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Ledelsesberetning 

Hovedresultater i 1. halvår 2017 

Sampension fortsatte i 1. halvår 2017 den positive udvikling fra 2016 med pæne afkast på investe-

ringsporteføljerne. Det samlede afkast udgjorde 3,3 mia. kr. svarende til 1,8 %. Kunderne i markeds-

rente opnåede afkast på i alt 3,5 %, fordelt mellem 1,4 % og 6,6 % afhængig af kundens alder og valg af 

investeringsprofil.  

Præmierne steg med 0,9 % i forhold til 1. halvår 2017, hvilket skyldes højere løbende præmier. Om-

kostninger pr. forsikret faldt til 191 kr. fra 209 kr. i 1. halvår 2016. 

Hovedresultater i 1. halvår 2017 fremgår af følgende tabel: 

Udvalgte hoved- og nøgletal 
30. juni 30. juni 31. december  

2017 2016 2016 

        

Mio. kr. 
      

Præmier i alt 4.361 4.322 9.017 

Udbetalinger i alt 4.802 4.193 8.100 

Investeringsafkast i alt 3.306 8.753 14.189 

Balance i alt 260.345 263.810 267.658 

        

Pct. 
      

Investeringsafkast før pensionsafkastskat 
      

I alt 1,8 5,0 8,1 

Markedsrente 1,4 til 6,6 -0,3 til 1,2 4,8 til 9,7 

Markedsrente i alt 3,5 0,8 7,2 

Traditionel gennemsnitsrente før renteafdækning 2,3 0,5 3,8 

Traditionel gennemsnitsrente (N1) -0,4 10,4 9,6 

Omkostninger pr. forsikret (kr.) 191 209 397 

Solvensdækning  544 287 427 

        
 

Investeringer og afkast 

De internationale konjunkturer og finansielle markeder 

Væksten i den globale økonomi er i 1. halvår 2017 taget til, godt understøttet af flere investeringer i 

fremstillingsindustrien og i handel. Med en stigning i BNP-væksten i 1. kvartal 2017 har opsvinget i 

euroområdet fået endnu mere momentum, og meget tyder på, at de 16 kvartaler i træk med positiv 

vækst bliver til flere. Inflationen ligger fortsat forholdsvist lavt i de fleste lande. 

Den økonomiske aktivitet stimuleres i mange lande fortsat af en lempelig pengepolitik. En forsigtig 

normalisering af pengepolitikken er startet i USA, hvor Centralbanken efter at have hævet renten ved 

udgangen af 2015 og 2016 nu er blevet mere aggressiv og har hævet renten både i marts og juni må-

ned. Den Europæiske Centralbank besluttede i december 2016 at udvide sit opkøbsprogram for værdi-

papirer, så det løber til udgangen af 2017, dog med nettoopkøb på et noget lavere niveau.  

De finansielle markeder har haft en rolig positiv udvikling i 1. halvår 2017, dog har der været lidt stør-

re udsving på rentemarkederne. Især det danske aktiemarked har klaret sig rigtig pænt med en stig-

ning på 14,6 % i 1. halvår 2017. Det er tæt fulgt af emerging markets aktier, som er steget 14,4 %.  Det 

amerikanske aktiemarked (+9,0 %) og aktierne i euroområdet (+8,4 %) har også pæne stigninger, mens 

3



 

det britiske aktiemarked (+4,7 %) halter noget efter – formentlig som følge af den usikre politiske situa-

tion i Storbritannien. 

De stigende renter betød, at Sampension fik et tab på afdækning af renterisiko på pensionsforpligtigel-

serne i det traditionelle gennemsnitsrentemiljø, hvilket efter pensionsafkastskat modsvares af et fald i 

markedsværdien af de tilsvarende livsforsikringshensættelser. 

Investeringsstrategi og produkter 

Sampensions investeringsstrategi sigter mod at levere det højeste afkast inden for de enkelte produk-

ters givne risikorammer, under hensyntagen til Sampensions politik for ansvarlige investeringer.  

