
PBU
Paedagogernes Pensionskasse

Beskhvelse
af AOK og AOP 2012

for Pensionskassen for Borne- og
Ungdomspaedagoger (PBU)



Indholdsfortegnelse

1.	Indledning	3

2.	Metodebeskrivelse	4

3.	Uddybende kommentarer til metodebeskrivelse	7

4.	Afstemingsskema	7

5.	Bemcerkninger til afstemningsskema	9

6.	Erklaering vedr0rende AOK og AOP	10



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 opg0relsen af AOK og AOP er, at det enkelte medlem kan se sine egne samlede omkost-
ninger inklusiv investeringsomkostningerne, som ertrukket fra, inden afkastet tilskrives medlemmets
pensionsordning.

AOK er et kronebelob - Arlige omkostninger 1 kroner. AOP er den procent, som de arlige omkostninger 1
kroner udg0r af det enkelte medlems opsparing ved udgangen af aret.

Beskrivelsen indeholder en metodebeskrivelse og et afstemningsskema.

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

Afstemningsskemaet viser sammenhaangen 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 ledelseserklaerlng fra PBU's ledelse samt en erklasring fra PBU's uafhaengige
revisor.

Langt hovedparten af PBU's medlemmer er pa markedsrente med et pensionsprodukt, hvor 10 pet. af
bidraget i 2012 indgar pi en kapitalpension, 36 pet. pa en ratepension, og de resterende 54 pet. indgar
pi en opsparing til livsvarig alderspension (en livrente). Til daekning af PBU's administrationsomkostnin-
ger opkraeves i 2012 syv procent af indbetalingerne.
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PBLI
Metodebeskrivelse

Hovedparten af PBU's medlemmer har en ordning pa markedsrente, mens pensionister har en ordning pa

gennemsnits rente.

I det f0lgende beskrives, hvorledes de enkelte omkostningselementer handteres.

Punkt Metode / datakilde Fordelingsnogle
Administrationsomkostninger Administrationsomkostningen

udg0r 7 pet. af bidraget.
Administrationsomkostningen
vedr0rende pensionsbidrag
og gruppeliv fremgar direkte
af den manedlige fremreg-
ning af medlemmets depot.

Risikoforrentning af egenka-
pital

Beregnes 1 arets kontributions-
opg0relse, hvor arets resultat
fordeles mellem medlemmerne
og pensionskassens egenkapital
(1)

Risikoforrentning vedrerende
renteresultatet, fordeles in-
denfor henholdsvis markeds¬
rente og gennemsnitsrente
pi de enkelte medlemskaber
ud fra medlemmets gennem-
snitlige depot (2)
Risikoforrentning vedr0rende
risikoresultatet, fordeles
indenfor henholdsvis mar¬
kedsrente og gennemsnits¬
rente pa de enkelte medlem¬
skaber ud fra medlemmets
betalte numeriske hsiko-
praemier i aret.
Risikoforrentning vedr0rende
omkostningsresultatet, for¬
deles indenfor henholdsvis
markedsrente og gennem¬
snitsrente pa de enkelte
medlemskaber ud fra med¬
lemmets betalte administra¬
tionsomkostninger i aret.

Risikoforrentning Saerlige
bonushensaattelser

Pensionskassen har ikke seerii-
qe bonushensaattelser

Risikoforrentning af ansvar-
liq eqenkapitai

Pensionskassen har ikke an-
svarliq eqenkapitai

Garantibetaling markedsren¬
te

Pensionskassen opererer ikke
med garantibetaling

Garantibetaiing gennem-
snitsrente

Pensionskassen opererer ikke
med garantibetaling

Investeringsomkostninger
markedsrente

Interne investeringsomkostnin¬
ger er medtaget pa baggrund af
resultatopg0relsen og omfatter
pensionskassens direkte om-
kostninger i forbindelse med
investering. Herunder indgar
eventuel kick back.

