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Indledning

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

I dette notat beskrives den overordnede metode for, hvoriedes 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 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 hvilke 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
resuitatopgorelsen i PBU's arsrapport.

Endelig indeholder notatet en ledelseserklaering fra PBU's ledelse samt en erklaering fra PBU's uafhasngige
revisor.

Hovedparten af PBU's medlemmer er pa markedsrente med et pensionsprodukt, hvor 36 pet. af bidraget i
2014 indgar pa en ratepension og de resterende 64 pet. Indgar pa en opsparing til llvsvarig alderspenslon
(en llvrente). Til daskning af PBU's administrationsomkostninger opkraevedes i 2014 en polieeomkostning
pa 540 kr. samt 1,0 pet. af indbetalingerne, dog h0jest 846 kr. .
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PBU
Metodebeskrivelse

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

I det f0lgende beskrives, hvorledes de enkelte omkostningselementer handteres.

Punkt Metode / datakilde Fordelingsnogle
Administrationsomkostninger De samlede administrationsom¬

kostninger er medtaget pa bag-
grund af resultatopg0relsen.

Administrationsomkostningen
vedrarende pensionsbidrag
og gruppeliv fremgar direkte
af den manedlige fremreg-
ning af medlemmets depot.

Risikoforrentning af egenka-
pital

Beregnes i arets kontributionsop-
g0relse, hvor arets resultat forde-
les mellem medlemmerne og pen-
sionskassens egenkapital (1)

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

Risikoforrentning Saerlige
bonushensaetteiser

Pensionskassen har ikke saerlige
bonushensaetteiser

Risikoforrentning af ansvar-
liq eqenkapital

Pensionskassen har ikke ansvarlig
eqenkapital

Garantibetaiing markedsren¬
te

Pensionskassen opererer ikke med
garantibetaiing

Garantibetaiing gennem¬
snitsrente

Pensionskassen opererer ikke med
qarantibetalinq

Investeringsomkostninger
markedsrente

Interne investeringsomkostninger
er medtaget pa baggrund af resul-
tatopg0relsen og omfatter pensi-
onskassens direkte omkostninger i
forbindelse med investering. Her-
under indgar eventuel kick back.

Med hensyn til eksterne investe-
ringer ligger disse stort set alle i
fonde, i kapitalforvaltningsaftaler
eller 1 datterselskaber.

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

B0rsnoterede aktier ligger
primaert i 100 pet. ejede
investeringsforeninger,
hvor der foreligger regn-
skab. Dertages udgangs-
punkt i regnskaberne ud-
arbejdet af Nykredit Porte-
f0lje Administration som
inkluderer omkostningerne
til portef0ljeforvaltning,
administration, depotgeby-
rer og handel. Hvis der er
tale om fund of funds, be-
regnes de yderligere om-
kostninger med udgangs-
punkt i oplysninger fra for-
valterne. Omkostningerne
for aktier placeret i andre
kollektive investeringsfor¬
eninger beregnes pa bag-
grund af oplysninger fra
forvaltere om forvaltnings-
gebyrer, andre administra¬
tive omkostninger samt
handelsomkostninger.

Unoterede aktier ligger i
fonde. Omkostningerne be¬
regnes primaert pa bag-
grund af regnskaberne for
fondene eller anden rap-
portering. I enkelte tilfael-
de beregnes omkostnin¬
gerne ved opslag i stan-
dardsatser som anvist af
Forsikring & Pension. Der
medtages alle omkostnin¬
ger til administration af
fondene samt forvalterge-
byr. Hvis der er tale om
fund of funds, beregnes de
yderligere omkostninger
med udgangspunkt i op¬
lysninger fra forvalterne.

Statsobligationer og real-
kreditobligationer er admi-
nistreret i kapitalforvalt-
ningsaftaler. Omkostnin¬
gerne hermed er medtaget
i de dlrekte omkostninger.

Ejendomme er dels i dat-
terselskaber og dels i fon¬
de. De dlrekte omkostnin¬
ger er medtaget i investe-
ringsomkostningerne i re-
sultatopg0relsen. De indi-
rekte omkostninger i dat-
terselskaber samt i fonde

Fordelingsnogle
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Punkt Metode / datakilde Fordelingsnogle

er beregnet pa baggrund
af regnskaberne for fonde-
ne. Der medtages alle om-
kostninger til administrati¬
on af fondene samt forvai-
tergebyr. I enkelte tilfaelde
er omkostningerne bereg¬
net ved opslag i standard-
satser som anvist af For-
sikring & Pension.

