
Halvårsrapport 2018
SAMPENSION LIVSFORSIKRING A/S, CVR.NR. 55 83 49 11



Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2018  |  2

Indhold

1 Ledelsesberetning  
 Hovedresultater i 1. halvår 2018 ....................................................................3

 Indbetalinger, udbetalinger og omkostninger ........................................3
 Investeringer og afkast ................................................................................... 4
 Resultat, solvenskapitalkrav og kapitalgrundlag ...................................6
 Forventninger til hele 2018 ............................................................................7
 Øvrige forhold ....................................................................................................7

2 Halvårsregnskab  
 Koncern- og moderselskabsregnskab .......................................................8

 Egenkapitalopgørelse ..................................................................................... 11
 Anvendt regnskabspraksis ............................................................................ 11
 Ledelsespåtegning .......................................................................................... 12

Selskabsoplysninger
Oplysninger om Sampension Livsforsikring A/S (Sampension Liv) kan ses på selskabets hjemmeside  
http://www.sampension.dk/Forside/Om-Sampension/Hvem-er-vi. 



Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2018  |  3

Ledelsesberetning

HOVEDRESULTATER I 1. HALVÅR 2018
Sampension Livsforsikring A/S (Sampension Liv) opnåede pæne investeringsafkast i 1. halvår 2018 set 
i  lyset af, at der generelt har været lave afkast på de finansielle markeder. Det samlede afkast udgjorde 
3,5 mia. kr. svarende til 1,7 %. Kunderne i markedsrente opnåede afkast på op til 1,6 % afhængig af alder og 
valg af investeringsprofil. 

Præmierne steg med 2,6 % i forhold til 1. halvår 2017, hvilket skyldes vækst i overførsler. 

Hovedresultater i 1. halvår 2018 fremgår af følgende tabel: 
 

Udvalgte hoved- og nøgletal
30. juni

2018
30. juni

2017
31. december 

2017

Mio. kr.

Præmier 4.474 4.361 8.784

Udbetalinger 4.925 4.802 8.646

Investeringsafkast 3.489 3.306 10.382

Balance 270.027 260.345 266.023

Pct.
Investeringsafkast

I alt 1,7 1,8 5,7

Markedsrente 0,2 til 1,6 1,4 til 6,6 4,2 til 13,3

Markedsrente i alt 1,2 3,5 7,5

Gennemsnitsrente (N1) 2,1 0,5 4,0

Omkostninger i procent af hensættelser 0,04 0,05 0,09

Omkostninger pr. forsikret (kr.) 196 191 387

Solvensdækning 573 544 601

INDBETALINGER, UDBETALINGER OG OMKOSTNINGER

Indbetalinger
Præmierne i 1. halvår 2018 udgjorde 4,5 mia. kr. mod 4,4 mia. kr. i 1. halvår 2017. Stigningen på 2,6 % vedrø-
rer overførsler fra andre pensionsselskaber. 

Indbetalte præmier
Mio. kr. 

1. halvår
2018

1. halvår  
2017 Ændring i %

Løbende præmier 2.289 2.282 0,3
Gruppelivspræmier 1.230 1.224 0,5

Løbende præmier, i alt 3.519 3.506 0,4
Overførsler og indskud 741 571 29,8

Præmier direkte forsikring 4.260 4.077 4,5

Præmier indirekte forsikring 215 284 -24,5

Bruttopræmier, i alt 4.474 4.361 2,6

Det samlede antal direkte forsikrede kunder udgjorde 276.239 ultimo juni 2018 mod 275.090 ultimo 2017. 
Hertil kommer godt 18.000 indirekte forsikrede tjenestemandsansatte i stat og kommuner.

Udbetalinger
De samlede udbetalte ydelser udgjorde 4,9 mia. kr. for 1. halvår 2018 mod 4,8 mia. kr. for 1. halvår 2017. Stig-
ningen vedrører især løbende pensionsudbetalinger. Udbetalinger ved halvåret er forholdsmæssigt højere 
end det forventede niveau for hele året, da udbetaling af bonus vedrørende Forenede Gruppeliv primært 
sker i 1. kvartal. For hele 2018 forventes indbetalinger at overstige udbetalinger.
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Omkostninger
Sampension Livs forsikringsmæssige driftsomkostninger udgjorde 86 mio. kr. i 1. halvår 2018 mod 84 mio. 
kr. i 1. halvår 2017. 
• Omkostninger pr. forsikret udgjorde 196 kr. mod 191 kr. i 1. halvår 2017. Nøgletallet ligger fortsat på et 

lavt niveau 
• Omkostninger set i forhold til hensættelser faldt til 0,04 % mod 0,05 % i 1. halvår 2017. 

