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PFA PÅ VEJ MOD 2020
Verden omkring os er i forandring. Det sker
hver dag, også selv om vi ikke lægger mærke
til det. Nye muligheder åbner sig, og med
meget få tryk på vores smartphone kan vi
købe ind, betale regninger eller få et overblik over vores pensionsafkast.

Vi er alle en del af den globale omstilling, og skal
tilpasse vores forretningsstartegier til at imødekomme de behov og forventninger, det medfører.
Forventningerne til et stort pensionsselskab som
PFA er mange, og de kommer både fra kunder,
medarbejdere, politikere og medierne. Derfor har
PFA i 2015 udarbejdet Strategi2020, der sætter
kursen for PFA’s prioriteter de næste fem år.
Strategien er baseret på tre kerneværdier, der al-

Som pensionsselskab, der forvalter vores kunders

tid har været en del af PFA’s fundament: profes

opsparing, har vi et særligt ansvar. Vi er bevidste

sionel, fair og ansvarlig. Ved at sætte ord på har

om det ansvar, og ønsker at bidrage til det sam-

vi sat en ramme for den identitet, vi ønsker at

fund, vi er en del af. Derfor støtter vi op om FN

have, og den måde vi ønsker at møde kunder,

Global Compact og arbejder med at efterleve de

markedet og samfundet på.

10 internationale principper for ansvarlig virksomhedsadfærd, der er rammen for PFA’s arbejde

I den kommende tid skal der arbejdes med at

med samfundsansvar. Desuden støtter vi gennem

sikre, at værdierne bliver centrale i alle vores

PFA Brug Livet Fonden en række ’hjertesager’, der

aktiviteter, så vi fortsat kan levere en ansvarlig

hjælper andre med at bruge livet.

rådgivning, skabe et højt langsigtet afkast med
respekt for menneskerettigheder og miljøet og

Denne rapport samler årets aktiviteter og resul-

udvikle produkter, der tager hånd om vores kun-

tater fordelt på de mange områder, hvor PFA har

der, hvis de bliver syge.

integreret ansvarlighed i forretningen og ønsker
at gøre en forskel for kunderne, medarbejderne

Det er langt fra alle, der synes, at pension er

og samfundet. Rapporten tegner et billede af den

spændende, og det kan være svært at forholde

brede indsats, PFA har på området for samfunds-

sig til noget, hvis det er langt ude i fremtiden. I

ansvar. Den beskriver, hvordan vi i PFA allerede

PFA ser vi det som vores ansvar at hjælpe vores

arbejder professionelt, fair og ansvarligt på en

kunder og danskerne i almindelighed med at

lang række områder. Samtidig har vi også en er-

sætte fokus på pension og at hjælpe til med at

kendelse af, at vi med Strategi2020’s værdisæt

forstå, hvad pension er, for at give et indblik i,

kan løfte indsatsen og skabe ansvarlige, lang-

hvordan fremtiden tegner sig.

sigtede resultater for vores kunder og bidrage til
udviklingen af det samfund, vi alle er en del af.

Allan Polack
Group CEO
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PFA I TAL OG OVERBLIK 2015

790.000
Besøgende på MitPFA.dk

75.000
Pensionsrådgivninger

CA.

1,1 MIO.

Pensionskunder

88.000

Tilmeldte sig PFA Kundeprogram
i 2015 - I alt 130.000

§

113

Kundetillidsmandssager
Inkl. proaktive sager
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1.367

Medarbejdere (årligt gennemsnit)

527 MIA. KR.

11,8 PCT.

28,7 MIA. KR.

Medarbejderomsætning
(ekskl. Mølholm Forsikring)

Kapital under forvaltning

Indbetalinger

3,0 PCT.

20,0 MIA. KR.

76 UD AF 100

239 MIO. KR.

Sygefravær

Medarbejdertilfredshed

Udbetalinger

Samlede skatteindbetalinger

8.816 MIO. KR.

Samlede skatteopkrævninger

38 PCT.

Andel kvinder i ledelsen

2004 TON
CO2-forbrug

74

Medarbejdernes
samlede Sundhedstal

224 TON

Affald

2,5 TON
Reduceret madspild i kantinen
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OM DENNE RAPPORT
Denne rapport har til formål at formidle de indsatser og resultater, PFA har haft i forbindelse
med arbejdet med samfundsansvar i løbet af 2015. Årets indsatser har været præget af, at
arbejdet med samfundsansvar er i omstilling i PFA. CSR-indsatsen bliver styrket på mange
områder og integreres på nye måder.

