ansvarlig deltager i interessentskabet Brandbjerg Nørreskov

Tidl. forbundsformand Kim Simonsen, næstformand, født 23. april 1961 
Formand for bestyrelsen i Refshaleøen Holding A/S
Formand for bestyrelsen i Refshaleøens Ejendomsselskab A/S
Formand for bestyrelsen i AKF Holding A/S
Formand for bestyrelsen i AKF Invest CPH A/S
Formand for bestyrelsen i AOF-Center Storkøbenhavn
Formand for fællesudvalget for ansvarlige investeringer for Sampension Livsforsik-
ring A/S, Pensionskassen Arkitekter & Designere, Pensionskassen for Jordbrugs-
akademikere & Dyrlæger og Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører
Næstformand for bestyrelsen i Sampension Administrationsselskab A/S
Næstformand for forretningsudvalget i Dansk Flygtningehjælp 
Formand for Funktionærernes Solidaritetsfond
Medlem af AOF-Landsforbundets hovedbestyrelse

CFO Anne Mette Barfod, født 15. januar 1970
Medlem af bestyrelsen i Sampension Administrationsselskab A/S
Medlem af fællesudvalget for ansvarlige investeringer for Sampension Livsforsikring 
A/S, Pensionskassen Arkitekter & Designere, Pensionskassen for Jordbrugs-
akademikere & Dyrlæger og Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører
Medlem af bestyrelsen i Investeringsforeningen Sydinvest 
Medlem af bestyrelsen i Investeringsforeningen Sydinvest Portefølje
Medlem af bestyrelsen i Kapitalforeningen TDC Pension Emerging Markets

Sektorformand Rita Bundgaard, født 3. november 1960
Medlem af bestyrelsen i Sampension Administrationsselskab A/S

Næstformand Renè Nielsen, født 11. januar 1968
Formand for bestyrelsen for AOF 
Næstformand i Dansk Metal
Medlem af bestyrelsen i Sampension Administrationsselskab A/S
Medlem af bestyrelsen i Dansk Metal A-kasse 
Medlem af forretningsudvalget i CO-Industri 
Medlem af hovedbestyrelsen i Fagbevægelsen Hovedorganisation

Tidl. nationalbankdirektør Torben Henning Nielsen, født 2. november 1947
Formand for bestyrelsen i Investeringsforeningen Sparinvest
Formand for bestyrelsen i Tryg Invest A/S
Formand for bestyrelsen i Kapitalforeningen Tryg Invest Funds
Formand for bestyrelsen i Ny Holmegaard Fonden
Formand for bestyrelsen for Vordingborg Borg Fond
Formand for bestyrelsen for Borgring Fonden
Formand for bestyrelsen for Museum Sydøstdanmark
Næstformand for bestyrelsen i Tryg A/S
Næstformand for bestyrelsen, formand for Revisions- og risikoudvalgene 
og medlem af nominerings- og aflønningsudvalgene i Tryg forsikring A/S
Medlem af bestyrelsen i Sampension Administrationsselskab A/S
Adm . direktør i BAWN Invest ApS 
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Sektorformand Lene Roed Poulsen, født 4. oktober 1963
Medlem af bestyrelsen i Sampension Administrationsselskab A/S
Medlem af bestyrelsen i PKA A/S
Medlem af bestyrelsen i Pensionskassen for Socialrådgivere, 
Socialpædagoger og Kontorpersonale (inkl . et datterselskab)
Medlem af bestyrelsen i Kommanditselskabet Christiansminde 
(Hotel Christiansminde A/S, Svendborg)
Medlem af bestyrelsen i A/S Knudemosen
Medlem af bestyrelsen i Administrationsaktieselskabet Forenede Gruppeliv
Medlem af bestyrelsen i Forbrugsforeningen af 1886
Medlem af bestyrelsen i HK’s A-kasse
Medlem af Forsikringsrådet i HK Danmark Lønforsikring, HK Danmark og ALKA
Formand for OAO og OAO-K
Medlem af Forhandlingsfællesskabets forhandlingsudvalg, 
bestyrelse og repræsentantskab

Kommunalbestyrelsesmedlem Michael Brautsch, født 1. juli 1963
Medlem af bestyrelsen i Sampension Administrationsselskab A/S
Eneejer af enkeltmandsvirksomheden Basis v/Michael Brautsch

Borgmester Hans Christen Østerby, født 20. december 1955
Næstformand for bestyrelsen i Holstebro-Struer Havn
Næstformand for bestyrelsen i Sygehusgrunden P/S
Næstformand for bestyrelsen i Sygehusgrunden Komplementar ApS
Medlem af bestyrelsen i Midtjyllands Lufthavn a .m .b .a .
Medlem af bestyrelsen i Holstebro Udvikling P/S
Medlem af bestyrelsen i Holstebro Udvikling Komplementar ApS
Medlem af bestyrelsen i Sampension Administrationsselskab A/S
Medlem af bestyrelsen i den Erhvervsdrivende Fond Nupark
Medlem af bestyrelsen i Nupark Innovation A/S
Medlem af bestyrelsen i Fonden Nr . Vosborg
Medlem at bestyrelsen i UCH (Uddannelses Center Holstebro)
Medlem af bestyrelsen i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Medlem af fællesudvalget for ansvarlige investeringer for Sampension Livsforsikring 
A/S, Pensionskassen Arkitekter & Designere, Pensionskassen for Jordbrugsakade-
mikere & Dyrlæger og Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører

