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Indledning

AOK og AOP beregnes for alle medlemmer i PBU og offentligg0res pa Mine pensioner pa www.pbu.dk.

I dette notat beskrives den overordnede metode for, hvorledes AOK og AOP opg0res for PBU's medlem-

Formalet med opgorelsen af AOK og AOP er, at det enkelte medlem kan se sine egne samlede omkostnin-
ger inklusiv investeringsomkostningerne, som er trukket fra, inden afkastet tilskrives medlemmets pensi-
onsordning.

AOK er et kronebel0b - Arlige omkostninger i kroner. AOP er den procent, som de arlige omkostninger i
kroner udgor af det enkelte medlems opsparing ved udgangen af aret.

Beskrivelsen indeholder en metodebeskrivelse og et afstemningsskema.

Metodebeskrivelsen indeholder en beskrivelse af hviike omkostningselementer, der er indregnet, hvordan
de er opgjort, og hvordan de er fordelt pa de enkelte medlemmer.

Afstemningsskemaet viser sammenhaengen mellem summen af de arlige omkostninger, som er oplyst til
de enkelte medlemmer, og de samlede administrations- og investeringsomkostninger, som fremgar af
resultatopg0relsen i PBU's arsrapport.

Endelig indeholder notatet en ledelseserklasring fra PBU's ledelse samt en erklaering fra PBU's uafhaengige
revisor.

Hovedparten af PBU's medlemmer er pa markedsrente med et pensionsprodukt, hvor 36 pet. af bidraget
indgar pa en ratepension og de resterende 64 pet. indgar pa en opsparing til livsvarig alderspension (en
livrente). Til daskning af PBU's admlnistrationsomkostninger opkrasvedes i 1. kvartal af 2015 en arlig poli-
ceomkostning pa 480 kr. samt 1 pet. af indbetalingerne, dog h0jest 720 kr. Fra 1. april 2015 opkraevedes
alene en arlig policeomkostning pa 420 kr.
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PBU
Metodebeskrivelse

PBU's medlemmer har en ordning pa markedsrente med undtagelse af visse pensionister, der har en ord-
ning pa gennemsnitsrente.

I det f0lgende beskrives, hvorledes de enkelte omkostningselementer handteres.

Punkt Metode / datakilde Fordelingsnogle
Administrationsomkostnin-
ger

De samlede administrations-
omkostninger er medtaget
pa baggrund af resultatop-
g0relsen.

Administrationsomkostnin-
gen vedrarende pensionsbi-
drag og gruppeliv fremgar
direkte af den manedlige
fremregning af medlemmets
depot.

Risikoforrentning af egenka-
pital

Beregnes i arets kontributi-
onsopgerelse, hvor arets re-
sultat fordeles mellem med-
lemmerne og pensionskas-
sens egenkapital1

Risikoforrentning vedr0-
rende renteresultatet forde¬
les inden for gennemsnits¬
rente pa de enkelte med-
lemskaber ud fra medlem¬
mets gennemsnitlige depot2

Risikoforrentning vedr0-
rende risikoresultatet, forde¬
les inden for henholdsvis
markedsrente og gennem¬
snitsrente pa de enkelte
medlemskaber ud fra med¬
lemmets betalte numeriske
risikopraemier.

Risikoforrentning vedr0-
rende omkostningsresulta-
tet, fordeles inden for hen¬
holdsvis markedsrente og
gennemsnitsrente pa de en¬
kelte medlemskaber ud fra
medlemmets betalte admini-
strationsomkostninger i
a ret.

Risikoforrentning Saerlige
bonushensaettelser

Pensionskassen har ikke
s^riige bonushensaettelser

Risikoforrentning af ansvar-
iiq eqenkapital

Pensionskassen har ikke an-
svariiq eqenkapital

Garantibetaling markeds¬
rente

Pensionskassen opererer
ikke med garantibetaling

Garantibetaiing gennem¬
snitsrente

Pensionskassen opererer
ikke med garantibetaling

Investeringsomkostninger
markedsrente

Interne investeringsomkost¬
ninger er medtaget pa bag¬
grund af resultatopgorelsen
og omfatter pensionskas-
sens direkte omkostninger i
forbindelse med investerinq.