En række af årets handlinger har været forbe-

Struktur for rapporten

redelser af aktiviteter, der igangsættes i 2016.

Rapporten er struktureret omkring de emner, der

Derfor er et par af de indsatsområder, der blev

er centrale for PFA’s nye Strategi2020, og sætter

sat for 2015 som beskrevet i CSR-rapporten for

fokus på de emner, som har været prioriteret i

2014, kun delvist realiseret i 2015 eller udsat til

dialogen med kunder, medarbejdere, bestyrelse

2016. De er beskrevet på næste side.

og andre interessenter. Læs mere om strategien
på side 8.

Rapporten gælder for hele 2015 og omfatter
PFA-koncernen. PFA Holdings årsrapport, denne

Rapportens sidste del består af nøgletal og

CSR-rapport med bilag og CSR-siderne på pfa.dk

CSR-data for PFA. Som noget nyt er tallene

opfylder kravene om rapportering af virksom-

præsenteret efter strukturen i PFA’s ansvarlig-

hedens samfundsansvar i årsregnskabsloven.

hedsmodel, der er baseret på PFA’s politik for

Samtidig udgør de nævnte rapporter PFA’s Frem-

forretningsansvar og etik. På den måde giver

skridtsrapport (COP) til FN om PFA’s implemente-

data og nøgletal et overblik over, hvordan poli-

ring af FN Global Compacts 10 principper.

tikken efterleves. Tallene fra 2015 sammenlignes
med tal fra de to foregående år for at kunne vise

Prioritering af rapportens indhold

udviklingen i resultaterne. Hvor det er relevant i

I 2015 har PFA igangsat en række nye tiltag, som

rapporten, er tal inkluderet sammen med tal fra

i forberedelsen har involveret en bred dialog med

foregående år. På den måde giver rapportens sid-

kunder, medarbejdere og andre interessenter.

ste del det samlede overblik over tal og data for,

Det gælder både for udvikling af produkter og

hvordan PFA efterlever sin politik og retningslinjer

forberedelsen af PFA’s Strategi2020 samt i priori-

på CSR-området. Selve rapporten sætter fokus

teringen af arbejdet med ansvarlige investeringer.

på de resultater, der har været prioriteret i årets

Overordnet set har det bidraget til en vurdering

løb af kunder, b
 estyrelse, medarbejdere og andre

af, hvad der er væsentlige områder for PFA at

interessenter.

fokusere på, og det er således disse emner, der
også vil blive beskrevet som årets handlinger og

Kontaktperson vedrørende denne CSR-rapport og

resultater i denne rapport.

PFA’s arbejde med samfundsansvar er:
CSR manager, Corporate Affairs & Compliance,
Mette Vadstrup, mev@pfa.dk
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SMILfonden
En af PFA Brug Livet Fondens hjertesager 2015
smilfonden.dk

CSR-rapporten for 2014, ”Samfundsansvar hos PFA - indsatser og resultater” beskrev en
række indsatsområder for PFA’s samfundsansvar i 2015.
Læs nedenfor, i hvilket omfang og hvor i rapporten de adresseres:
PFA vil udarbejde en sundhedsstrategi for PFA’s medarbejdere – se side 26.
PFA vil kortlægge og revidere interne retningslinjer og fremme medarbejdernes kendskab til dem gennem
intern kommunikation – se side 26.
PFA vil udvikle en samlet strategi for CSR-området – denne opgave påbegyndes i 2016 i lys af Strategi2020.
PFA vil gøre en indsats for at formidle en række af de elementer, der indgår i arbejdet med aktivt ejerskab,
men uden at kompromittere den fortrolighed, der er brug for i dialogen med de selskaber, PFA investerer
i – se side 21.
PFA vil revitalisere kunderådet og inddrage medlemmerne i højere grad end tidligere. Kunderådet har været
involveret i udarbejdelsen af Strategi2020, se beskrivelse side 8.
PFA vil som CDP Investormedlem arbejde mere systematiseret med det data, som selskaberne
indrapporterer til CDP. Det er delvist realiseret og færdiggøres i 2016. Se beskrivelse side 22.

WE SUPPORT
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PFA’S STRATEGI PÅ VEJ MOD 2020
I 2015 har PFA’s bestyrelse vedtaget Strategi2020, der har til formål at sikre, at PFA bliver
endnu mere kundefokuseret og effektiv. Forberedelsen af strategien har involveret PFA’s
ledelse og øvrige medarbejdere samt PFA’s kunder, kunderåd og eksterne eksperter.