Forretningskonsulent Søren Sperling, født 19. februar 1967
Medlem af bestyrelsen i Sampension Administrationsselskab A/S

Pensionsrådgiver John Helle, født 28. juli 1964
Medlem af bestyrelsen i Sampension Administrationsselskab A/S

Digital kommunikationsrådgiver Morten Lundsgaard, født 10. april 1968
Medlem af bestyrelsen i Sampension Administrationsselskab A/S

Kundechef Jakob Juul-Thorsen, født 26. februar 1972
Medlem af bestyrelsen i Sampension Administrationsselskab A/S

Portfolio Manager Simon Hinrichsen, født 2. oktober 1989
Medlem af bestyrelsen i Sampension Administrationsselskab A/S
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Direktion
Adm. Direktør Hasse Jørgensen, født 23. juli 1962
Adm . direktør i Sampension Administrationsselskab A/S
Adm . direktør i Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører
Medlem af bestyrelsen i Refshaleøen Holding A/S (inkl . et datterselskab)
Medlem af bestyrelsen i Forsikring & Pension

Chief Operating Officer Mads Smith Hansen, født 6. januar 1969
Chief Operating Officer i Sampension Administrationsselskab A/S
Adm . direktør i Pensionskassen Arkitekter & Designere
Adm . direktør i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger
Direktør i Komplementarejendomsselskabet Sorte Hest ApS



















Noter til regnskabet (fortsat)

vurderinger har den væsentligste effekt 
på koncern- og årsregnskabet, eller som 
er særlig relevante i årsregnskabet for 
2022, er:

Note  Væsentlige skøn, estimater  
og forudsætninger

Note 15  Hensættelser til gennemsnits- 
renteprodukter

Note 15  Input til opgørelsen:
 •  Rentekurve til tilbagediskontering
  •  Indregnet forventet fremtidig  

levetidstrend
 • Dødelighed
 • Invalidehyppighed
 •  Tilbagekøbs- og fripolice- 

sandsynlighed
 • Pensioneringstidspunkt
 • Risikomargen
Note 23  Finansielle instrumenter  

indregnet til dagsværdi
Note 23  Unoterede kapitalandele, inkl. private 

equity-, ejendoms- og skovfonde
Note 23 Input til opgørelserne:
 • Forventede cash flows
 • Rentekurve til tilbagediskontering
Note 23  Unoterede obligationer, inkl. kreditobli-

gationer og strukturerede obligationer
Note 23 Input til opgørelserne:
 •  Priser for sammenlignelige  

obligationer
 •  Indikative priser fra  

investeringsbanker
Note 23  Materielle investeringsaktiver,  

inkl. ejendomme, vindmøller og skov
Note 23 Input til opgørelserne:
 • Forventede cash flows
 • Rentekurve til tilbagediskontering

Målingen af hensættelser til gennem-
snitsrentekontrakter opgøres ved en 
aktuarmæssig beregningsmetode, hvor-
til en række input i form af beregninger 
eller forudsætninger anvendes. Målingen 
er især påvirket af usikkerhed på den 
anvendte rentekurve til tilbagediskon-
tering og den indregnede forventede 
fremtidige levetidstrend, der er fastlagt 
som Finanstilsynets benchmark. De 
anvendte forudsætninger ved målingen 
omfatter herudover væsentligst dødelig-
hed, invalidehyppighed, tilbagekøbs- og 
fripolicesandsynlighed samt pensione-
ringstidspunkt.

Måling af investeringsaktiver placeret i 
dagsværdihierarkiets niveau 3 er pga. 
illikviditet og tidsmæssig forskydning 
forbundet med større usikkerhed end 
mere likvide aktiver placeret i niveau 
1 og 2, hvor måling af dagsværdi sker 
ud fra en offentlig tilgængelig kurs på 
et aktivt marked eller ud fra input, der 
i væsentligt omfang er direkte obser-
verbare. Måling af investeringsaktiver 

placeret i niveau 3 har derfor typisk den 
højeste usikkerhedsmargin, da målingen 
ofte baseres på ikke-observerbare input, 
hvilket betyder, at der kan forekomme 
afvigelser i forhold til en anden virk-
somheds måling af det samme aktiv. Ud 
over usikkerhed knyttet til dagsværdien 
er der som omtalt under afsnittet om 
risikostyring en risiko knyttet til, at stør-
re salg af illikvide aktiver over en kort 
tidsperiode ikke kan ske til samme priser 
som mindre salg. Sampension Liv er dog 
ikke i praksis udsat for en nævneværdig 
risiko for at skulle sælge illikvide aktiver 
på ufordelagtige vilkår. Beholdningen 
af de mest likvide aktiver indplaceret i 
dagsværdihierarkiets niveau 1 overstiger 
langt de årlige betalingsforpligtelser. 