Fordeles pa alle medlemmer
med markedsrenteprodukter
ud fra medlemmets gen¬
nemsnitlige depot2
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Punkt Metode / datakilde Fordelingsnogle

Herunder indgar eventuel
kick back.

Med hensyn til eksterne in-
vesteringer ligger disse stort
set alle i fonde, i kapitalfor-
valtningsaftaler eller i dat-
terselskaber.

» B0rsnoterede aktier
ligger primaert i 100
pet. ejede investe-
ringsforeninger,
hvor der foreligger
regnskab. Dertages
udgangspunkt i
regnskaberne udar-
bejdet af Nykredit
Portef0lje Admini¬
stration som inklu-
derer omkostnin-
gerne til portefolje-
forvaltning, admini¬
stration, depotgeby-
rer og handel. Hvis
der er tale om fund
of funds, beregnes
de yderligere om-
kostninger med ud¬
gangspunkt i oplys-
ninger fra forval-
terne. Omkostnin-
gerne for aktier pla-
ceret i andre kollek-
tive investeringsfor-
eninger beregnes pa
baggrund af oplys-
ninger fra forvaltere
om forvaltningsge-
byrer, andre admini¬
strative omkostnin-
ger samt handels-
omkostninger.

o Unoterede aktier lig¬
ger i fonde. Omkost-
ningerne beregnes
primaert pa bag¬
grund af regnska¬
berne for fondene
eller anden rappor-
tering. I enkelte til-
faelde beregnes om-
kostningerne ved
opslag i standard-
satser som anvist af
Forsikring & Pen¬
sion. Der medtages
alle omkostninger til
administration af
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Punkt Metode / datakilde Fordelingsnogle

fondene samt forval-
tergebyr. Grundla-
get for fund-of-
funds er aendret til
F&P standardsatser
som folge af et util-
straekkeligt grundlag
for de underliggende
fonde.

o Statsobligationer og
realkreditobligatio-
ner er administreret
i kapitalforvaltnings-
aftaler. Omkostnin-
gerne hermed er
medtaget i de di-
rekte omkostninger.

• Ejendomme er dels i
datterselskaber og
dels i fonde. De di-
rekte omkostninger
er medtaget i inve-
steringsomkostnin-
gerne i resultatop-
g0relsen. De indi-
rekte omkostninger i
datterselskaber
samt 1 fonde er be-
regnet pa baggrund
af regnskaberne for
fondene. Der medta-
ges alle omkostnin¬
ger til administration
af fondene samt for-
valtergebyr. I en-
kelte tilfaelde er om-
kostningerne bereg-
net ved opslag i
standardsatser som
anvist af Forsikring
& Pension.

« Investeringer 1 virk-
somhedsobligationer
er placeret i fonde.
Omkostningerne ba-
seres pa tilgaenge-
lige regnskaber, og
de indirekte han-
delsomkostninger
estimeres pa bag¬
grund af oplysninger
fra forvalterne. Hvis
der er tale om fund
of funds, beregnes
de yderligere om-
kostninqer med ud-

!•
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Punkt Metode / datakilde Fordelingsnogle

gangspunkt i oplys-
ninger fra forval-
terne.

o Investeringer i
statsobligationer fra
udlandet er placeret
i fonde. Omkostnin-
ger er beregnet pa
baggrund af oplys-
ninger fra forvaltere
om forvaltningsge-
byrer, andre admini¬
strative omkostnin-
ger samt handels-
omkostninger. I
nogle tilfaelde er der
anvendt et tillaeg til
forvalter- og admini-
strationsomkostnin-
gerne som anvist af
Forslkring & Pen¬
sion.