ØNSKER AT SÆTTE ENDNU MERE FOKUS PÅ DEN ENKELTE PENSIONSKUNDE OG DE FORSKELLIGE
* PFASITUATIONER
OG BEHOV, KUNDERNE HAR. DET SKAL SKE PÅ PROFESSIONEL, FAIR OG ANSVARLIG VIS.

Strategi2020

Ansvarlighed: PFA er ansvarlig over for både

Strategien bygger på samme mission som PFA blev

omverden og den enkelte kunde – hvad enten

grundlagt med for snart 100 år siden, nemlig at

det er en virksomhed, organisation eller en pri-

sikre tryghed, familiebeskyttelse og pension til

vatkunde. PFA har fx ikke højere omkostninger

kunderne. Forretningsmodellen har altid bygget på

end absolut nødvendigt for at levere ydelserne.

princippet om, at PFA ikke skal tjene penge på kun-

Ligeledes sikrer PFA, at kunderne har mulighed

derne, men udelukkende tjene penge til kunderne.

for at få en relevant rådgivning på en forståelig
og lettilgængelig måde.

Involvering af Kunderådet

Ansvarlighed er ligeledes en integreret del af

PFA har i forberedelsen af Strategi2020 inddraget

investeringstilgangen i PFA. Målet er at sikre, at

Kunderådet aktivt i selve u
 dviklingsprocessen.

PFA’s investeringsafkast opnås med respekt for

Kunderådets medlemmer har deltaget e
 nten via

menneskerettigheder, miljø og internationalt an-

interviews eller via workshops for at give deres fe-

erkendte normer.

edback på en række temaer. Tilbagemeldingerne fra
denne omfangsrige proces indgår som et centralt

Når det kommer til PFA’s samfundsansvar, skal

element af Strategi2020’s værditilbud til markedet.

PFA være bevidst om sin rolle og den måde, PFA
bidrager til den offentlige debat og udviklingen

PFA – Professionalisme, Fairness og

af samfundet på. PFA skal være professionel og

Ansvarlighed

systematisk omkring sin værdiskabelse og sikre,

For at være tro mod missionen er PFA drevet af

at det udføres ansvarligt, med respekt for de

et værdisæt baseret på Professionalisme, Fair-

internationale principper, som PFA har skrevet

ness og Ansvarlighed:

under på at ville efterleve, samt at det sker på en
fair og balanceret måde.

Professionalisme: PFA er en kompetent investor
og forsikringsudbyder. Fokus er på at maksimere

Forventninger til 2016

kundernes opsparing på lang sigt samt sikre kun-

Værdierne er helt centrale for de processer og

dernes tryghed på vej mod pensionering og der-

løsninger, som PFA fremadrettet vil stå for. PFA’s

med skabe tryghed både nu og i fremtiden.

aktiviteter og resultater på CSR-området efterlever i høj grad værdierne, men samtidig giver

Fairness: PFA behandler alle kunder ordentligt

Strategi2020 anledning til at gennemgå PFA’s

ud fra de samme grundregler. Det indebærer, at

CSR-politik og politik for ansvarlige investeringer

der er sammenhæng mellem det, kunden betaler,

for at sikre, at de afspejler strategien og har

og den rådgivning og service kunden modtager.

passende fokus på værdierne professionalisme,

Derudover giver PFA overskydende værdiskabelse

fairness og ansvarlighed.

tilbage til kunderne.
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Morgencafé for Hjemløse
En af PFA Brug Livet Fondens hjertesager 2015
morgencafeen.dk

PFA · CSR-rapport

2015

9

PFA OG SAMFUNDET
PFA er en væsentlig del af pensionssystemet i Danmark, og PFA er bevidst om den rolle. Derfor har PFA fokus på at sætte pension på den offentlige dagsorden og skabe de bedst mulige
vilkår for pensionsopsparing i Danmark. PFA bidrager til det samfund, PFA er en del af, og
sammen med PFA Brug Livet Fonden sættes der fokus på en række af de ildsjæle, der hjælper
andre med at bruge livet.

ØNSKER AT BIDRAGE TIL SAMFUNDSUDVIKLINGEN VED AT BRINGE VIDEN OG EKSPERTISE FRA PFA’S
* PFAKERNEOMRÅDER
I SPIL OG SIKRE, AT VÆRDIERNE PROFESSIONEL, FAIR OG ANSVARLIG EFTERLEVES.