Koncernforhold og 
konsolideringspraksis

Tilknyttede virksomheder indgår i kon- 
solideringen. Koncernregnskabet er udar-
bejdet på grundlag af årsregnskaber eller 
anden rapportering for alle de virksom-
heder, der indgår i konsolideringen, op-
gjort efter koncernens regnskabspraksis. 

Konsolideringen er foretaget ved sam-
menlægning af ensartede regnskabspo-
ster 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 koncern-
regnskabet fra overtagelsestidspunktet 
henholdsvis indtil afhændelsestidspunk-
tet.

Minoritetsaktionærer 

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder, 
som ikke er 100 % ejede af koncernen, 
indarbejdes fuldt ud i koncernregnska-
bet. Minoritetsaktionærernes andele 
vises på separate linjer i tilknytning til 
resultatopgørelsen og som en del af 
egenkapitalen.

Nærtstående parter

Nærtstående parter for Sampension 
Livforsikring A/S er selskabets direkte 
ejede dattervirksomheder og associe-
rede virksomheder samt bestyrelse og 
direktion.

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 kommuner og regioners forpligtelser 
overfor tjenestemænd. Præmieindtæg-
ten omfatter årets forfaldne bruttopræ-
mier og indskud. Indtægten er fratrukket 
arbejdsmarkedsbidrag og genforsik-
ringspræmier.

Forenede Gruppeliv 
Den væsentligste del af Sampension Livs 
gruppelivsforsikringer administreres i 
Forenede Gruppeliv (FG). FG’s årsrap-
port er pro rata indarbejdet i årsrappor-
ten på de relevante regnskabsposter. 

I regnskabsposten Præmier f.e.r. indgår 
Sampension Livs andel af bruttopræmi-
erne. I posten Forsikringsydelser f.e.r. ind-
går Sampension Livs andel af udbetalte 
ydelser samt gruppelivsbonus udbetalt 
til ejerselskaberne. Gruppelivsbonus er 
risikooverskud efter dækning af udgifter 
til administration, katastroferisici mv.

Investeringsafkast

Indtægter fra kapitalandele i tilknyttede
 og associerede virksomheder

Indtægter fra kapitalandele i tilknyttede 
og associerede virksomheder indeholder 
koncernens og selskabets forholdsmæs-
sige andel af det samlede resultat efter 
skat opgjort efter koncernens regn-
skabspraksis.
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Noter til regnskabet (fortsat)

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 refusi-
on svarer til værdien af det anvendte 
skattemæssige underskud. Indkomster 
i 100 % ejede ejendomsdatterselskaber 
anses i skattemæssig henseende for 
indtjent af Sampension Livsforsikring 
A/S. Den samlede selskabsskat af de 
danske datterselskabers nationale be-
skatningsgrundlag indregnes og betales 
af Sampension 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 ind-
komst 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. Sampension 
Livsforsikring A/S hæfter som admi-
nistrationsselskab solidarisk med de 
sambeskattede selskaber for den del 
af indkomstskatten, a conto skatten og 
restskatten samt tillæg og renter, der 
vedrører det enkelte selskab.

ANDEN TOTALINDKOMST

Anden totalindkomst anføres separat 
i forlængelse af resultatopgørelsen. I 
anden totalindkomst indgår poster, som 
føres direkte på egenkapitalen via anden 
totalindkomst. 

Minoritetsaktionærers andel

I tilknytning til resultatopgørelsen og 
anden totalindkomst angives den del af 

det samlede totale 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 
omkostninger direkte tilknyttet anskaf-
felsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet 
er klar til at blive taget i brug. Kostprisen 
udgøres af omkostninger til materialer, 
komponenter, underleverandører, eget 
direkte lønforbrug tillagt faste funktions-
omkostninger. 

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 5 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, it-anlæg og 
biler foretages lineært over 2-5 år. En 
eventuel scrapværdi fastsættes ud fra en 
skønnet salgspris på det forventede af-
hændelses- eller udskiftningstidspunkt.

Leasingkontrakter indregnes i balancen 
til det laveste af dagsværdien af aktivet 
og nutidsværdien af leasingydelserne, 
beregnet ved anvendelse af leasingafta-
lens interne rente eller en alternativ låne-
rente som diskonteringsfaktor. Leasede 
aktiver af- og nedskrives efter samme 
praksis som fastlagt for koncernen øvri-
ge driftsmidler.

Den kapitaliserede restleasingforpligtel-
se indregnes i balancen som en gælds-
forpligtelse, og leasingydelsens rentedel 
omkostningsføres løbende i resultatop-
gørelsen.