 

Overordnet set har Sampension følgende opsparingsprodukter: 

Produkter Investeringer og afkasttilskrivning 

Markedsrente Kunderne får løbende tilskrevet det faktisk opnåede afkast 

Livscyklusproduktet 3 i 1 Livspension Sampensions hovedprodukt, hvor opsparingen fordeles på 

årgangspuljer efter kundernes alder samt investeringspro-

fil efter kundens eget valg 

Unit link produktet Linkpension Kunderne kan vælge, hvilke investeringsfonde opsparingen 

placeres i 

Gennemsnitsrente Kunderne får tilskrevet en depotrente, som udjævner det 

faktisk opnåede afkast over tid 

Ugaranteret genforsikring Produktet indeholder afdækning af inflationsrisiko i forhold 

til arbejdsgivernes fremtidige pensionsforpligtelser 

Traditionel gennemsnitsrente Produktet omfatter pensionsordninger med hensigtserklæ-

ringer, garanterede direkte forsikringer samt garanteret 

genforsikring 

 

Risikoen for den nuværende høj-risikoprofil i 3 i 1 Livspension ændres pr. 1. juli 2017 således, at den 

bliver mere risikofyldt for de ældste årgange, men naturligvis stadig lever op til prudent person-

princippet. 

Investeringsafkast  

Det samlede afkast af investeringsporteføljer (eksklusive afdækningsportefølje) på tværs af alle miljøer 

var på 4,9 mia. kr. i 1. halvår 2017 mod 1,0 mia. kr. i 1. halvår 2016. I modsat retning trækker resulta-

tet af renteafdækningsporteføljen som følge af forskellige udviklinger i renteniveau i henholdsvis 1. 

halvår 2017 og 1. halvår 2016.  

Resultat af investeringer fordelt på miljøer 1. halvår 1. halvår 

Mio. kr. 2017 2016 

3 i 1 Livspension 2.655 504 

Linkpension 7 -1 

Ugaranteret genforsikring 796 162 

Traditionel gennemsnitsrente:     

Investeringsportefølje 1.421 323 

Afdækningsportefølje -1.573 7.763 

Samlet resultat 3.306 8.753 

Det samlede resultat af investeringer i Sampension inklusive afdækningsporteføljen var på 3,3 mia. kr. 

før pensionsafkastskat for 1. halvår 2017 mod 8,8 mia. kr. i samme periode året før. Det samlede inve-

steringsafkast for alle investeringsmiljøer tilsammen blev 1,8 % før pensionsafkastskat i 1. halvår 2017 

mod 5,0 % i 1. halvår 2016.  
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Afkast i 3 i 1 Livspension 

I 3 i 1 Livspension tilpasses investeringerne løbende kundens alder i årgangspuljer med hver sin sam-

mensætning af investeringsaktiver. Kunden kan vælge mellem tre forskellige investeringsprofiler – lav, 

moderat og høj.  

Det samlede investeringsafkast før pensionsafkastskat for 3 i 1 Livspension blev 3,5 % for 1. halvår 

2017. Aktier, der udgør den største andel af investeringsaktiverne i 3 i 1 Livspension, bidrog også 

mest til det samlede afkast, mens der var et mindre, positivt bidrag fra alternative investeringer samt 

et lille negativt bidrag fra obligationer. 

I første halvår 2017 gav 3 i 1 Livspension positive afkast i alle årgangspuljer på tværs af investerings-

profiler. De yngste årgangspuljer, som har en højere andel i aktier, opnåede på grund af det høje af-

kast på aktier det største afkast. Ligeledes opnåede kunder med høj investeringsprofil de højeste af-

kast på grund af den store andel af aktier. 