Pension på dagsordenen i Danmark

arrangør af seks pensionsfaglige debatter om alt

PFA forvalter en stor del af danskernes pensions-

fra grønne investeringer til, hvordan det danske

opsparing og har indflydelse på mange danskeres

pensionssystem fremtidssikres.

liv. Det betroede ansvar tager PFA alvorligt, og
vi har i 2015 gjort en aktiv indsats for at bidrage

PFA’s skatteregnskab

til samfundsdebatten om emner som pension,

PFA ønsker at bidrage til en øget transparens på

sundhed, forebyggelse og opsparing. Det er sket

skatte- og afgiftsområdet. Derfor har bestyrel-

ved et højt niveau af åbenhed og dialog med

serne i PFA Holding og de øvrige PFA selskaber i

kunder, presse og andre aktører. Formålet var

2015 vedtaget en skattepolitik, som gælder for

at sikre en bedre forståelse af pension som en

hele PFA Koncernen. Skattepolitikken omfatter

central del af samfundets økonomiske fundament

skatter og afgifter på alle områder, hvor PFA

samt øge kendskabet til PFA og styrke vores om-

som virksomhed, arbejdsgiver og investor har

dømme. Det er kommet til udtryk i et højt antal

aktiviteter. Den omfatter selskabsskat, pensions-

omtaler af PFA i pressen. I 2015 har PFA haft

afkastsskat, moms, lønsumsafgift, lønmodtager-

5100 presseomtaler, hvilket er det højeste antal

skat også for pensionister, skat på investeringer i

i den danske pensionssektor. I første del af 2015

Danmark og i udlandet samt øvrige skatter og af-

oplevede PFA en række kritiske artikler i pressen

gifter, som PFA afregner i Danmark og i udlandet.

med fokus på PFA’s forretningsmodel og udskift-

Politikken beskriver principper for efterlevelse af

ninger i ledelsen. PFA har efterfølgende oplevet

skatte- og afgiftsregler, dialog med og rådgivning

en konstant stigende positiv omtale i pressen. I

af kunderne om skat og afgifter samt PFA’s for-

imagemålingen i Berlingske Business’ guldnum-

ventninger til samarbejdspartnere og andre på

mer indtog PFA pladsen som nummer 66 blandt

skatte- og afgiftsområdet.

de 140 virksomheder i undersøgelsen.
Som en del af efterlevelsen af politikken har PFA
PFA på Folkemødet

i 2015 udarbejdet en samlet opgørelse over de

I 2015 deltog PFA på Folkemødet i Allinge på

skatter og afgifter, PFA årligt betaler og opkræ-

Bornholm. PFA støttede op om Folkemødet som

ver. Opgørelsen kan ses på side 37. Politikken og

guldsponsor og var selv arrangør af en række

skatteregnskabet er med til at beskrive en del af

oplæg og debatter i eget telt på mødet. Formålet

PFA’s samfundsbidrag og kan findes pfa.dk.

var at skabe opmærksomhed om den samfundsmæssige betydning af et stærkt pensionssystem
samt informere om PFA’s samfundsansvar og forretning. I løbet af Folkemødets fire dage var PFA
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PROJEKT HJEMLØS
En af PFA Brug Livet Fondens hjertesager 2015
projekthjemløs.dk

Indbetalinger

28,7 mia. kr.

Udbetalinger

20 mia. kr.

Samlede skatteindbetalinger

239 mio. kr.

Samlede skatteopkrævninger

8.816 mio. kr.
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PFA BRUG LIVET FONDEN
PFA Brug Livet Fonden kårede igen i 2015 Årets hjertesager, hvor ildsjæle havde mulighed for
at indstille deres sag og øge opmærksomheden på den. Derudover har fonden i samarbejde
med PFA i løbet af 2015 sat yderligere fokus på syv af sagerne ved at udvikle film om dem.

* PFA BRUG LIVET FONDEN STØTTER SAGER OG ILDSJÆLE, DER HJÆLPER ANDRE MED AT BRUGE LIVET
Informationsfilm om sager,

Årets hjertesager 2015

som fonden støtter

I 2015 blev der i løbet af indstillingsperioden

Fonden lancerede i løbet af året i samarbejde

indstillet 84 sager på bruglivetfonden.dk mod

med donationsmodtagerne syv korte informa-

77 sager året før. I de 14 dage, hvor man kunne

tionsfilm. Filmene handlede om hjertesagerne

stemme på de indstillede sager, blev der afgivet

og giver et indblik i det, de hver især arbejder

65.458 stemmer. Det er mere end en fordobling

for. Filmene fik en bred eksponering og blev vist

af stemmerne fra 2014. Afstemningen resultere-

på fondens hjemmeside, Facebookside samt på

de i, at i alt 17 sager blev indstillet til bestyrelsen.