Domicilejendom 
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.  Den omvurderede værdi opgøres 
efter DCF-metoden (Discounted cash 
flow) på grundlag af ejendommens 
estimerede cash flows fra indtægter og 
omkostninger for en planlægningsperio-
de på 10 år og en diskonteringsrentekur-
ve modsvarende planlægningsperioden. 
Som indtægt anvendes en markedsleje 
for ejendommen. Fastsættelse af ejen-
dommens omvurderede værdi under-
støttes af vurdering fra ekstern ekspert.

Stigninger i omvurderet værdi indregnes 
i anden totalindkomst medmindre stig-
ningen modsvarer en værdinedgang, der 
tidligere er indregnet i resultatopgørel-
sen. Fald i omvurderet værdi indregnes 
i resultatopgørelsen medmindre faldet 
modsvarer en stigning, der tidligere er 
indregnet i anden totalindkomst. Afskriv-
ninger indregnes i resultatopgørelsen.

Afskrivning på domicilejendommen 
foretages lineært over 40 år, idet der 
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Pantesikrede udlån
Pantesikrede udlån måles til dagsværdi 
på balancedagen. Værdireguleringer 
føres i resultatopgørelsen under kursre-
guleringer.

Afledte finansielle instrumenter
Afledte finansielle instrumenter måles til 
dagsværdi på balancedagen. Den fast-
sættes for børsnoterede instrumenter 
med en lukkekurs, mens OTC-instrumen-
ters dagsværdi fastsættes med generelt 
accepterede metoder på grundlag af 
observerbare markedsdata.

Værdireguleringer føres i resultatopgø-
relsen under kursreguleringer.

Indlån i kreditinstitutter
Indlån i kreditinstitutter er aftaleindskud 
i kreditinstitutter og måles til dagsværdi. 

Investeringsaktiver tilknyttet  
markedsrenteprodukter
Investeringsaktiver tilknyttet markeds-
renteprodukter måles efter samme 
praksis som beskrevet for selskabets 
investeringsaktiver ovenfor og specifice-
res 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 efterføl-
gende år. 

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger består af indlån i 
kreditinstitutter. Likvide beholdninger 
måles til dagsværdi.

Øvrige
Øvrige består bl.a. af bonusregulerings-
konti for gruppelivsordninger.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter ind- 
regnet under aktiver omfatter tilgode-
havende renter og optjent leje samt 
afholdte omkostninger vedrørende 
efterfølgende regnskabsår. Periodeaf-
grænsningsposter måles til amortiseret 
kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til 
nominel værdi.

Egenkapital

Andre henlæggelser
Andre henlæggelser omfatter valuta-
kursreguleringer som følge af om- 
regning fra funktionel valuta til præ- 
sentationsvaluta og urealiserede  
opskrivninger vedrørende domicil- 
ejendommen. Der korrigeres for  
ændringer i hensættelser, pensions- 
afkastskat og skat.

Minoritetsaktionærers andel
Posten omfatter minoritetsaktionærer-
nes andel af egenkapitalen.

Ansvarlig lånekapital

Overskudskapital
I overskudskapital indgår individuelle 
særlige bonushensættelser (bonus- 
kapital). Overskudskapital forrentes  
som egenkapitalen og indgår i kapital-
grundlaget til dækning af solvenskapi-
talkrav. 

Hensættelser til forsikrings- 
og investeringskontrakter

Hensættelser til gennemsnits-
renteprodukter
Gennemsnitsrenteprodukter omfatter 
forsikringskontrakter, investeringskon-
trakter med ret til bonus samt genfor-
sikringskontrakter. Forsikringskontrakter 
samt investeringskontrakter med ret til 
bonus er direkte forsikring, mens genfor-
sikringskontrakter er indirekte forsikring.

Hensættelserne opgøres til markeds-
værdi i henhold til principper anmeldt til 
Finanstilsynet. Ved opgørelse af hensæt-
telserne anvendes den risikofri rentekurve 
med volatilitetsjustering, som offentlig-
gøres af EIOPA i henhold til Solvens II 
direktivet, eller en rentekurve, der ikke 
afviger væsentligt herfra. Ved opgørelsen 
anvendes endvidere forudsætninger om 
dødelighed, invalidehyppighed, omskriv-
ning til fripolice, tilbagekøb og pensione-
ringstidspunkt fastlagt ud fra selskabets 
erfaringer og et skøn for forventede 
fremtidige levetidsforbedringer, der er 
fastlagt som Finanstilsynets benchmark. 

Garanterede ordninger 
– direkte og indirekte forsikring

Garanterede ydelser omfatter forplig-
telser til at betale ydelser på den del af 
bestanden, der er omfattet af en ydel-
sesgaranti. Garanterede ydelser opgøres 
som nutidsværdien af de ydelser, der er 
garanteret forsikringen, med tillæg af 
nutidsværdien af den forventede fremti-
dige udgift til administration af forsikrin-
gen og med fradrag af nutidsværdien af 
de aftalte fremtidige præmier.