Afkast for 1. halvår 2017: 

Årgangspuljer 3 i 1 Livspension, udvalgte 
Investeringsprofil 

        

Afkast i % Lav Moderat Høj 

25 år 4,2 5,6 6,6 

45 år 3,7 4,8 5,8 

65 år 1,4 1,9 2,3 

Afkast i ugaranteret genforsikring 

Ugaranteret genforsikring afdækker risici knyttet til tjenestemandspensioner. Tjenestemandspensioner 

reguleres med lønudviklingen, hvilket udgør en væsentlig risikoparameter for eksempelvis en kommu-

nes forpligtelser. Aktivallokeringen fastlægges ud fra kommunernes fremtidige udbetalingsprofil.  

Investeringerne knyttet til ugaranteret genforsikring gav i første halvår 2017 et afkast på 2,1 %. Aktier, 

der udgør godt en tredjedel af investeringsaktiverne i ugaranteret genforsikring, bidrog mest til det 

samlede resultat. 

Afkast i traditionel gennemsnitsrente 

Det traditionelle gennemsnitsrentemiljø omfatter pensioner med og uden garanti. Hensættelser til pen-

sioner opgøres til markedsværdi. Det indebærer, at værdien er afhængig af renteniveauet. For at be-

grænse denne risiko har Sampension en selvstændig afdækningsportefølje. Målet med porteføljen er at 

opnå en høj grad af sikkerhed for, at Sampension kan leve op til de garantier og hensigtserklæringer, 

som er afgivet overfor kunderne. 

Den overordnede fordeling af investeringer i det traditionelle gennemsnitsrentemiljø ultimo 1. halvår 

2017, samt halvårets afkastbidrag fremgår af nedenstående tabel. 

Traditionel gennemsnitsrente Markedsværdi     

  30.06.2017 Fordeling Afkastbidrag 

  Mio. kr. % % 

Investeringsporteføljen i alt 60.889 79,9 2,3 

Renteafdækningsporteføljen i alt 15.300 20,1 -2,5 

Investeringsaktiver i alt 76.189 100,0 -0,3 
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Resultat, solvenskapitalkrav og kapitalgrundlag 

Resultat og egenkapital 

Sampensions resultat blev i 1. halvår 2017 et overskud på 61 mio. kr. efter skat mod et underskud på 

24 mio. kr. i 1. halvår 2016. 

Periodens resultat består af egenkapitalens forholdsmæssige andel af periodens afkast af investerings-

porteføljen samt risikoforrentning i henhold til kontributionsprincippet. Eventuel tildeling af bonuska-

pital (overskudskapital) fra egenkapitalen til kunderne udgiftsføres i henhold til regnskabsreglerne. 

Tildelingen i 1. halvår 2017 udgjorde 13 mio. kr. mod 39 mio. kr. i 1. halvår 2016.  

Moderselskabets egenkapital udgjorde 3,6 mia. kr. både pr. 30. juni 2017 og ved udgangen af 2016. 

For koncernen udgør egenkapitalen 15,7 mia. kr. pr. 30. juni 2017 mod 4,6 mia. kr. pr. 31. december 

2016. Stigningen i koncernens egenkapital skyldes væsentligst, at Arkitekternes Pensionskasse og 

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger i starten af 2017 har investeret i Sampension 

Invest. Investorer, som ikke er en del af Sampension koncernen, indgår som minoritetsaktionærer i 

koncernregnskabets egenkapital. 

Solvenskapitalkrav og kapitalgrundlag  

Solvens II trådte i kraft med virkning fra 1. januar 2016. Solvens II opererer med både et primært sol-

venskapitalkrav (SCR) samt et lavere minimumskapitalkrav (MCR). Sampension opgør solvenskravene på 

baggrund af standardmodellen.  

Nedenfor er vist solvenskapitalkrav og kapitalgrundlag pr. 30. juni 2017: 

Solvenskapitalkrav og kapitalgrundlag      

Mio. kr. 30.06.2017 31.12.2016 

Kapitalgrundlag 7.928 7.882 

Solvenskapitalkrav (SCR) 1.458 1.845 

Minimumskapitalkrav (MCR) 365 461 

Overskydende kapitalgrundlag 6.470 6.037 

Solvensdækning i forhold til SCR 544 % 427 % 

Solvensdækning i forhold til MCR 2175 % 1709 % 

Solvensdækningen (kapitalgrundlaget i forhold til solvenskapitalkravet) var pr. 30. juni 2017 steget til 

544 %. Stigningen vedrører især fald i beholdning af securitiseringsprodukter som følge af førtidsind-

frielser. 