Folkemødet på Bornholm. Fonden fik også udar-

I 2015 valgte bestyrelsen at fordele støtten på to

bejdet en kort informationsfilm om fondens virke

forskellige temaer: Aktiviteter for hospitalsind-

og hvilke sager, der hidtil er blevet kåret som

lagte børn og støtte til hjemløse i Danmark. Fon-

fondens hjertesager.

den støttede fem forskellige sager og ildsjæle,
der dels skaber glæde for syge børn på landets
hospitaler, dels sørger for mad og tag over ho-

PFA Brug Livet Fonden på Folkemødet

vedet til hjemløse og socialt udsatte i Danmark.

PFA Brug Livet Fonden fik mulighed for at anven-

Hver hjertesag modtog 50.000 kr.

de en del af PFA’s telt på Folkemødet. På den
måde fik sagerne, som fonden havde støttet, lejlighed til at gøre opmærksom på deres sag både
med informationsmateriale og taletid i fondens
aktivitetsprogram for Folkemødet. 15 ud af de 17
sager, fonden har støttet gennem årene, takkede
ja til muligheden for at præsentere deres sag.
Det var en ny aktivitet for fonden.

Filmene kan ses på fondens hjemmeside og hos de respektive foreninger.
Der blev udarbejdet film til følgende sager i 2015:
• Børnelungefonden

• Neonatalstrik

• Hjernebarnet

• Danske Hospitalsklovne

• Søskendekram

• Gigtramte Børns Forældre Forening

• Happy Dogs
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Hjertesager i 2015

5

Informationsfilm

7

Sager på Folkemødet

15

Antal stemmer om årets hjertesag

65.458

Følgere på fondens Facebookside

36.565

PFA Brug Livet Fondens fem hjertesager i 2015:
PROJEKT HJEMLØS
PROJEKT HJEMLØS er åben for Københavns hjemløse hver weekend, hvor der serveres gratis hjemmelavet mad. Foreningen af frivillige tilbyder også omsorg til byens udsatte og forsøger at motivere flest
muligt til at komme videre i livet. De bruger bl.a. mange kræfter på at hjælpe de misbrugere, som ønsker at komme ud af deres misbrug.

SMILfonden
SMILfonden er en ny frivillig forening, der er sat i verden for at give syge børn et SMIL på læben – og
noget andet at tænke på end sygdom. Formålet er at give børnene og deres familier en fælles oplevelse
og få dem til at glemme den sygdom, der ellers præger deres liv – i hvert fald for en stund.

Projekt Husvild
Projekt Husvild er en non profit forening fra Odense, der hjælper og støtter byens hjemløse med alt fra
tøj, sko og mad til bisidderopgaver ved lægen, i retten og på kommunen. Projekt Husvild samler møbler
og andet indbo ind for at hjælpe hjemløse, som får en bolig, så de får et varmt og trygt hjem. De hjælper også, hvis en af de hjemløses dyr har problemer.

Foreningen Cancerramte Børn
Foreningen Cancerramte Børns primære arbejde består i at støtte de kræftramte familier, hjælpe med at
skabe netværk i en traumatisk periode og arrangere aktiviteter for børnene og deres familie. I løbet af
året holder foreningen 60 forskellige aktiviteter fordelt over hele landet.

Morgencafé for Hjemløse
Morgencafé for Hjemløse arbejder for at nedbringe antallet af hjemløse og forbedre livsvilkårene for
socialt udsatte. Morgencaféens brugere lever et barsk liv på gaden, hvor vold og trusler ofte er en del
af dagligdagen. Morgencaféen er et fast holdepunkt i en omtumlet tilværelse, hvor de hjemløse kan få
mad, tøj, omsorg samt tilbud om bl.a. lægehjælp og juridisk rådgivning.
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KUNDERNES PFA
Med kunden i centrum skal informationen være let tilgængelig og tilpasses den enkelte
kunde. Samtidig skal styrket rådgivning og videreudvikling af digitale platforme bidrage til
at løfte kundetilfredsheden yderligere. Kunderne er med på råd, og hvis de er utilfredse,
skal de have let adgang til at klage.

ØNSKER AT VÆRE KUNDEFOKUSERET, OG AT FORTSÆTTE MED AT UDVIKLE KUNDEOPLEVELSEN MED
* PFAUDGANGSPUNKT
I KUNDERNES INDIVIDUELLE BEHOV.