<» Investeringer i virksom-
hedsobligationer er place-
ret i fonde. Omkostninger¬
ne baseres pa tilgaengelige
regnskaber, og de indirek-
te handelsomkostninger
estimeres pa baggrund af
oplysninger fra forvalterne.
Hvis der er tale om fund of
funds, beregnes de yderli-
gere ofnkostninger med
udgangspunkt i oplysnin¬
ger fra forvalterne.

« Investeringer 1 statsobliga-
tioner fra udlandet er pla-
ceret 1 fonde. Omkostnin-
ger er beregnet pa bag¬
grund af oplysninger fra
forvaltere om forvaltnings-
gebyrer, andre administra¬
tive omkostninger samt
handelsomkostninger. I
nogle tilfaelde er der an-
vendt et tillasg til forvalter-
og administrationsomkost-
ningerne som anvist af
Forsikring & Pension.

Investeringsomkostninger
gennemsnitsrente

Der estimeres arlige omkostninger
pr. investeringsforening.

Der gaelder samme metoder som
beskrevet ovenfor i forbindelse
med "Investeringsomkostninger
markedsrente".

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

Maegleromkostninger Pensionskassen benytter ikke
masqlere

Omkostnings- og risiko-
resultat

Pensionskassen har opdelt med-
lemmerne i omkostnings- og risi-
kogrupper. Resultaterne pavirker
derfor ikke medlemmets arlige
omkostninq.
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Noter til metodebeskrivelse

1.	Risikoforrentningen svarer til den ekstraforrentning, egenkapitalen har modtaget. Risikoforrent-
ningen bestar af 20 pet. af arets risikoresultat eksklusive gruppeforsikhng, 5 pet. af forsikrings-
klasse I's (gennemsnitsrente) forholdsmaessige andei af egenkapitalen samt hele omkostningsre-
sultatet. Belobet, der indgar 1 AOK, er det belob, derfaktlsk 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 tidlige-
re ar samt eventuel forrentning af denne - Indgar ogsa. Opdelingen af skyggekonto i hvad der
vedr0rer udlaag og hvad der vedr0rer manglende risikoforrentning ersket ved genberegning af
skyggekontoen med opdeling pa de enkelte elementer. Ved tilbagebetaling af skyggekonto afdra-
ges f0rst pi udlasg. Der har ikke vaeret tilbagebetalt bel0b fra skyggekontoen i 2014.

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

Neden vises opg0relsen af AOK i 2014

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

Gennemsnitsrente Markedsrente I alt
la Summen af AOK oplyst til medlemmerne 406.974

lb Summen af AOK for medlemskaber optwt i
2014

3.516

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

Id Summen af ikke oplyst AOK 48
1 410.538

2 Administrationsomkostninger 5.302 41.325 46.627

3 Leje af domicilejendom 0 0 0
Maegleromkostninger 0 0 0

5 Forsikringsmaessige omkostninger i driftssel-
skaber

0 0 0

6 Administrationsomkostninger hos eksterne
leverand0rer

0 0 0

7 Omkostninger vedr. SUL-forsikringer

8 Over- og underskud pa adm. og erhvervelses-

omkostninger, som daekkes af basiskapitalen
0 0 0

9 Investeringsomkostninger, jf. resultatopgorel-
sen

-2.681 18.136 15.455

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

43.528 264.946 308.474

11 Over/underskud pa investeringsomkostninger
som daekkes af basiskapitalen (modregnings-
post)

12 Investeringsomkostninger, som vedr0rer ba¬

siskapitalen (modregningspost)

-2.085 -15.279 -17.364

13a Risikoforrentning rente 15.215 15.215

13b Risikoforrentning risikoresultat 5.067 12.532 17.599

13c Risikoforrentning omkostningsresultat -5.137 29.808 24.671

14 Betaling for garanti 0 0 0
15 Omkostnings- og risikoresultat 0 0 0
16 0vrige omkostninger. 0 0 0
17 I alt 410.677

18 Forskel mellem oplyst AOK og standard AOK -139
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Bemserkninger til afstemningsskemaet