Bonuspotentiale og bonusgrad 

Nøgletallet bonusgrad omfatter både individuelle og kollektive bonuspotentialer set i forhold til kun-

dernes depoter.  

Nedenfor er vist bonuspotentialer samt bonusgrader fordelt på kontributionsrentegrupper: 
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Bonuspotentialer og bonusgrader 
30.06.2017 31.12.2016 

  Mio. kr. % Mio. kr. % 

  

Bonus- 

potentialer 

Bonus- 

grader 

Bonus- 

potentialer 

Bonus- 

grader 

Rentegruppe A (gennemsnitlig grundlagsrente 3,5 % - 4,5 %) 2.072 11,8 2.135 11,6 

Rentegruppe B (gennemsnitlig grundlagsrente 2,5 % - 3,5 %) 925 24,2 840 22,0 

Rentegruppe C (gennemsnitlig grundlagsrente 1,5 % - 2,5 %) 5.009 46,2 4.952 46,8 

Rentegruppe D (gennemsnitlig grundlagsrente 0,5 % - 1,5 %) 1.312 52,6 1.229 54,9 

Rentegruppe E (gennemsnitlig grundlagsrente under 0,5 %) 13 114,4 9 381,3 

Rentegruppe F (ugaranteret) 116 12,4 100 11,1 

Traditionel gennemsnitsrente, rentegrupper i alt 9.449 
- 

9.265 
- 

Ugaranteret genforsikring 4.599 13,8 4.188 12,6 

Samlede bonuspotentialer i rentegrupper 14.048 - 13.453 - 

De samlede bonuspotentialer er steget med 0,6 mia. kr. i 1. halvår 2017, og de fleste grupper har en 

stigning i bonusgrader. Det skyldes især positivt investeringsafkast. 

Hensættelser til forsikringskontrakter 

Hensættelser til gennemsnitsrenteprodukter udgjorde pr. 30. juni 2017 109,4 mia. kr. mod 110,4 mia. 

kr. ved udgangen af 2016. Den væsentligste del af ændringen i 1. halvår 2017 skyldes rentestigning, 

som medførte fald i markedsværdireguleringer på 1,4 mia. kr. 

Hensættelser til markedsrenteprodukter blev i 1. halvår 2017 forøget med 3,8 mia. kr. til 78,7 mia. kr. 

Stigningen skyldes dels præmieindbetalinger, idet 88 % af selskabets præmiebetalende kunder har 3 i 1 

Livspension, og alle nye kunder får dette produkt, dels periodens investeringsafkast.  

Præmier, udbetalinger og omkostninger 

Udvikling i præmier  

Præmieindtægterne i første halvår 2017 udgjorde 4,4 mia. kr. mod 4,3 mia. kr. i første halvår 2016. 

Stigningen på 0,9 % vedrører løbende præmier.  

 

Indbetalte præmier 1. halvår 1. halvår   

Mio. kr.  2017 2016 Ændring i % 

Løbende præmier 3.506 3.431 2,2 

Indskud mv. 
571 592 

-3,6 

Præmier direkte forsikring 4.077 4.024 1,3 

Præmier indirekte forsikring 284 299 -4,8 

Bruttopræmier i alt 4.361 4.322 0,9 

Det samlede antal direkte forsikrede kunder udgjorde 274.943 ultimo juni 2017 mod 271.605 ultimo 

2016. Hertil kommer godt 18.000 indirekte forsikrede tjenestemandsansatte i stat og kommuner. 

Forsikringsudbetalinger 

De samlede udbetalte ydelser udgjorde 4,8 mia. kr. for 1. halvår 2017 mod 4,2 mia. kr. for 1. halvår 

2016. Udbetalinger er dermed højere end indbetalinger. Stigningen i udbetalinger vedrører både lø-
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bende pensionsudbetalinger samt tilbagekøb, da der i branchen er stigende fokus på at få samlet kun-

dernes pensionsordninger i forbindelse med jobskifte.   