Digitale løsninger med fokus på kunden

inddraget tidligt i processen. Formålet var at få

I 2015 har PFA’s kunder fået lettere ved at betjene

indsigt i virksomhedernes konkrete behov og

sig selv digitalt. PFA lancerede nemlig Pensions-

ønsker. Denne proces bidrog bl.a. til at belyse, at

planen, der samler alt data om kundens opsparing

der i virksomhederne kan være flere medarbej-

og forsikringer ét sted på kundeportalen Mit PFA,

dergrupper, som har forskellige behov og ønsker.

så man som kunde kun behøver ét værktøj i dia-

De forskellige behov kan PFA nu imødekomme

logen med PFA om op- og nedsparing. Hensigten

ved, at virksomhedskunderne kan vælge netop

med Pensionsplanen er, at det skal fungere som

det produkt, der passer bedst til virksomheden –

et supplerende rådgivningsværktøj, hvor man som

og de behøver ikke at nøjes med ét produkt, men

kunde og bruger i princippet selv kan finde svar på

kan målrette varianter af tab af erhvervsevne-

mange af de konkrete spørgsmål, man måtte have

produktet til de forskellige medarbejdergrupper,

- uden at skulle have fat i PFA.

virksomheden har.

Kunderne har også i løbet af 2015 taget Kunde

Kunderne hjælpes tilbage på arbejde

programmet til sig. Kundeprogrammet blev lan-

PFA Aktiv Skadesbehandling hjælper kunderne

ceret i 2014 for at give kunderne et godt overblik

tilbage på arbejdet gennem en tidlig og effektiv

over indholdet i deres ordninger og løbende få

indsats for at undgå langvarig sygdom, hvor der

målrettede og personaliserede anbefalinger per

er risiko for at ryge helt ud af arbejdsmarkedet.

mail. Omkring 90.000 kunder har i 2015 takket ja

Det skaber værdi for kunden, for virksomheden

til, at PFA må sende personlige mails.

og for samfundet. Hjælpen tildeles individuelt
og i et forløb, hvor det kan tilpasses kundens

Mit PFA havde i 2015 mere end 790.000 logins mod

aktuelle behov. Aktiv skadesbehandling omfatter

ca. 590.000 i 2014. Kundetilfredsheden på Mit PFA

både reaktivering, forebyggelsessager, bevillinger

er steget til 7,5 på en skala fra 1-10 mod 6,6 i 2014.

og behandlinger. PFA Aktiv Skadesbehandling
har haft dialog med 328 kunder i 2015 mod 410 i

Kunderne med på råd i produktudviklingen

2014. I 2015 er 27 hjulpet, så de igen er i stand til

Det er vigtigt for PFA, at de produkter, der tilby-

at indtræde på arbejdsmarkedet, og 51 forebyg-

des, understøtter kundernes behov og ønsker på

gelsesforløb er afsluttet.

den bedste måde. Det skaber værdi for kunderne.
PFA har derfor fokus på, at udvikling sker i sam-

Effektiv håndtering af klager

spil med kunderne. I 2015 har PFA lanceret en ny

Afdelingen for Klager & Kundetilfredshed er for-

og for virksomhedskunderne mere fleksibel ram-

ankret i den juridiske enhed i PFA. Afdelingen har

me af produkter inden for tab af erhvervsevne.

i 2015 styrket indsatsen for at øge kundetilfredsheden. Der er blevet iværksat en række initiativer
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Da PFA startede udviklingen af det nye produkt til

med fokus på at forbedre kundeoplevelsen og

tab af erhvervsevne, blev flere virksomhedskunder

sikre en fair behandling af den enkelte kunde.
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Antal kunder

1,1 mio.

Rådgivninger

75.000

Emails til Rådgivningscentret

68.000

Telefonopkald til Rådgivningscenter

210.000

Telefonopkald til Sundheds- og Skadescenter

256.000

Kunder uddannet i pension

4.000

Kunder hjulpet tilbage til arbejdsmarkedet

27

Kundeinteraktioner i alt

610.000

De klageansvarlige, der er tilknyttet Klager &

kundetillidsmands-funktionen er at se forløbet

Kundetilfredshed, har etableret arbejdsgrupper

med kundens øjne og overveje, om sagsforløbet

og fora til smidig og hurtig håndtering af kunde-

samlet giver mening. Oftest henvender kunderne

henvendelser med specifikke temaer. Formålet

sig for at blive betrygget i, at alting er gået rigtigt

har været at optimere ressourceanvendelsen i

for sig, eller hvis de har behov for at fortælle om

PFA, så den har en direkte og mærkbar effekt

et område, de ønsker, PFA forbedrer sig på frem-

for kunderne. Arbejdsgrupperne har styrket

over. Sagerne afsluttes ofte ved at finde kundens

den interne vidensdeling og øget mulighederne

behov og opfylde det.

for at identificere og sætte fokus på relevante
problemstillinger.