INVESTERINGER OG AFKAST

De internationale konjunkturer og finansielle markeder
De fleste økonomisk toneangivende lande kom ind i 2018 med et vækstmæssigt tempo, der lignede det, som 
2017 sluttede med, men i de tidlige forårsmåneder gik noget af kraften ud af den økonomiske vækst. I 2. kvartal 
kom den økonomiske vækst dog på rette spor igen de fleste steder, især i USA. Dette er sket uden, at inflatio-
nen er steget nævneværdigt, hvorfor den økonomiske aktivitet i mange lande stadig understøttes af en lempelig 
pengepolitik. Flere centralbanker har signaleret, at de forventer at stramme pengepolitikken, men indtil videre 
er USA alene om at stramme op. Allerede i løbet af første halvdel af i år har USA suppleret tidligere års rente-
stigninger med yderligere to stigninger – og mere kan være på vej i år.

USA, og især den amerikanske præsident, har lagt et stort pres på landets samhandelspartnere ved at 
lægge told på flere af de produkter, som USA importerer fra lande, hvor USA har et handelsunderskud. Om 
dette udvikler sig til en regulær handelskrig afhænger af, hvor langt USA vil gå for at opnå det, som de kal-
der en mere “fair” handel, og hvorvidt de lande, der bliver ramt af denne told vil gøre gengæld. Indtil videre 
er handelskonflikten dog af så begrænset omfang, at den ikke rammer verdensøkonomien i synderlig grad. 
Men hvis konflikten eskalerer, kan den økonomiske vækst risikere at blive kraftigt hæmmet i de kommende 
måneder og år.

Den megen politiske usikkerhed med bl.a. konflikten mellem USA og Nordkorea, USA’s opsigelse af atomaf-
talen med Iran, et svært brugbart valgresultat i Italien, den manglende afklaring omkring Brexit samt oven-
nævnte handelskonflikt har gjort sit til at skabe turbulens på de finansielle markeder. Efter både rentestig-
ninger og -fald er renterne specielt i Danmark og Europa stort set uændret i forhold til starten af året, mens 
renterne i USA er steget en hel del. Aktiemarkederne har ligeledes taget sig nogle ordentlige rutsjebaneture 
i årets første måneder for så i forsommeren at stabilisere sig lidt med en nedadgående trend. Amerikanske 
aktier er kommet bedst igennem 1. halvår med en stigning på 2,4 %, efterfulgt af britiske på 1,7 % og danske 
aktier på 0,3 %, mens aktiemarkederne i Europa, Asien og emerging markets alle oplevede fald.

Investeringsstrategi og produkter
Sampension Livs investeringsstrategi sigter mod at levere det højeste afkast inden for de enkelte produk-
ters givne risikorammer, under hensyntagen til Sampension Livs politik for ansvarlige investeringer. 

Sampension Liv har følgende opsparingsprodukter:

Produkttyper Investeringer og tilskrivning af afkast

Markedsrente Kunderne får hver måned tilskrevet det faktisk opnåede afkast

Livscyklusproduktet  
3 i 1 Livspension

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

Unit link produktet 
Linkpension Kunderne kan selv vælge, hvilke investeringsfonde opsparingen placeres i

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

Ugaranteret 
genforsikring

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

Traditionel 
gennemsnitsrente

Gruppen omfatter pensionsordninger med hensigtserklæringer, garanterede direkte forsikringer 
samt garanteret genforsikring
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Investeringsafkast 
Det samlede afkast på tværs af alle investeringsmiljøer inklusive afdækningsporteføljen var på 3,5 mia. kr. 
før pensionsafkastskat for 1. halvår 2018 mod 3,3 mia. kr. i 1. halvår 2017, svarende til hhv. 1,7 % før pensions-
afkastskat mod 1,8 % i 1. halvår 2017. 