Omkostninger 

Sampensions forsikringsmæssige driftsomkostninger udgjorde 84 mio. kr. i 1. halvår 2017 mod 89 

mio. kr. i 1. halvår 2016. Omkostninger pr. forsikret udgjorde 191 kr. mod 209 kr. i 1. halvår 2016. 

Omkostninger i procent af hensættelser udgjorde 0,05 %, uændret i forhold til 1. halvår 2016.  

 

Forventninger til hele 2017 

Sampension forventer, at præmieindtægten for hele året 2017 vil ligge på niveau med 2016. Udbeta-

linger forventes at stige i forhold til 2016.  

De forsikringsmæssige administrationsomkostninger forventes bibeholdt på niveau med 2016.  

Udviklingen i kundernes afkast vil i al væsentlighed afhænge af udviklingen på de finansielle markeder.  

Det samlede resultat for Sampension forventes at blive et mindre overskud. 

 

Øvrige forhold 

Ændringer i selskabets ledelse 

På ekstraordinært repræsentantmøde den 28. juni 2017 er CFO Anne Mette Barfod valgt som nyt besty-

relsesmedlem til erstatning for Direktør Anne Louise Eberhard, som er udtrådt af bestyrelsen. 

Koncerninterne transaktioner 

Udover transaktioner vedrørende administrationsaftaler med Sampension Administrationsselskab A/S 

har der været transaktioner vedrørende koncerninterne aftaleindskud og udlån mellem Sampension og 

koncernens investerings- og ejendomsselskaber i 1. halvår 2017.  

Usikkerhed ved indregning og måling 

Ledelsen foretager en række skøn og vurderinger om fremtidige forhold, når halvårs- og årsrapporter 

udarbejdes. Disse har indflydelse på den regnskabsmæssige værdi af aktiver og forpligtelser. Det om-

råde, hvor ledelsens skøn og vurderinger har den væsentligste effekt på halvårs- og årsregnskaber, er 

hensættelser til forsikringskontrakter samt dagsværdi af illikvide aktiver så som unoterede finansielle 

instrumenter og ejendomme. Der er redegjort mere detaljeret for dette i noten om anvendt regnskabs-

praksis i årsrapporten for 2016, hvortil der henvises.  

Risikostyring 

Der henvises til beskrivelse af selskabets risikostyring i årsrapporten for 2016, note 26 (side 74-76).  
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Halvårsregnskab

Koncern- og moderselskabsregnskab

Resultatopgørelse

Mio. kr. 1. halvår 2017 1. halvår 2016 1. halvår 2017 1. halvår 2016

Bruttopræmier 4.361 4.322 4.361 4.322

Præmier f.e.r., i alt 4.361 4.322 4.361 4.322

Indtægter fra kapitalandele i tilknyttede virksomheder - - 5.064 945

Indtægter fra kapitalandele i associerede virksomheder 54 57 3 0

Indtægter af investeringsejendomme og energianlæg 148 56 0 0

Renteindtægter og udbytter mv. 3.210 2.895 1.994 1.945

Kursreguleringer 4.393 6.762 -409 6.693

Renteudgifter -39 -9 -1 -1

Administrationsomkostninger ifm. 