Med hensyn til eksterne inve-
steringer ligger disse stort set
alle i fonde, i kapitalforvalt-

Fordeles pa alle medlemmer
med markedsrenteprodukter
ud fra medlemmets gennem-
snitlige depot (2)
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PBU
Punkt Metode / datakilde Fordelingsn0gle

ningsaftaler eller i datterselska-
ber.

• B0rsnoterede aktier lig-
ger primaert i 100 pet.
ejede investeringsfor-
eninger, hvor der fore-
ligger regnskab. Der
tages udgangspunkt i
regnskaberne udarbej-
det af Nykredit Portef0l-
je Administration som
inkluderer omkostnin-
gerne til portef0ljefor-
valtning, administrati¬
on, depotgebyrer og
handel. Hvis der er tale
om fund of funds, be-
regnes de yderligere
omkostninger med ud¬
gangspunkt i oplysnin-
ger fra forvalterne.
Omkostningerne for ak¬
tier placeret i andre
kollektive investerings-
foreninger beregnes pa
baggrund af oplysnin-
ger fra forvaltere om
forvaltningsgebyrer.
andre administrative
omkostninger samt
handelsomkostninger.

• Unoterede aktier ligger
i fonde. Omkostninger¬
ne beregnes pa bag¬
grund af regnskaberne
for fondene. Der med-
tages alle administrati¬
ve omkostninger inkl.
forvaltergebyr. Hvis der
er tale om fund of
funds, beregnes de
yderligere omkostnin¬
ger med udgangspunkt
i oplysninger fra forval¬
terne.

• Statsobligationer og re-
alkreditobligationer er
administreret i kapital-
forvaltningsaftaler. Der
afregnes direkte geby-
rer og indirekte om¬
kostninger estimeres pa
baggrund af oplysnin¬
ger fra forvalterne.

• Ejendomme er dels i
datterselskaber oq dels
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PBU
Punkt Metode / datakilde Fordelingsnogle

i fonde. De direkte om-
kostninger er medtaget
i investeringsomkost-
ningernejf. resultatop-
g0relsen. De indirekte
omkostninger i datter-
selskaber samt i fonde
er beregnet pa bag-
grund af regnskaberne
for fondene. Der med-
tages alle administrati¬
ve omkostninger inkl.
forvaltergebyr.

•	Investeringer i virk-
somhedsobligationer er
placeret i fonde. Om-
kostningerne baseres
pa tilgaengelige regn-
skaber, og de indirekte
handelsomkostninger
estimeres pi baggrund
af oplysninger fra for-
valterne. Hvis der er ta¬
le om fund of funds,
beregnes de yderligere
omkostninger med ud-
gangspunkt i oplysnin¬
ger fra forvalterne.

•	Investeringer i statsob-
ligationer fra udlandet
er placeret i fonde.
Omkostninger er be¬
regnet pa baggrund af
oplysninger fra forvalte-
re om forvaltningsgeby-
rer, andre administrati¬
ve omkostninger samt
handelsomkostninger.

Investeringsomkostninger
gennemsnitsrente

Der estimeres arlige omkost¬
ninger pr. investeringsforening.

Der gaelder samme metoder
som beskrevet ovenfor i forbin-
delse med "Investeringsom¬
kostninger markedsrente".

Fordeles pa alle medlemmer
med gennemsnitsrentepro-
dukter ud fra medlemmets
gennemsnitlige depot (2)

Maegleromkostninger Pensionskassen benytter ikke
maeqlere

Omkostnings- og risiko-
resultat

Pensionskassen har opdelt
medlemmerne i omkostnings-
og risikogrupper. Resultaterne
pavirker derfor ikke medlem-
mets arlige omkostninq.
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PEll I

Noter til metodebeskrivelse

1.	Risikoforrentningen svarer til den ekstraforrentning, egenkapitalen har modtaget. Risikoforrent-
ningen bestir af 5 pet. af egenkapitalen, 20 pet. af risikoresultatet samt hele omkostningsresulta-
tet. Bel0bet, der indgar i AOK, er det bel0b, der faktisk overf0res til egenkapitalen. Bel0b, der pa
grund af Irets resultat ikke kan overf0res til egenkapitalen, indgar ikke. Eventual tilbagebetaling
af skyggekontoen - som er opstaet pa baggrund af manglende risikoforrentning i tidligere ar
samt eventuel forrentning af denne - indgar ogsa. Opdelingen af skyggekonto i hvad der vedrerer
udlaag og hvad der vedr0rer manglende risikoforrentning er sket ved genberegning af skyggekon¬
toen med opdeling pi de enkelte elementer. Ved tilbagebetaling af skyggekonto afdrages f0rst pa
udlaeg.