Investeringsomkostninger
gennemsnitsrente

Der estimeres arlige om-
kostninger pr. investerings-
forening.

Der gaelder samme metoder
som beskrevet ovenfor i for-
bindelse med "Investerings¬
omkostninger markeds-
rente".

Fordeles pa alle medlemmer
med gennemsnitsrentepro-
dukter ud fra medlemmets
gennemsnitlige depot2

Maegleromkostninger Pensionskassen benytter
ikke maeqlere

Omkostnings- og risiko-re-
sultat

Pensionskassen har opdelt
medlemmerne i omkost¬
nings- og risikogrupper. Re-
sultaterne pavirker derfor
ikke medlemmets arlige om-
kostninq.

i

Noter til metodebeskrivelse

1. Risikoforrentningen svarer til den ekstraforrentning, egenkapitalen har modtaget. Risikoforrent-
ningen bestar af 20 pet. af arets risikoresultat eksklusive gruppeforsikring, 5 pet. af forsikrings-
klasse I's (gennemsnitsrente) forholdsmaassige andel af egenkapitalen samt hele omkostningsre-
sultatet. Bel0bet, der Indgar i AOK, er det bel0b, der faktisk overf0res til egenkapitalen. Bel0b,
der pa grund af arets resultat Ikke kan overf0res til egenkapitalen, indgar ikke, Eventuel tilbage-
betaling af skyggekontoen - som er opstaet pa baggrund af manglende risikoforrentning i tidli-
gere ar samt eventuel forrentning af denne - indgar ogsa. Opdelingen af skyggekonto i hvad der
vedrarer udlaeg og hvad der vedr0rer manglende risikoforrentning er sket ved genberegning af
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PBU
skyggekontoen med opdeling pa de enkelte elementer. Ved tilbagebetaling af skyggekonto afdra-
ges f0rst pa udlaeg. Der har ikke vasret tilbagebetalt bel0b fra skyggekontoen i 2015 vedrarende
manglende risikoforrentning.

2. Ved det gennemsnitlige depot forstas 0,5 gange (depotet primo + depotet ultimo). For medlem-
mer, der er udtradt i l0bet af aret, er det gennemsnitlige depot opgjort som 0,5 gange depotet
primo. For medlemmer, der er indtradt i l0bet af aret, er det gennemsnitlige depot opgjort som
0,5 gange depotet ultimo.
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Afstemningsskema

Nedenfor vises opg0relsen af AOK i 2015

Nr. Post 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Gennemsnits-

rente

Markeds-

rente

I alt

la Summen af AOK oplyst til medlemmeme 372.498

lb Summen af AOK for medlemskaber oph0rt 1
2015

3.012

1c Summen af AOK for bestande, hvor AOK ikke
er relevant

Id Summen af ikke oplyst AOK 3
1 375.513

2 Administrationsomkostninger 1.398 32.278 33.676

3 Leje af domicilejendom 0 0 0
Maegleromkostninger 0 0 0

5 Forsikringsmaessige driftsomkostninger 1 dat-
terselskaber

0 0 0

6 Administrationsomkostninger hos eksterne
leverand0rer

0 0 0

7 Omkostninger vedr. SUL-forsikringer

8 Over- og underskud pa administrations- og

erhvervelsesomkostninger, som daakkes af
basiskapitalen

0 0 0

9 Investeringsomkostninger, jf. resultatopg0-
relsen

4.117 83.561 87.678

10 Indirekte investeringsomkostninger i datter-
selskaber, m.v.

16.925 188.770 205.695

11 Over/underskud pa investeringsomkostnin¬
ger som daekkes af basiskapitalen (modreg-
ningspost)

12 Investeringsomkostninger, som vedr0rer ba¬

siskapitalen (modregningspost)