Investeringsvirksomhed -195 -176 -90 -101

Investeringsafkast, i alt 7.572 9.585 6.561 9.480

Pensionsafkastskat -830 -1.134 -830 -1.134

Udbetalte ydelser -4.802 -4.193 -4.802 -4.193

Forsikringsydelser f.e.r., i alt -4.802 -4.193 -4.802 -4.193

Ændring i hensættelser f.e.r., i alt -5.145 -8.432 -5.145 -8.432

Ændring i overskudskapital 21 55 21 55

Administrationsomkostninger -84 -89 -84 -89

Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt -84 -89 -84 -89

Overført investeringsafkast -67 -34 -67 -34

FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT 1.027 80 15 -26

Egenkapitalens investeringsafkast 67 34 67 34

Andre indtægter 18 2 0 0

Andre omkostninger -15 0 0 0

RESULTAT FØR SKAT 1.097 115 83 8

Skat -55 -123 -4 -11

PERIODENS RESULTAT 1.041 -8 78 -3

Anden totalindkomst

Domicilejendom, værdiregulering 40 3 0 0

Valutakursforskelle, udenlandske virksomheder -3.255 -727 -3.255 -727

Pensionsafkastskat 477 89 477 89

Ændring i hensættelser 2.761 616 2.761 616

Skat -9 -1 0 0

ANDEN TOTALINDKOMST, I  ALT 14 -19 -17 -21

ÅRETS SAMLEDE TOTALE RESULTAT 1.055 -27 61 -24

Minoritetsaktionærers andel -994 3 - -

MODERSELSKABETS ANDEL AF ÅRETS TOTALE  

RESULTAT 61 -24 61 -24

Koncern Moderselskab

http://www.sampension.dk/Forside/Om-Sampension/Hvem-er-vi
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Balance

Mio. kr. 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016

AKTIVER

IMMATERIELLE AKTIVER 145 152 0 0

Driftsmidler 7 5 0 0

Domicilejendom 162 152 0 0

MATERIELLE AKTIVER, I ALT 169 157 0 0

Investeringsejendomme 3.720 3.447 0 0

Investering i energianlæg 752 806 0 0

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder - - 27.624 28.238

Udlån til tilknyttede virksomheder - - 1.488 1.149

Kapitalandele i associerede virksomheder 1.016 1.058 207 216

Udlån til associerede virksomheder 195 168 111 105

Investeringer i tilknyttede og associerede 

virksomheder, i alt 1.211 1.227 29.430 29.708

Kapitalandele 37.095 27.827 4.662 5.811

Investeringsforeningsandele 210 211 210 211

Obligationer 85.961 87.026 84.865 85.493

Pantesikrede udlån 423 259 423 259

Afledte finansielle instrumenter 42.576 48.756 42.576 48.756

Indlån i kreditinstitutter 3.578 5.129 3.421 5.100

Andre finansielle investeringsaktiver, i alt 169.844 169.207 136.157 145.629

INVESTERINGSAKTIVER, I ALT 175.527 174.687 165.587 175.337

INVESTERINGSAKTIVER TILKNYTTET 

MARKEDSRENTEPRODUKTER 86.760 85.462 84.819 84.369

Tilgodehavender i forbindelse med direkte og 

indirekte forsikringskontrakter, i alt 287 261 287 261

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - 719 872

Andre tilgodehavender 315 228 112 84

TILGODEHAVENDER, I ALT 602 489 1.119 1.216

Aktuelle skatteaktiver 41 34 38 30

Udskudte skatteaktiver 14 56 0 0

Likvide beholdninger 3.145 1.770 3.755 1.536

Øvrige 1.047 824 970 736

ANDRE AKTIVER, I ALT 4.246 2.685 4.764 2.302

Tilgodehavende renter samt optjent leje 3.843 4.268 3.829 4.212

Andre periodeafgrænsningsposter 837 256 228 222

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER, I ALT 4.680 4.524 4.057 4.434

AKTIVER, I ALT 272.129 268.154 260.345 267.658

Koncern Moderselskab
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Balance