Punkt la Dette bel0b udgor summen af AOK for de medlemskaber, som er fuldt systemunderst0ttet og
var i kraft ultimo 2014.
Punkt lb Bel0bet vedrarer de medlemskaber, der opfwte I 2014.
Punkt 1c AOK er relevant for alle pensionskassens medlemmer.
Punkt Id Et lille antal medlemskaber er ikke fuldt systemunderstottede og far derfor ikke oplyst AOK.
AOK for disse 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 De forsikringsmaessige driftsomkostninger I 2014 er 0.
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 vedr0rer indirekte investeringsomkostninger, som ikke indgar i regnskabspost 2.7 Der
henvises til metodebeskrivelsens punkt vedr0rende "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 pensionsmasssige
hensaattelser tillagt basiskapitalen.
Punkt 13a Risikoforrentning, der vedr0rer 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 Omkostnings- og risikoresultatet indgar ikke i de samlede omkostninger, og det opiyses 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
opgorelsen pr. medlemskab indeholder asndringer sket efter arsafslutningen for 2014. 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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Erklaering vedrorende AOK og AOP

Pensionskassen har dags dato behandlet og godkendt pensionskassens metodebeskrivelse og afstem-
ningsskema for regnskabsaret 2014.

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 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 0vrige registreringer er udarbejdet i overensstemmelse med den gael¬
dende henstilling fra Forsikring & Pensions bestyrelse.

0sterbro, den 27. maj 2015
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Den uafheengige revisors erklaering om beregning afAOK og AOP

Til ledelsen i Pensionskassen for Borne- og Ungdomspsedagoger (PBU)

Vi har i overensstemmelse med Forsikring & Pensions henstilling i LP-information 49/14 foretaget en
gennemqang af metodebeskrivelse, afstemningsskema og beregning af omkostningselementer ved opg0-
relse af AOK (arlige omkostninger 1 kroner) og AOP (arlige omkostninger i procent) for pensionskassen for
2014.

Pensionskassens metodebeskrivelse er dateret den 27. maj 2015.

Ledelsens ansvar for opgorelsen og fordelingen

Ledelsen har ansvaret for, at metodebeskrivelsen, afstemningsskemaet samt beregning og fordeling af
omkostningselementer ved opg0relsen af AOK og AOP er udarbejdet 1 overensstemmelse med LP-
information 49/14.

Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for n0dvendig for at beregne
og fordele omkostningselementerne uden vaesentlig 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 opg0relse afAOK og AOP er foretaget i overens¬
stemmelse med den udarbejdede metodebeskrivelse og pensionskassens registreringer.

Vi har udf0rt vores arbejde i overensstemmelse med den Internationale standard om andre erklaeringsop-
gaver med sikkerhed ISAE 3000 DK og yderligere krav ifolge dansk revisorlovgivning. Denne standard
kraever, at vi overholder etiske krav. Derudover har vi udf0rt vores arbejde i overensstemmelse med
vejledningen i LP-information 49/14 fra Forsikring & Pension med henblik pa at opna begrasnset sikker¬
hed for, at pensionskassens beregning af omkostningselementer ved opg0relse af AOK og AOP er foreta¬
get i overensstemmelse med den udarbejdede metodebeskrivelse og pensionskassens 0vrige registrerin¬
ger.

Den opnaede sikkerhed er begraenset, idet vores arbejde i forhold til en opgave med h0j grad af sikker¬
hed har vasret begraenset til begraensede stikpr0ver, interviews og proceduregennemgang. Vi har herun-
der paset, om

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

•	der er overensstemmelse mellem de oplysninger, som fremgar af afstemningsskemaet og ars-
regnskabet 2014 samt selskabets 0vrige registreringer,

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

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

•	pensionskassen har godtgjort, at det AOK og AOP, som den enkelte kunde oplyses om, svarertil
de omkostninger, som pensionskassen beregningsmaessigt har palignet kunden.

Det udf0rte arbejde har ikke omfattet:

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

Omfanget af handlinger, der udf0res ved erklaeringsopgaver med begraenset sikkerhed, er betydeligt
mindre end de handlinger, der udfores ved en erklaeringsopgave med h0j grad af sikkerhed.
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Konklusion

Ved det udf0rte arbejde er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at
pensionskassens beregning af omkostningselementer ved opg0relse af AOK og AOP ikke i a! vaesentlighed
erforetaget i overensstemmelse med den udarbejdede metodebeskrivelse, afstemningsskema og selska-
bets 0vrige registreringer.

K0benhavn, den 27. maj 2015

Ernst & Young
Godkendt Revisionspartnerselskab

statsaut. revisor
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