-3.196 -13.471 -16.668

13a Risikoforrentning rente 30.933 30.933

13b Risikoforrentning risikoresultat 7.889 5.128 13.017

13c Risikoforrentning omkostningsresultat 445 21.469 21.914

14 Betaling for garanti 0 0 0
15 Omkostnings- og risikoresultat 0 0 0
16 0vrige omkostninger. 0 0 0
17 I alt 376.247

18 Forskel mellem oplyst AOK og standard AOK -734
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Bemaerkninger til afstemmisngsskemaet

Punkt la Dette bel0b udg0r summen af AOK for de medlemskaber, som er fuldt systemunderst0ttet og
var i kraft ultimo 2015.
Punkt lb Belobet vedrorer de medlemskaber, der oph0rte i 2015.
Punkt 1c AOK er relevant for alle pensionskassens medlemmer.
Punkt Id Et Nile antal medlemskaber er Ikke fuldt systemunderstottede og far derfor ikke oplyst AOK.
AOK for dlsse medlemmer er opgjort sk0nsmaesslgt.
Punkt 2 Posten indeholder administrations- og erhvervelsesomkostnlnger, jf. resultatopg0relsen.
Punkt 3 Posten er ikke relevant for pensionskassen.
Punkt 4 Posten er ikke relevant for pensionskassen.
Punkt 5 Posten er ikke relevant for pensionskassen.
Punkt 6 Posten er ikke relevant for pensionskassen.
Punkt 7 Posten er ikke relevant for pensionskassen.
Punkt 8 Posten er ikke relevant for pensionskassen.
Punkt 9 De interne investeringsomkostninger, som er indeholdt i regnskabsposten 2.7 "Administrations-
omkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed", er opgjort pa gennemsnitsrenteprodukter og
markedsrenteprodukter i henhold til interne afdelingsregnskaber.
Punkt 10 Posten vedrarer indirekte investeringsomkostninger, som ikke indgar i regnskabspost 2.7 Der
henvises til metodebeskrivelsens punkt vedrerende "Investeringsomkostninger i markedsrente".
Punkt 11 Posten er ikke relevant for pensionskassen.
Punkt 12 Posten indeholder basiskapitalens andel af indirekte investeringsomkostninger (Investerings¬
omkostninger, jf. resultatopgorelsen i alt og indirekte investeringsomkostninger i fonde mv.) og opg0res
som forholdsmaessig andel af den gennemsnitlige basiskapital og de gennemsnitlige pensionsmaessige
hensaettelser tillagt basiskapitalen.
Punkt 13a Risikoforrentning, der vedrerer renteresultatet.
Punkt 13b Risikoforrentning, der vedrarer risikoresultatet eksklusive gruppeforsikring.
Punkt 13c Risikoforrentning, der vedr0rer omkostningsresultatet.
Punkt 14 Selskabet anvender ikke betaling for garanti.
Punkt 15 Omkostnlngs- og risikoresultatet indgar ikke 1 de samlede omkostninger, og det oplyses
ikke, da pensionskassen har opdelt medlemmerne i risiko- og omkostningsgrupper. Medlemmerne be-
taler saledes alene de faktiske omkostninger.
Punkt 16 Posten er ikke relevant for pensionskassen.
Punkt 18 Differencen mellem AOK pa bestandsniveau og AOK summeret pr. medlemskab skyldes, at
opg0relsen pr. medlemskab indeholder aendringer sket efter arsafslutningen for 2015. Af samme arsag
er der difference mellem de depoter, der indgar i AOK-beregningerne, og de depoter, der er anvendt

ved regnskabsopg0relsen.

Beregning af arlige omkostninger i procent er foretaget som medlemmets samlede Arlige Omkostning i
Kroner i procent af depotet ultimo aret.
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Erklaering vedrorende kOK og AOP

PBU

Pensionskassen har dags dato behandlet og godkendt pensionskassens metodebeskrivelse og afstem-
ningsskema for regnskabsaret 2015.

Det er vores opfattelse, at metodebeskrivelsen og afstemningsskemaet er udarbejdet i overensstemmelse
med den gasldende henstilling fra Forsikring & Pensions bestyrelse.