Mio. kr. 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016

PASSIVER

Selskabskapital 1 1 1 1

Andre henlæggelser 156 142 77 95

Reserver, i alt 156 142 77 95

Overført overskud 3.479 3.432 3.558 3.480

Minoritetsaktionærers andel 12.025 985 - -

EGENKAPITAL, I ALT 15.661 4.559 3.636 3.575

Overskudskapital 4.437 4.458 4.437 4.458

ANSVARLIG LÅNEKAPITAL, I ALT 4.437 4.458 4.437 4.458

Hensættelser til gennemsnitsrenteprodukter 109.425 110.409 109.425 110.409

Hensættelser til markedsrenteprodukter 78.713 74.921 78.713 74.921

HENSÆTTELSER TIL FORSIKRINGS- OG 

INVESTERINGSKONTRAKTER, I ALT 188.138 185.330 188.138 185.330

Udskudte skatteforpligtelser 112 137 0 0

Andre hensættelser 22 21 0 0

HENSATTE FORPLIGTELSER, I ALT 135 158 0 0

Gæld i forbindelse med direkte forsikring 95 66 95 66

Gæld til kreditinstitutter 26.303 28.290 25.325 27.216

Gæld til tilknyttede virksomheder - - 2.565 2.159

Gæld til associerede virksomheder 0 8 0 0

Aktuelle skatteforpligtelser 2 1 0 0

Anden gæld 36.472 45.095 36.004 44.708

GÆLD, I ALT 62.872 73.461 63.989 74.149

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER 887 188 145 145

PASSIVER, I ALT 272.129 268.154 260.345 267.658

Koncern Moderselskab
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Egenkapitalopgørelse

Mio. kr.

Selskabs- 

kapital

Valutakurs-

regulering Domicil

Overført 

resultat

Minoritets-

andele I alt

Moderselskab

Egenkapital 1. januar 2016 1 96 0 3.625 0 3.722

Årets resultat - - - -146 - -146

Anden totalindkomst - -1 - - - -1

Egenkapital 31. december 2016 1 95 0 3.480 0 3.575

Periodens resultat - - - 78 - 78

Anden totalindkomst - -17 - - - -17

Egenkapital 30. juni 2017 1 77 0 3.558 0 3.636

Koncern

Egenkapital 1. januar 2016 1 96 40 3.586 3.250 6.972

Årets resultat - - - -154 79 -75

Anden totalindkomst - -2 8 - - 6

Minoritetsandele - nettoafgang - - - - -2.344 -2.344

Egenkapital 31. december 2016 1 94 48 3.432 985 4.559

Periodens resultat - - - 47 994 1.041

Anden totalindkomst - -17 31 - - 14

Minoritetsandele - nettotilgang - - - - 10.046 10.046

Egenkapital 30. juni 2017 1 77 79 3.479 12.025 15.661

30.06.2017 31.12.2016

Kapitalgrundlag

Egenkapital 3.636 3.575

Overskudskapital 4.437 4.458

Immaterielle anlægsaktiver i datterselskab -145 -152

Kapitalgrundlag 7.928 7.882

Anvendt regnskabspraksis

Koncernens og moderselskabets halvårsrapport for 2017 er aflagt i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

(regnskabsbekendtgørelsen).

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for 2016, som indeholder den fulde beskrivelse af anvendt

regnskabspraksis. 

Der er ikke foretaget review eller revision af halvårsrapporten.



 

Ledelsespåtegning 

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 2017 for  

Sampension KP Livsforsikring A/S. 

 

Halvårsrapporten aflægges i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed.  

 

Halvårsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af koncernens og moderselskabets 

aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af koncernens og modersel-

skabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 30. juni 2017. 

 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i kon-

cernens og moderselskabets aktiviteter og økonomiske forhold, samt en beskrivelse af de væsentligste 

risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og moderselskabet kan påvirkes af.  

 

 

Hellerup, den 29. august 2017 

Direktionen 

 

Hasse Jørgensen  

Adm. direktør / Morten Lund Madsen  

 Direktør for økonomi 

Bestyrelsen 

 

Anker Boye Kim Simonsen 

(Formand) (Næstformand) 

 

Anne Mette Barfod  Rita Bundgaard 

 

Henrik Kjærgaard Torben Nielsen  

 

Bodil Otto Johnny Søtrup  

 

H. C. Østerby Christian Dorow (ME) 

 

John Helle (ME) Bjørn Kroghsbo (ME) 

 

Morten Lundsgaard (ME) Majbritt Pedersen (ME)  
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