Kundetillidsmanden går også proaktivt ind i sager.
Det sker, når PFA’s rådgivere gør opmærksom på

PFA har i et højere omfang end tidligere været i

potentielle sager. I 2015 var 39 sager ud af 113

stand til at forebygge, at klager eller kundehen-

proaktive, hvilket var et fald i forhold til de 143

vendelser af samme art gentager sig. Det har

sager året før. Ud af de 113 sager blev 57 imø-

medført en markant nedgang på 22 pct. i antal-

dekommet ved en fælles løsning, 6 fik helt eller

let af klager, idet PFA i 2015 har modtaget 354

delvist medhold, 30 fik ikke medhold, 7 sager

k lager i forhold til 453 klager i 2014.

bortfaldt, 2 blev henvist til Afdelingen for Klager
& Kundetilfredshed og 11 sager er stadig under

Henvendelser til kundetillidsmanden nytter

behandling.

Kundernes tillid er vigtig for PFA, og derfor har
PFA også en kundetillidsmand. Formålet med

§

Sager ved Ankenævnet for Forsikring
Der er i 2015 indbragt 56 klager over PFA til Ankenævnet for Forsikring.
Niveauet er dermed relativt lavt set i forhold til, at PFA har ca. 1,1 mio.
kunder, og at der i 2015 har været mere end 600.000 kundeinteraktioner.
Niveauet må dels tilskrives effektiviteten i klagebehandlingen, dels de omtalte indsatser med sigte på at øge kundetilfredsheden.
Ankenævnet for Forsikring har i 2015 behandlet og afsluttet 74 klager.
Samlet set har PFA fået helt eller delvist medhold i 4 ud af 5 afsluttede
sager. Den høje medholdsprocent vidner om, at PFA er professionelle og
ansvarlige, når der træffes afgørelser.
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Temaer og resultater for kundetillidsmandssager i 2015
Kundernes henvendelser bliver i alle væsentlige sager rapporteret til de områder i PFA, de har relevans
for, så de altid tjener til inspiration:

Temaer for

Kundetillidsmand

Hvad kunderne

kundetillidsmandssager

bidrager med viden

opnår på baggrund

til PFA’s processer

af henvendelser

Grundlagsrente

Kundekommunikation

Skriftlig information med

Usikkerheden om alting går rigtigt

om pension. Fokus

en simplere måde at

for sig i forhold til kundens ordning.

på virkemåden for

formidle pensionsemner.

garanterede ydelser.

Produkter

Løbende træning af

Fokus på at beregne

Ændringer i pensionsprodukter

rådgivere om de temaer,

eksempler for kunderne

skaber tvivl og usikkerhed.

som kunderne er usikre på.

og beregningsværktøjer
på mitpfa.dk.

Overførselstillæg

Anmoder om ændret

Ændret metode:

Skepsis overfor PFA’s beregning

metode, som giver

Overførselstillægget er

af overførselstillæg.

kunderne større tryghed.

fremover fast og dermed
kendt, når kunden skal
træffe beslutning.

Kontakt med PFA

Fokus på kundevinklen

Strategi2020 sætter

Savner at høre fra PFA.

i arbejdet med PFA’s

kunderne i centrum.

fremtidige strategi.
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Morgencafé for Hjemløse
En af PFA Brug Livet Fondens hjertesager 2015
morgencafeen.dk
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ANSVARLIG VÆRDISKABELSE
Ansvarlig værdiskabelse handler om at have processer og viden, der understøtter valget af
ansvarlige løsninger for kunderne. Ansvarlige løsninger dækker bredt og gælder ved de valg,
der foretages i investeringsprocessen, i måden at drive virksomheden på og i de produkter,
der udvikles. Når løsningerne er ansvarlige, skaber de værdi for kunden, PFA og i høj grad
også samfundet.

ØNSKER AT FORTSÆTTE MED AT SKABE AFKAST, DER GIVER KUNDERNE MERE VÆRDI PÅ LANG SIGT,
* PFAOG SAMTIDIG
STYRKE TRYGHEDEN VED, AT KUNDERNES FORSIKRINGER HJÆLPER DEM, HVIS DE FÅR BRUG
FOR DET.