Resultat af investeringer fordelt på miljøer
Mio. kr.

1. halvår
2018

1. halvår
2017

3 i 1 Livspension 1.019 2.655
Linkpension 3 7

Ugaranteret genforsikring 671 796

Traditionel gennemsnitsrente:    

Investeringsportefølje 604 1.421

Afdækningsportefølje 1.191 -1.573

Samlet resultat 3.489 3.306

I en periode med faldende renter indebærer Sampension Livs investeringsstrategi en gevinst på afdækning 
af renterisiko på pensionsforpligtelserne i det traditionelle gennemsnitsrentemiljø. Denne gevinst bliver 
efter afregning af pensionsafkastskat omtrent modsvaret af en stigning i markedsværdien af pensions-
forpligtelserne i det traditionelle gennemsnitsrentemiljø. I 1. halvår 2018, hvor renterne faldt svagt, havde 
afdækningsporteføljen et positivt afkast. I 1. halvår 2017, hvor renterne steg, havde afdækningsporteføljen et 
negativt afkast. 

Afkast i 3 i 1 Livspension
I 3 i 1 Livspension tilpasses investeringerne løbende kundens alder i årgangspuljer med hver sin sammen-
sætning af investeringsaktiver. Kunden kan vælge mellem tre forskellige investeringsprofiler – lav, moderat 
og høj. 

Det samlede investeringsafkast før pensionsafkastskat for 3 i 1 Livspension blev 1,2 % for 1. halvår 2018. 
Ejendomme og infrastruktur, der udgør knap 15 % af investeringsaktiverne i 3 i 1 Livspension, bidrog mest til 
det samlede afkast, og alle aktivklasser bidrog positivt. 

I 1. halvår 2018 gav 3 i 1 Livspension positive afkast i alle årgangspuljer på tværs af investeringsprofiler. De 
yngste årgangspuljer, som har en højere andel i aktier, opnåede på grund af det lave afkast på aktier det 
mindste afkast. Kunder med lav investeringsprofil opnåede de højeste afkast på grund af den store andel af 
obligationer.

Afkast for 1. halvår 2018:

Årgangspuljer 3 i 1 Livspension, udvalgte Investeringsprofil

   
Lav

 
Moderat

 
HøjAfkast i %

25 år 1,1 0,7 0,2

45 år 1,1 0,9 0,4

65 år 1,5 1,6 1,5

Afkast for ugaranteret genforsikring
Ugaranteret genforsikring dækker risici knyttet til tjenestemandspensioner. Tjenestemandspensioner 
reguleres med lønudviklingen, hvilket udgør en væsentlig risikoparameter for eksempelvis en kommunes 
forpligtelser. Aktivallokeringen fastlægges ud fra kommunernes forventede fremtidige nettoudbetalinger på 
tjenestemandspensionsordninger. 

Investeringerne knyttet til ugaranteret genforsikring gav i 1. halvår 2018 et afkast på 1,7 %. Råvarer og skov, 
der udgør knap en tiendedel af investeringsaktiverne i ugaranteret genforsikring, bidrog mest til det sam-
lede resultat.
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Afkast i traditionel gennemsnitsrente
Det traditionelle gennemsnitsrentemiljø omfatter pensioner med og uden garanti. Hensættelser til pensio-
ner 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 selvstændig afdækningsporte-
følje som omtalt ovenfor. Målet med afdækningsporteføljen er at opnå en høj grad af sikkerhed for, at 
 Sampension Liv kan leve op til de garantier og hensigtserklæringer, som er afgivet overfor kunderne.

Den overordnede fordeling af gennemsnitsrentemiljøets investeringer ultimo 1. halvår 2018, samt halvårets 
afkastbidrag fremgår af nedenstående tabel.