Ugaranterede ordninger 
– direkte forsikring

Bonuspotentiale på ugaranterede 
ydelser omfatter selskabets direkte 
tegnede ordninger med et gennem-
snitsrenteprodukt uden ydelsesgaranti 
og opgøres som værdien af de aftalte 
ydelser. Værdien fastsættes efter samme 
metode, som anvendes for de garantere-
de ydelser. 

Individuelt bonuspotentiale

Individuelt bonuspotentiale omfatter 
forpligtigelser til at yde bonus. Individu-
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  Sampension Liv anvender Solvens II diskonteringsrentekurven inkl. volatilitetsjustering (VA-tillæg) til op-
gørelse af livsforsikringshensættelserne. Diskonteringsrentekurven baseres på markedsrenter indtil 20-års 
punktet, hvorefter kurven konvergerer mod en myndighedsfastsat ultimativ forwardrente svarende til de 
langsigtede forventninger til inflation og realvækst. VA-tillægget har til formål at mindske sårbarheden 
overfor markedsvolatilitet og derved begrænse procyklisk investeringsadfærd.  

  Investeringsaktiver vedrørende selskabets kapitalgrundlag investeres sammen med investeringsaktiver 
tilknyttet det traditionelle gennemsnitsrentemiljø. Derudover ejer kapitalgrundlaget en mindre portefølje af 
strategiske investeringer, hvoraf Sampension Administrationsselskab A/S, er den væsentligste. 

 FINANSIELLE RISICI

   De finansielle risici stammer hovedsageligt fra de garanterede policer i det traditionelle gennemsnitsrente-
miljø og kapitalgrundlaget.

  Sampension Liv er følsom overfor ændringer i VA-tillægget, som har kontracykliske egenskaber, og som 
derfor også har spillet en væsentlig rolle i forbindelse med markedsuroen i 2022. 

  Væsentlige finansielle risici opstår som følge af en tilsigtet risikoeksponering. Her udgør kreditspændsrisiko 
en væsentlig faktor, og risikoen består i tab som følge af en udvidelse af kreditspændet eller som følge af 
misligholdelse, der fører til tab på obligationer, lån mv. Eksponeringer mod noterede og unoterede aktier, 
ejendomme og infrastruktur udgør ligeledes væsentlige risikofaktorer.

  Det tilstræbes at afdække rentebaserede ændringer i diskonteringsrentekurven bedst muligt for at sikre 
stabile reserver på kort sigt. Dette sker især ved brug af afledte finansielle instrumenter som renteswaps, 
swaptioner samt statsobligationer. Som følge af den høje afdækningsgrad er renterisikoen begrænset.

  Valutarisiko udgør en mindre væsentlig risikofaktor, da risikoen afdækkes i henhold til bestyrelsens ret-
ningslinjer herfor, såfremt værdien af den enkelte valuta udgør over 2 % af de samlede investeringsaktiver. 
For andre valutaer end DKK og EUR foretages afdækning af valutaeksponeringen inden for en ramme på 
mellem 50-100 % afhængigt af aktivet. 

  Sampension Liv investerer i illikvide aktiver, hvor værdiansættelsen og risikomålingen er præget af større 
usikkerhed end på fx børsnoterede aktier. Illikviditet medfører risiko for tab, hvis aktiver skal sælges med 
en kort tidsfrist, og bestyrelsen har derfor fastsat rammer for investeringer i illikvide aktivklasser, der 
afspejler dette hensyn. Aktuelt overstiger beholdningen af likvide aktiver langt de årlige betalingsforplig-
telser, hvorfor der er meget lav sandsynlighed for at blive nødsaget til at sælge på ufordelagtige vilkår. 
Risikostyringssystemet, der bl.a. omfatter et værdiansættelsesudvalg, er desuden tilrettelagt med henblik 
på at sikre løbende markedsværdifastsættelse og styring af illikvide aktiver.

   Sampension Liv er også eksponeret overfor modpartsrisiko, dvs. risiko for at lide 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 ram-
mer for størrelsen af enkeltinvesteringer og større koncentrationsrisici. 

 Ansvarlige investeringer
  Ansvarlighed i investeringerne er en forudsætning for at kunne skabe et langsigtet højt afkast. Klimamål, 

skattetransparens og aktivt ejerskab står på Sampension Livs liste over, hvordan man investerer ansvarligt. 
Bestyrelsen har opstillet en række krav og betingelser til sikring af ansvarlighed i investeringerne i politik-
ker og retningslinjer som har følgende fokusområder:

 • Investeringernes miljø- og klimamæssige aftryk
 • Investeringernes sociale indvirkning
 • God selskabsledelse

 Målsætning om at opnå størst mulig sikkerhed for at undgå ydelsesnedsættelse
  Sampension Liv har afskaffet størstedelen af ydelsesgarantierne. Sampension Liv søger fortsat at tilrette-

lægge investeringerne i traditionel gennemsnitsrente, så der er størst mulig 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 aktiverne 
relativt til værdien af forpligtelserne opgjort under forudsætning af, at policeydelser ikke nedsættes. På 

Note 28 fortsat
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den længere horisont inddrages det forhold, at et højere forventet løbende afkast vil reducere risikoen for, 
at policeydelser må sættes ned.