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.

Afstemningsskema

Neden vises opg0relsen af AOK i 2012

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

Gennemsnitsrente Markedsrente I alt
la Summen af AOK oplyst til medlemmerne 569.034,7

lb Summen af AOK for medlemskaber oplwt i
2012

2.763,9

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

Id Summen af ikke oplyst AOK 844,1

1 572.642,7

2 Administrationsomkostninger 17.618,9 65.683,8 83.302,7

3 Leje af domieilejendom
4 Maegleromkostninger
5 Forsikringsmaessige omkostninger i driftssel-

skaber
6 Administrationsomkostninger hos eksterne

leverand0rer
7 Omkostninger vedr. SUL-forsikringer
8 Over- og underskud pa adm. og erhvervelses-

omkostninger, som daskkes af basiskapitalen
9 Investeringsomkostninger, jf. resultatopg0rel-

sen

5.827,0 25.652,8 31.479,8

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

48.101,4 193.279,2 241.380,6

11 Over/underskud pa investeringsomkostninger
som daskkes af basiskapitalen (modregnings-

post)
12 Investeringsomkostninger, som vedr0rer ba- -4.299,5 -14.933,8 -19.233,3
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PE3U
siskapitalen (modregningspost)

13a Risikoforrentning rente 0 121.594,4 121.594,4

13b Risikoforrentning risikoresultat -8.636,2 27.814,2 19.178,0

13c Risikoforrentning omkostningsresultat -7.694,0 104.507,4 96.813,4

14 Betaling for garanti
15 Omkostnings- og risikoresultat
16 0vrige omkostninger.
17 I alt 574.515,6

18 Forskel mellem oplyst AOK og standard AOK -1.872,9

8



PBU
Bemaerkninger til afstemningsskemaet

Punkt la Dette bel0b udg0r summen af AOK for de medlemskaber, som er fuldt systemunderst0ttet og

var i kraft ultimo 2012,
Punkt lb Bel0bet vedr0rer de medlemskaber, der oph0rte i 2012.
Punkt 1c AOK er relevant for alle penslonskassens medlemmer.
Punkt Id Et Nile antal medlemskaber er ikke fuldt systemunderstottede og far derfor Ikke oplyst AOK.
AOK for dlsse medlemmer er opgjort sk0nsmaessigt.
Punkt 2 Posten indeholder administrations- og erhvervelsesomkostninger, 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 1 henhold til interne afdelingsregnskaber.
Punkt 10 Posten vedr0rer indirekte investeringsomkostninger, som ikke indgar i regnskabspost 2.7 Der
henvises til metodebeskrivelsens punkt vedrorende "Investeringsomkostninger i markedsrente".
Punkt 11 Posten er ikke relevant for pensionskassen.
Punkt 12 Posten indeholder basiskapitalens andel af indirekte investeringsomkostninger (Investerings¬
omkostninger, jf. resultatopg0relsen i alt og indirekte investeringsomkostninger i fonde mv.) og opg0res
som forholdsmaessig andel af den gennemsnitlige basiskapital og de gennemsnitlige pensionsmaessige
hensasttelser tillagt basiskapitalen.
Punkt 13a Risikoforrentning, der vedr0rer renteresultatet
Punkt 13b Risikoforrentning, der vedrerer risikoresultatet
Punkt 13c Risikoforrentning, der vedr0rer omkostningsresultatet.
Punkt 14 Selskabet anvender ikke betaling for garanti.
Punkt 15 Omkostnings- og risikoresultatet indgar ikke i de samlede omkostninger, og det oplyses ik¬
ke, da pensionskassen har opdelt medlemmerne i risiko- og omkostningsgrupper. Medlemmerne beta-
ler 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 asndringer sket efter arsafslutningen for 2012. Af samme arsag
er der difference mellem de depoter, der indgar i AOK-beregningerne, og de depoter, der er anvendt
ved regnskabsopgorelsen.