Traditionel gennemsnitsrente

Markedsværdi
30.06.2018

Mio. kr.
Fordeling

%
Afkastbidrag

%

Investeringsporteføljen i alt 60.554 77,4 1,1

Renteafdækningsporteføljen i alt 17.638 22,6 1,3

Investeringsaktiver i alt 78.192 100,0 2,4

RESULTAT, SOLVENSKAPITALKRAV OG  KAPITALGRUNDLAG

Resultat og egenkapital
Sampension Livs resultat blev i 1. halvår 2018 et overskud på 60 mio. kr. efter skat mod et overskud på 61 
mio. kr. i 1. halvår 2017. Periodens resultat består i det væsentligste af egenkapitalens andel af periodens 
afkast af investeringsporteføljen samt risikoforrentning. 

Moderselskabets egenkapital udgjorde 3,7 mia. kr. pr. 30. juni 2018 og 3,6 mia. kr. ved udgangen af 2017. 
For koncernen udgjorde egenkapitalen 15,0 mia. kr. pr. 30. juni 2018 mod 15,2 mia. kr. pr. 31. december 
2017. Forskellen mellem moderselskabets og koncernens egenkapital skyldes væsentligst, at Arkitekternes 
Pensions kasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger investerer i Sampension Invest. 
Investorer, som ikke er en del af Sampension koncernen, indgår som minoritetsaktionærer i koncernregnska-
bets egenkapital.

Solvenskapitalkrav og kapitalgrundlag
Samlet set vurderes det opgjorte solvenskapitalkrav at være dækkende for selskabets risici. Sampension Liv 
opgør solvenskravene i henhold til standardmodellen specificeret i Solvens II-regelsættet.

Solvenskapitalkrav og kapitalgrundlag 
Mio. kr.  30.06.2018  31.12.2017

Kapitalgrundlag 7.927 7.934

Solvenskapitalkrav (SCR) 1.384 1.320

Minimumskapitalkrav (MCR) 346 330

Overskydende kapitalgrundlag 6.543 6.614

Solvensdækning i forhold til SCR 573% 601%

Solvensdækning i forhold til MCR 2291% 2404%

Solvensdækningen – dvs. kapitalgrundlaget i forhold til solvenskapitalkravet – var pr. 30. juni 2018 på 573 %. 
Faldet i forhold til 31. december 2017 skyldes primært effekt af ændring i hensættelser vedrørende forven-
tede fremtidige levetidsforbedringer, jf. nedenfor. Solvensdækningen er fortsat meget robust.

Hensættelser til forsikringskontrakter
Livsforsikringshensættelser for policer i traditionel gennemsnitsrente er fastsat til markedsværdi ud fra 
forudsætninger om omkostninger, levetid, invaliditetsrisiko, pensioneringstidspunkt samt sandsynlighed 
for tilbagekøb og omskrivning til fripolice blandt kunderne. Markedsværdien beregnes på basis af Solvens 
II diskonteringsrentekurven med volatilitetsjustering. Desuden anvendes Finanstilsynets benchmark for 
forventede fremtidige levetidsforbedringer i fastsættelsen af hensættelserne. Fra og med 2018 anvender 
Finans tilsynet en dataperiode på rullende 20 år i stedet for 30 år ved estimering af de forventede fremtidi-
ge levetidsforbedringer. Ændringen har isoleret set medført, at livsforsikringshensættelserne i halvårsregn-
skabet er forøget med 1,0 mia. kr. Den akkumulerede markedsværdiregulering af livsforsikringshensættel-
serne er netto forøget med 0,9 mia. kr. i 1. halvår 2018. 
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Hensættelser til gennemsnitsrenteprodukter udgjorde pr. 30. juni 2018 i alt 112,1 mia. kr. mod 111,8 mia. kr. 
ved udgangen af 2017. Kollektive bonuspotentialer, som er indregnet i hensættelser til gennemsnitsrente, er 
på trods af ovennævnte ændring i forventede fremtidige levetidsforbedringer kun faldet med 0,1 mia. kr. til 
15,1 mia. kr. i 1. halvår 2018. Det skyldes positive bidrag fra investeringsafkast.

Bonusgraden, som angiver individuelle og kollektive bonuspotentialers størrelser i forhold til kundernes 
depoter, faldt for de fleste grupper i 1. halvår 2018.