  Samlet set er der tale om en konservativ investeringsprofil i traditionel gennemsnitsrente, hvor der er lagt 
mest vægt på at reducere den kortsigtede risiko for 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 det traditionelle gennemsnitsrentemiljø til gode. 
Risikorammerne hertil er dog begrænsede, så afkastpotentialet ud over de udmeldte ydelser er ligeledes 
begrænset.

 FORSIKRINGSRISICI

  Forsikringsrisici for traditionel gennemsnitsrente omfatter risikoen for stigninger i levetid, ændringer i inva-
lidehyppighed, omskrivning til fripolice, tilbagekøb og pensioneringstidspunkt. De forskellige risikoelemen-
ter analyseres løbende.

  En forøgelse af levetiden vil betyde, at de løbende pensionsydelser skal udbetales over en længere år-
række. I Sampension Liv opgøres hensættelser til gennemsnitsrenteprodukter i overensstemmelse med 
Finanstilsynets model for levetidsforudsætninger, der dels baseres på selskabets egne erfaringer og dels 
på Finanstilsynets benchmark for forventede fremtidige levetidsforbedringer. 

 
  Alle risikosummer dækkes for egen regning. Der er ikke indgået genforsikringskontrakter på livsforsikring. 

Risikosummen er forskellen mellem den opsparede reserve og den reserve, der skal afsættes til fremtidige 
pensions- og forsikringsydelser i tilfælde at en kundes invaliditet eller død.

 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, herun-
der juridiske risici og cyber-risiko.

  For at reducere operationelle risici er der i relation til såvel livsforsikringsvirksomheden som investerings-
virksomheden etableret forretningsgange, som sikrer at risiciene overvåges og rapporteres med henblik på 
minimering heraf. Herudover er der for visse aktivtyper tegnet forsikringsdækning. Der sker løbende regi-
strering af operationelle hændelser samt opfølgning og rapportering af disse til revisions- & risikoudvalget, 
og under særlige omstændigheder også direkte til bestyrelsens formandskab.

 OUTSOURCING

  Sampension Liv har outsourcet opgaver på kritiske eller vigtige aktivitetsområder for at opnå omkost-
ningsbesparelser og adgang til specialkompetencer. Bestyrelsen har fastsat retningslinjer for outsourcing 
af kritiske eller vigtige aktivitetsområder for at sikre en betryggende håndtering af de risici, der er forbun-
det med outsourcing, herunder at outsourcingaftaler og -aktiviteter behandles efter bestyrelsens retnings-
linjer og gældende lovgivning om outsourcing. 

  Den løbende overvågning af outsourcede aktiviteter reguleres i forretningsgange, som sikrer rapportering 
til relevante ledelsesmæssige fora og bestyrelsen om leverandørens opgavevaretagelse fx ved løbende 
driftsrapporter, møder, stikprøvekontroller, revisorerklæringer mv.

 RAPPORT OM SOLVENS OG FINANSIEL SITUATION

  Selskabets risikostyring er uddybende beskrevet i rapporten Solvens og Finansiel Situation – den såkaldte 
SFCR. Rapporten er offentlig tilgængelig og kan findes på Sampension.dk/Om Sampension/Finansiel infor-
mation/Årsrapport mm. 

Note 28 fortsat
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Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 
31. december 2022 for Sampension 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 2022 samt af resultatet af koncer-
nens og moderselskabets aktiviteter for regnskabsåret 2022.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hellerup, den 2. marts 2023

Direktionen

Hasse Jørgensen Mads Smith Hansen 
Adm. direktør Chief Operating Officer
  
Bestyrelsen

Jens Ejner Christensen Kim Simonsen 
(Formand) (Næstformand)

Anne Mette Barfod Rita Bundgaard  

Hans Christen Østerby René Nielsen 

Torben Henning Nielsen Lene Roed Poulsen 

Michael Brautsch John Helle (ME) 

Morten Lundsgaard (ME) Jakob Juul-Thorsen (ME) 

Simon Hinrichsen (ME)  Søren Sperling (ME)

(ME): Medarbejdervalgt



Intern revisions revisionspåtegning

Konklusion
Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet for Sampension Livsforsikring A/S giver 
et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 
2022 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 
2022 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed for så vidt angår årsregnskabet for koncern 
og moderselskab. 

Vores konklusion er i overensstemmelse med vores revisionsprotokollat til revisions- & risikoudvalget 
samt bestyrelsen.

Den udførte revision
Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Sampension Livsforsikring A/S for regnskabs-
året 1. januar – 31. december 2022. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel 
virksomhed.