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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PBU
Erkldering vedrorende AOK og AOP

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

Det er endvidere vores opfattelse, at beregningen af AOK og AOP samt de metodemaessige valg, som der
er redegjort for i metodeskrivelsen, 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 selskabets ovrige registreringer er udarbejdet i overensstemmelse med den gaeldende
henstilling fra Forsikring & Pensions bestyrelse.

0sterbro, den 3. juni 2013

Nina Reedtz Fink
Direkt0r
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Til ledelsen i PBU

Vi har i overensstemmelse med Forsikring & Pensions henstilllng i LP-information 84/12 fore-
taget en gennemgang af metodebeskrivelse og beregning af omkostningselementer ved op-
g0relse af AOK (arlige omkostninger i kroner) og AOP (arlige omkostninger i procent) for PBU

for 2012.

Ledelsen har ansvaret for, at metodebeskrivelsen samt beregning og fordeling af omkost¬
ningselementer ved opg0relsen af AOK og AOP er udarbejdet i overensstemmelse med LP-

information 84/12.

Vores ansvar er pa baggrund af vores gennemgang alene at udtrykke en konklusion om,
hvorvidt selskabets beregning af omkostningselementer ved opg0relse af AOK og AOP er
foretaget i overensstemmelse med den udarbejdede metodebeskrivelse og selskabets 0vrige

registreringer.

Ledelsens metodebeskrivelse er dateret den 3. juni 2013.

Det udforte arbejde

Vi har udf0rt vores arbejde i overensstemmelse med Internationale standarder om erklae-
ringsopgaver med sikkerhed ISAE 3000 DK og yderligere krav if0lge dansk revisorlovgivning
samt 1 overensstemmelse med instruksen I LP-information 84/12 fra Forsikring & Pension,
med henblik pa at opna begraenset sikkerhed for, at selskabets beregning af omkostnings¬
elementer ved opg0relse af AOK og AOP er foretaget i overensstemmelse med den udarbej¬
dede metodebeskrivelse og selskabets 0vrige registreringer.

Det udforte arbejde er foretaget ved hjaelp af begraensede stikpr0ver, interviews og procedu-
regennemgang, og vi har herunder paset, om

1.	selskabet beregner omkostningselementerne, herunder AOK og AOP, pa den made, som
selskabet har beskrevet i metodebeskrivelsen,

2.	der er overensstemmelse mellem de oplysninger, som fremgar af afstemningsskemaet og
arsregnskabet 2012 samt selskabets 0vrige registreringer,

3.	de metodemaessige valg, som selskabet har redegjort for 1 metodebeskrivelsen, er an-
vendt i afstemningsskemaet,

4.	selskabet har udarbejdet en afstemning af, at samtlige opgjorte omkostninger er fordelt

pa selskabets kunder, samt

5.	selskabet har godtgjort, at den AOK og AOP, som den enkelte kunde oplyses om, svarer
til de omkostninger, som selskabet beregningsmaessigt har palignet kunden.

Det udf0rte arbejde har ikke omfattet:

• Kontrol af fordelingen af de opgjorte omkostninger mellem de enkelte kunder samt den
enkelte kundes oplysninger om AOK og AOP.

11



Konklusion

Ved det udf0rte arbejde er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at
konkiudere, at selskabets beregning af omkostningselementer ved opg0relse af AOK og AOP
ikke i al vassentlighed er foretaget i overensstemmelse med den udarbejdede metodebeskri-
velse og selskabets 0vrige registreringer.

K0benhavn, den 11. juni 2013
KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Ole Karstensen
statsaut. revisor
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