Bonuspotentialer 
og bonusgrader 30.06.2018 31.12.2017

Mio. kr.
Bonus - 

potentialer

%
Bonus-
grader

Mio. kr.
Bonus-

potentialer

%
Bonus-
graderRentegruppe

Gennemsnitlig  
grundlagsrente

A 3,5 % - 4,5 % 1.807 10,9 2.090 12,1

B 2,5 % - 3,5 % 999 25,1 976 24,9

C 1,5 % - 2,5 % 4.861 45,1 5.010 47,3

D 0,5 % - 1,5 % 1.442 50,5 1.391 52,6

E Under 0,5 % 15 117,3 15 120,8

F Ugaranteret 130 13,6 130 13,8

Traditionel gennemsnitsrente, rentegrupper i alt 9.255 - 9.611 -

Ugaranteret genforsikring 5.884 17,6 5.669 16,9

Samlede bonuspotentialer 15.139 - 15.280 -

Hensættelser for policer i markedsrente blev i 1. halvår 2018 forøget med 2,6 mia. kr. til 85,4 mia. kr. Stig-
ningen skyldes dels præmieindbetalinger, idet 89 % af selskabets præmiebetalende kunder har 3 i 1 Livs-
pension, og alle nye kunder får dette produkt, dels periodens investeringsafkast. 

FORVENTNINGER TIL HELE 2018

Sampension Liv forventer, at præmierne for hele året 2018 vil ligge lidt højere end i 2017. Udbetalinger for-
ventes at stige i forhold til 2017. 

De forsikringsmæssige administrationsomkostninger forventes bibeholdt på samme niveau som 2017. 

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

EIOPA har revurderet den danske volatilitetsjustering til diskonteringsrentekurven. Det forventes at resul-
tere i en reduktion af tillægget på omkring 5 bp. Ændringen gennemføres i 2. halvår 2018 og vil forøge 
livsforsikringshensættelserne med ca. 0,4 mia. kr. 

ØVRIGE FORHOLD

Ændringer i selskabets ledelse
På selskabets generalforsamling og repræsentantmøde den 16. april 2018 blev der valgt ny bestyrelse. 
Borgmester i Kolding, Jørn Pedersen, blev valgt til bestyrelsen og afløste Anker Boye på formandsposten. 
Herudover indtrådte Martin Damm, Annett Schultz og Søren Sperling i bestyrelsen. Anker Boye, Johnny 
Søtrup, Christian Dorow og Bjørn Kroghsbo udtrådte af bestyrelsen.

Koncerninterne transaktioner
Udover transaktioner vedrørende administrationsaftaler med Sampension Administrationsselskab A/S har 
der været transaktioner vedrørende koncerninterne aftaleindskud og udlån mellem Sampension Liv og kon-
cernens investerings- og ejendomsselskaber i 1. halvår 2018. 

Usikkerhed ved indregning og måling
Ledelsen foretager en række skøn og vurderinger om fremtidige forhold, når halvårs- og årsrapporter ud-
arbejdes. Disse skøn har indflydelse på den regnskabsmæssige værdi af aktiver og forpligtelser. Ledelsens 
skøn og vurderinger har den væsentligste effekt på hensættelser til forsikringskontrakter samt opgørelse af 
dagsværdier af illikvide aktiver som fx unoterede finansielle instrumenter og ejendomme. Der er redegjort 
mere detaljeret for dette i noten om anvendt regnskabspraksis i årsrapporten for 2017, hvortil der henvises. 

Risikostyring
Der henvises til beskrivelse af selskabets risikostyring i årsrapporten for 2017, note 26 (side 58-60). 
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Halvårsregnskab
Koncern- og moderselskabsregnskab

RESULTATOPGØRELSE KONCERN MODERSELSKAB

Mio. kr. 1. halvår 
2018

1. halvår 
2017

1. halvår 
2018

1. halvår 
2017

Bruttopræmier 4.474 4.361 4.474 4.361

Præmier f.e.r., i alt 4.474 4.361 4.474 4.361

Indtægter fra kapitalandele i tilknyttede virksomheder - - 1.177 5.064
Indtægter fra kapitalandele i associerede virksomheder 145 54 4 3
Indtægter af investeringsejendomme og energianlæg 139 148 0 0
Renteindtægter og udbytter mv. 2.771 3.210 1.850 1.994
Kursreguleringer -275 4.393 -379 -409
Renteudgifter -37 -39 -7 -1
Administrationsomkostninger ifm. investeringsvirksomhed -207 -195 -103 -90