Revisionen er udført på grundlag af Finanstilsynets bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i 
finansielle virksomheder mv. samt finansielle koncerner og efter internationale standarder om revision 
vedrørende planlægning og udførelse af revisionsarbejdet.

Vi har planlagt og udført revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at koncernregnskabet og års-
regnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Vi har deltaget i revisionen af alle væsentlige og 
risikofyldte områder.

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

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi ud-
trykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af koncernregnskabet og årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledel-
sesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med 
koncernregnskabet eller årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes 
at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold 
til lov om finansiel virksomhed.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 
koncernregnskabet og årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med lov om finansiel virksom-
heds krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Hellerup, den 2. marts 2023

Gert Stubkjær
Koncernrevisionschef
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Sampension Livsforsikring A/S

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 2022 samt af resultatet af koncer-
nens og selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 i overensstemmelse med 
lov om finansiel virksomhed.

Vores konklusion er konsistent med vores revisionsprotokollat til revisions- & risikoudvalget samt besty-
relsen.

Hvad har vi revideret
Koncern- og årsregnskabet for Sampension Livsforsikring A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2022 omfatter resultat- og totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder 
anvendt regnskabspraksis, for såvel koncernen som selskabet (”regnskabet”).

Grundlag for konklusion
Vi udførte vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision (ISA) og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere 
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet.

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

Uafhængighed
Vi er uafhængige af koncernen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accoun-
tants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, 
der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i overensstemmelse 
med disse krav og IESBA Code.

Efter vores bedste overbevisning er der ikke udført forbudte ikke-revisionsydelser som omhandlet i artikel 
5, stk. 1, i forordning (EU) nr. 537/2014.

Valg
Vi blev første gang valgt som revisor for Sampension Livsforsikring A/S den 30. maj 2000 for regnskabs-
året 2000. Vi er genvalgt årligt ved generalforsamlingsbeslutning i en samlet sammenhængende opgave-
periode på 23 år til og med regnskabsåret 2022.

Centrale forhold ved revisionen
Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter vores faglige vurdering var mest betydelige ved 
vores revision af regnskabet for 2022. Disse forhold blev behandlet som led i vores revision af regnskabet 
som helhed og udformningen af vores konklusion herom. Vi afgiver ikke nogen særskilt konklusion om 
disse forhold.



Centrale forhold 
ved revisionen

Måling af hensættelser til forsikrings- 
og investeringskontrakter

Koncernen har hensættelser til forsikrings- og inve-
steringskontrakter for i alt 213.664 mio. kr., hvilket 
udgør 75 % af koncernens balance. 

Hensættelserne består primært af livsforsikringshen-
sættelser til gennemsnitsrente og markedsrente. 

Opgørelsen er baseret på aktuarmæssige principper 
og involverer væsentlige regnskabsmæssige skøn, 
som er knyttet til de aktuarmæssige forudsætninger 
om den tidsmæssige placering og omfang af fremti-
dige betalinger til forsikringstagerne. 

Betydelige aktuarmæssige forudsætninger omfatter 
rentekurve til tilbagediskontering, levetider, døde-
lighed, invaliditet, tilbagekøbs- og fripolicesandsyn-
lighed samt omkostninger. Vi fokuserede på måling 
af hensættelser til forsikrings- og investeringskon-
trakter, fordi det regnskabsmæssige skøn i sin natur 
er komplekst og påvirket af subjektivitet og dermed 
forbundet med høj grad af skønsmæssig usikkerhed.

Der henvises til koncern- og årsregnskabets omtale 
af ”Regnskabsmæssige skøn” i note 1 samt ”Hensæt-
telser til gennemsnitsrenteprodukter” i note 15 og 
”Hensættelser til markedsrenteprodukter” i note 16.

Måling af unoterede investeringsaktiver

Unoterede investeringsaktiver omfatter investeringer 
i kapitalfonde, infrastrukturfonde, unoterede aktier, 
ejendomme og erhvervsobligationer m.m. og indgår i 
regnskabsposterne:

• Investeringsejendomme mm.
• Kapitalandele
• Obligationer
• Investeringsaktiver tilknyttet markedsrenteproduk-
ter

Unoterede investeringer måles til skønnet dagsværdi. 
Det regnskabsmæssige skøn over dagsværdi er base-
ret på værdiansættelsesmodeller, data og betydelige 
forudsætninger, der ikke er direkte observerbare for 
tredjemand.  Ændringer i de betydelige forudsætnin-
ger, som indgår i det regnskabsmæssige skøn, kan 
have en væsentlig påvirkning på regnskabet. 

Vi fokuserede på måling af unoterede investerin-
ger, fordi det regnskabsmæssige skøn i sin natur er 
komplekst og påvirket af subjektivitet og dermed 
forbundet med høj grad af skønsmæssig usikkerhed. 