Det er endvidere vores opfattelse, at beregningen af AOK og AOP samt de metodemasssige valg, som der
er redegjort for i metodebeskrivelsen, er i overensstemmelse med den gaeldende henstilling fra Forsikring
& Pensions bestyrelse.

Endelig er det vores opfattelse, at afstemningen mellem summen af de kundespecifikke AOK'er og ars-
regnskabet samt pensionskassens ovrige registreringer er udarbejdet i overensstemmelse med den gasl¬
dende henstilling fra Forsikring & Pensions bestyrelse.

0sterbro, den 26. maj 2016
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Den yafhaengige revosors erklsering om beregnsng af AOK og kOP

Til ledelseni i PensDonskassen for B0rne- og Ungdomspaedagogei- (PBU)

Vi har i overensstemmelse med Forsikring & Pensions henstilling i LP-information 49/14 foretaget en gen-
nemgang af metodebeskrivelse, afstemningsskema og beregning af omkostningselementer ved opg0relse
af AOK (arlige omkostninger i kroner) og AOP (arlige omkostninger i procent) for pensionskassen for
2015.

Vores konklusion i erklaeringen udtrykkes med begraenset sikkerhed.

Opgorelsen af AOK og AOP er udformet med del formal at hjaslpe pensionskassen med at opfylde henstillingen i LP-information 49/14. Som folge
heraf kan erklaringenvaereuegnettil andetformai.

Pensionskassens metodebeskrivelse og afstemningsskema er dateret den 26. maj 2016.

Ledelsens ansvar for opg0relsen og fordelingen

Ledelsen har ansvaret for, at metodebeskrivelsen, afstemningsskemaet samt beregning og fordeling af
omkostningselementer ved opg0relsen af AOK og AOP er udarbejdet i overensstemmelse med LP-infor¬
mation 49/14.

Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nodvendig for at beregne
og fordele omkostningselementerne uden vassentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser
eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er pa baggrund af vores gennemgang alene at udtrykke en konklusion om, hvorvidt pensi¬
onskassens beregning af omkostningselementer ved opgorelse af AOK og AOP er foretaget 1 overens¬
stemmelse med den udarbejdede metodebeskrivelse og pensionskassens registreringer.

Vi har udfort vores arbejde i overensstemmelse med ISAE 3000 Andre erklaeringsopgaver med sikkerhed
end revision eller review af historiske finansielle oplysninger og yderligere krav if0lge dansk revisorlovgiv-
ning samt i overensstemmelse med vejledningen i LP-information 49/14 fra Forsikring & Pension med
henblik pa at opna begraenset sikkerhed for vores konklusion.

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab er underlagt international standard om kvalitetsstyring,
ISQC 1, og anvender saledes et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker
og procedurer vedr0rende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gaeldende krav I lov og 0vrig
regulering.

Vi har overholdt kravene til uafhaengighed og andre etiske krav i FSR - danske revisorers retningslinjer
for revisors etiske adfaerd (etiske regler for revisorer), der bygger pa de grundlasggende principper om
integritet, objektivitet, faglig kompetence og forn0den omhu, fortrolighed og professionel adfaerd.

Den udf0rte unders0gelse er foretaget ved hjaelp af begraensede stikpr0ver, interviews og proceduregen-
nemgang, og vi har herunder paset, om

o pensionskassen beregner omkostningselementerne, herunder AOK og AOP, pa den made, som
pensionskassen har beskrevet i metodebeskrivelsen,

e der er overensstemmelse mellem de oplysninger, som fremgar af afstemningsskemaet og ars-
regnskabet 2015 samt selskabets ovrige registreringer,

o de metodemaessige valg, som pensionskassen har redegjort for i metodebeskrivelsen, er anvendt
i afstemningsskemaet,

pensionskassen har udarbejdet en afstemning af, at samtlige opgjorte omkostninger er fordelt pa
pensionskassens kunder, samt
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