Investeringsafkast, i alt 2.536 7.572 2.542 6.561

Pensionsafkastskat -301 -830 -299 -830

Udbetalte ydelser -4.925 -4.802 -4.925 -4.802

Forsikringsydelser f.e.r., i alt -4.925 -4.802 -4.925 -4.802

Ændring i hensættelser f.e.r., i alt -1.715 -5.145 -1.715 -5.145

Ændring i overskudskapital 62 21 62 21

Administrationsomkostninger -86 -84 -86 -84

Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt -86 -84 -86 -84

Overført investeringsafkast 12 -1.061 -38 -67

FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT 58 33 16 15

Egenkapitalens investeringsafkast 38 67 38 67

Minoritetsaktionærers investeringsafkast -50 994 - -

Andre indtægter 19 18 0 0

Andre omkostninger -17 -15 0 0

RESULTAT FØR SKAT 48 1.097 55 83

Skat -37 -55 4 -4

PERIODENS RESULTAT 11 1.041 58 78

Anden totalindkomst
Domicilejendom, værdiregulering -4 40 0 0
Valutakursforskelle, udenlandske virksomheder 946 -3.255 946 -3.255

Valutakursforskelle, udenlandske virksomheder, 
minoritetsaktionærers andel 264 -1.006 - -
Pensionsafkastskat -109 477 -109 477
Ændring i hensættelser -835 2.761 -835 2.761
Skat 1 -9 0 0

ANDEN TOTALINDKOMST, I ALT 263 -992 2 -17

PERIODENS SAMLEDE TOTALINDKOMST 274 49 60 61

Minoritetsaktionærers andel -214 12 - -

MODERSELSKABETS ANDEL AF  
PERIODENS SAMLEDE TOTALINDKOMST 60 61 60 61
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BALANCE KONCERN MODERSELSKAB

Mio. kr. 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017

AKTIVER

IMMATERIELLE AKTIVER 152 148 0 0

Driftsmidler 8 9 0 0
Domicilejendom 144 158 0 0

MATERIELLE AKTIVER, I ALT 153 166 0 0

Investeringsejendomme 4.322 4.022 0 0

Investering i energianlæg 621 696 0 0

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder - - 25.077 27.940
Udlån til tilknyttede virksomheder - - 1.476 1.478
Kapitalandele i associerede virksomheder 974 1.162 211 225
Udlån til associerede virksomheder 131 148 103 116

Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder, i alt 1.105 1.310 26.866 29.760

Kapitalandele 33.758 36.986 4.036 4.775

Investeringsforeningsandele 215 211 215 211
Obligationer 89.028 85.145 88.108 83.697
Pantesikrede udlån 557 391 557 391
Afledte finansielle instrumenter 42.950 41.643 42.950 41.643
Indlån i kreditinstitutter 6.902 7.108 6.470 7.107

Andre finansielle investeringsaktiver, i alt 173.411 171.484 142.337 137.825

INVESTERINGSAKTIVER, I ALT 179.459 177.512 169.203 167.584

INVESTERINGSAKTIVER TILKNYTTET 
MARKEDSRENTEPRODUKTER 93.092 90.977 90.460 89.140

Tilgodehavender i forbindelse med direkte og indirekte 
forsikringskontrakter, i alt 409 362 409 362

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - 3.423 1.141

Andre tilgodehavender 256 292 80 95

TILGODEHAVENDER, I ALT 665 654 3.912 1.598

Aktuelle skatteaktiver 22 17 18 14
Udskudte skatteaktiver 18 95 0 0
Likvide beholdninger 1.267 2.535 1.263 2.331
Øvrige 1.200 1.356 1.112 1.207

ANDRE AKTIVER, I ALT 2.507 4.003 2.392 3.553

Tilgodehavende renter samt optjent leje 3.916 3.988 3.831 3.923
Andre periodeafgrænsningsposter 356 255 230 226

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER, I ALT 4.272 4.243 4.061 4.149