Der henvises til koncern- og årsregnskabets omtale 
af ”Regnskabsmæssige skøn” i note 1 samt ”Finansiel-
le instrumenter indregnet til dagsværdi” i note 23.

Hvordan vi har behandlet det centrale
forhold ved revisionen

Vi udførte risikovurderingshandlinger med henblik på 
at opnå en forståelse af it-systemer, forretningsgange 
og relevante interne kontroller vedrørende opgørelse 
af hensættelser til forsikrings- og investeringskon-
trakter. For kontrollerne vurderede vi, om de var 
designet og implementeret til effektivt at adressere 
risikoen for væsentlig fejlinformation. For udvalgte 
kontroller, som vi planlagde at basere os på, testede 
vi, om de var udført på konsistent basis.

Vi anvendte vores egne aktuarer til at vurdere de af 
koncernen anvendte aktuarmæssige metoder og mo-
deller samt anvendte forudsætninger og foretagne 
beregninger.

Vi vurderede og udfordrede de anvendte metoder, 
modeller og betydelige forudsætninger i form af ren-
tekurve til tilbagediskontering, levetider, dødelighed, 
invaliditet, tilbagekøbs- og fripolicesandsynlighed 
samt omkostninger ud fra vores branchekendskab 
med henblik på at vurdere, om disse er i overens-
stemmelse med regulatoriske og regnskabsmæssige 
krav. Dette omfattede en vurdering af kontinuiteten i 
grundlaget for opgørelsen af hensættelser.

Vi testede stikprøvevist beregningen af de opgjorte 
hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter.

Vi vurderede om oplysningerne om hensættelserne 
var passende.

Vi udførte risikovurderingshandlinger med henblik på 
at opnå en forståelse af it-systemer, forretningsgange 
og relevante interne kontroller for måling af unotere-
de investeringer.

For kontrollerne vurderede vi, om de var designet 
og implementeret til effektivt at adressere risikoen 
for væsentlig fejlinformation. For udvalgte kontroller, 
som vi planlagde at basere os på, testede vi, om de 
var udført på konsistent basis.

Vi vurderede og testede de af ledelsen anvendte 
værdiansættelsesmodeller.

Vi testede stikprøvevist sammenhængen mellem de 
anvendte forudsætninger, data og beregningen af 
dagsværdier. 

Vi testede stikprøvevist anvendte dagsværdier til 
relevant rapportering fra eksterne fund managers. 

Vi udfordrede de betydelige forudsætninger, som 
indgår i det regnskabsmæssige skøn, der ligger til 
grund for beregning af dagsværdier ud fra vores 
kendskab til porteføljen og markedsudviklingen. 

Vi vurderede om oplysningerne om de unoterede 
investeringer var passende.
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Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for kon-
klusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den 
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden 
opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold 
til lov om finansiel virksomhed.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 
koncernregnskabet og årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i lov om finansiel 
virksomhed. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

Ledelsens ansvar for regnskabet
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 for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinfor-
mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere koncernens og selskabets evne til at 
fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde 
regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt 
at likvidere koncernen eller selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre 
dette.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinfor-
mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en kon-
klusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der 
udføres i overensstemmelse med ISA og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække 
væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl 
og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har 
indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af regnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med ISA og de yderligere krav, der er gældende i 
Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herud-
over:

•  Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici 
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusi-
on. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end 
ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, 
dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

•  Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme re-
visionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en 
konklusion om effektiviteten af koncernens og selskabets interne kontrol.

•  Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de 
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

•  Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig 
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om koncer-
nens og selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikker-
hed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, 
hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner 
er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Frem-
tidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at koncernen og selskabet ikke længere kan 
fortsætte driften.



•  Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteop-
lysningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en 
sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

•  Opnår vi tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for de finansielle oplysninger for virksomhederne 
eller forretningsaktiviteterne i koncernen til brug for at udtrykke en konklusion om koncernregn-
skabet. Vi er ansvarlige for at lede, føre tilsyn med og udføre koncernrevisionen. Vi er eneansvarli-
ge for vores revisionskonklusion.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige 
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige 
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Vi afgiver også en udtalelse til den øverste ledelse om, at vi har opfyldt relevante etiske krav vedrørende 
uafhængighed, og oplyser den om alle relationer og andre forhold, der med rimelighed kan tænkes at på-
virke vores uafhængighed og, hvor dette er relevant, anvendte sikkerhedsforanstaltninger eller handlinger 
foretaget for at eliminere trusler.

Med udgangspunkt i de forhold, der er kommunikeret til den øverste ledelse, fastslår vi, hvilke forhold der 
var mest betydelige ved revisionen af regnskabet for den aktuelle periode og dermed er centrale forhold 
ved revisionen. Vi beskriver disse forhold i vores revisionspåtegning, medmindre lov eller øvrig regulering 
udelukker, at forholdet offentliggøres. 

Hellerup, 2. marts 2023
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 3377 1231

Per Rolf Larssen
statsautoriseret revisor
mne24822
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