AKTIVER, I ALT 280.299 277.704 270.027 266.023



Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2018  |  10

BALANCE KONCERN MODERSELSKAB

Mio. kr. 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017

PASSIVER

Selskabskapital 1 1 1 1

Andre henlæggelser 153 155 75 73

Reserver, i alt 153 155 75 73

Overført overskud 3.522 3.460 3.601 3.542

Minoritetsaktionærers andel 11.349 11.568 - -

EGENKAPITAL, I ALT 15.025 15.184 3.676 3.616

Overskudskapital 4.403 4.465 4.403 4.465

ANSVARLIG LÅNEKAPITAL, I ALT 4.403 4.465 4.403 4.465

Hensættelser til gennemsnitsrenteprodukter 112.125 111.790 112.125 111.790

Hensættelser til markedsrenteprodukter 85.369 82.740 85.369 82.740

HENSÆTTELSER TIL FORSIKRINGS- OG 
INVESTERINGSKONTRAKTER, I ALT 197.494 194.530 197.494 194.530

Udskudte skatteforpligtelser 149 198 0 0
Andre hensættelser 24 22 0 0

HENSATTE FORPLIGTELSER, I ALT 173 221 0 0

Gæld i forbindelse med direkte forsikring 34 61 34 61
Gæld til kreditinstitutter 23.287 24.007 22.128 23.126
Gæld til tilknyttede virksomheder - - 2.922 2.566
Gæld til associerede virksomheder 26 0 0 0
Aktuelle skatteforpligtelser 0 1 0 0
Anden gæld 39.573 38.961 39.162 37.452

GÆLD, I ALT 62.921 63.030 64.247 63.205

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER 282 274 207 207

PASSIVER, I ALT 280.299 277.704 270.027 266.023
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Egenkapitalopgørelse

Mio. kr. Selskabs- 
kapital

Valutakurs-
regulering Domicil Overført 

resultat
Minoritets-

andele I alt

MODERSELSKAB

Egenkapital 1. januar 2017 1 95 0 3.480 0 3.575

Årets resultat - - - 63 - 63
Anden totalindkomst - -21 - - - -21

Egenkapital 31. december 2017 1 73 0 3.542 0 3.616

Periodens resultat - - - 58 - 58
Anden totalindkomst - 2 - - - 2

Egenkapital 30. juni 2018 1 75 0 3.601 0 3.676

KONCERN

Egenkapital 1. januar 2017 1 94 48 3.432 985 4.559

Årets resultat - - - 28 2.185 2.213

Anden totalindkomst - -21 35 - -1.376 -1.363

Minoritetsandele - nettotilgang - - - - 9.774 9.774

Egenkapital 31. december 2017 1 72 82 3.460 11.568 15.184

Periodens resultat - - - 62 -50 11

Anden totalindkomst - 2 -3 - 264 263

Minoritetsandele - nettotilgang - - - - -433 -433

Egenkapital 30. juni 2018 1 74 79 3.522 11.349 15.025

Kapitalgrundlag 30.06.2018 31.12.2017

Egenkapital 3.676 3.616

Overskudskapital 4.403 4.465

Immaterielle anlægsaktiver i datterselskab -152 -148

I alt 7.927 7.934

Anvendt regnskabspraksis
Koncernens og moderselskabets halvårsrapport for 2018 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 2017, som indeholder den fulde beskrivelse af anvendt 
regnskabspraksis.

Der er ikke foretaget review eller revision af halvårsrapporten.
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Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 2018 for Sampension Livsforsikring A/S.

Halvårsrapporten er udarbejdet 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 2018 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter for perioden 1. 
januar - 30. juni 2018.

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

Hellerup, den 29. august 2018

Direktionen

Hasse Jørgensen Morten Lund Madsen 
Adm. direktør Direktør for økonomi

Bestyrelsen

Jørn Pedersen Kim Simonsen 
(Formand) (Næstformand)

Anne Mette Barfod  Rita Bundgaard

Martin Damm René Nielsen 

Torben Nielsen Bodil Otto  

H. C. Østerby John Helle (ME)

Morten Lundsgaard (ME) Majbritt Pedersen (ME) 

Annett Schultz (ME) Søren Sperling (ME)
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