PFA’s partnerskaber på sundhed

en integreret del af kundens virksomhedskultur

Det er vigtigt for PFA at skabe opmærksomhed

og værdisæt. Resultatet er en strategi, der både

om den værdi, det er at have sunde medarbejde-

er ambitiøs og realistisk i forhold til virksomhe-

re og at værne om sundheden på arbejdspladsen.

dens organisation. Målet er i løbet af en tre-årig

Det er ikke kun medarbejdernes energi og effek-

periode i samarbejde med PFA, at opnå målbare

tivitet, der har gavn af det. Det har virksomhe-

resultater i arbejdet med den evidensbaserede

den, samfundet og PFA’s forretningsmodel også.

forebyggende sundhed, som skaber værdi for

Derfor er evidensbaseret sundhed og forebyg-

virksomheden, deres medarbejdere og for PFA.

gelse vigtige elementer i PFA’s ansvarlige værdiskabelse. PFA har samarbejdet med en række

Fornyet proces for risikostyring af

virksomhedskunder om at gennemføre evidens-

leverandører

baserede online sundhedsscreeninger hos deres

Det er vigtigt for PFA at sikre, at de samarbejds-

medarbejdere. Screeningerne viser, at sunde

partnere, der vælges, også handler ansvarligt.

medarbejdere vurderer deres egen produktivitet

Derfor har PFA siden 2013 haft en Code of Con-

og evne til at varetage deres arbejde højt.

duct som en del af sin kontraktindgåelsesproces.
I 2014 blev arbejdsprocessen inddelt i to spor

Med udgangspunkt i data for den enkelte virk-

for henholdsvis kritiske og mindre kritiske leve-

somhed udvikler PFA løsninger i forhold til rådgiv-

randører. I 2015 har PFA skærpet processen for

ning, analyse, sundhedsstrategi, implementering

anvendelse af PFA Code of Conduct, når kontrak-

inden for fysisk og mental sundhed, kost, søvn

ter indgås med samarbejdspartnere. I løbet af

og livsstil. I 2015 har PFA foretaget sundheds-

2015 blev de forskellige forretningsgange derfor

screeninger hos 54 virksomhedskunder samt

gennemgået for bl.a. at sikre processen omkring

lavet sundhedsstrategisk samarbejde med 190

underskrivelse og efterlevelse af PFA’s Code of

kunder, hvor aktiviteterne varierede fra længere

Conduct.

sundhedsstrategiprocesser med store kunder til
kortere forløb og indsatser hos mellemstore og

Den nye proces bliver fuldt ud implementeret i

små virksomhedskunder.

2016, hvor alle, der involveres i kontraktindgåelse, vil gennemgå en introduktion til den praktiske
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Eksempel på sundhedssamarbejde i 2015:

håndtering, både når kontrakten indgås, og når

PFA har været med til at formulere en sundheds-

der skal rapporteres om fremdriften. I praksis vil

strategi, hvor styregruppen, projektgruppen og

den nye og skærpede proces betyde, at PFA ikke

interessenterne hos kunden var involveret hele

ønsker at indgå samarbejde med en kritisk leve-

vejen i processen. PFA bistod med sundheds-

randør, hvis denne ikke vil acceptere kravene i

strategisk ekspertise og drev den forandrings-

PFA’s Code of Conduct og ikke kan svare bekræf-

proces, som var påkrævet for, at strategien blev

tende på spørgsmålene i PFA’s selvevaluering.
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PROJEKT HJEMLØS
En af PFA Brug Livet Fondens hjertesager 2015
projekthjemløs.dk

Det samme gør sig gældende for de mindre
kritiske leverandører, der ikke accepterer en
hensigtserklæring om at efterleve PFA’s Code of
Conduct. Samtidig vil der som noget nyt være
et krav om årlig dokumentation for efterlevelse
af PFA’s Code of Conduct for de kritiske leverandører. De mindre kritiske leverandører er
fortsat underlagt en accept af, at der foretages
stikprøvekontrol.
Den nye proces gennemføres på fremtidige kontrakter, og PFA vil i 2016 evaluere eksisterende
kontrakter og forventer at kunne inkludere Code
of Conduct i processen for de eksisterende kontrakter med kritiske leverandører.
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ANSVARLIGHED OMKRING INVESTERINGSPROCESSEN
PFA’s politik for ansvarlige investeringer er omdrejningspunktet for de processer, PFA har til
at integrere ansvarlighed i investeringsprocessen. PFA’s Responsible Investment Board håndterer de etiske investeringsdilemmaer og har i 2015 haft fokus på en række områder, der har
haft betydning for investeringer og investeringsprocessen i PFA.

AT VÆRE EN ANSVARLIG INVESTOR, DER SKABER ET HØJT, LANGSIGTET INVESTERINGSAFKAST,
* PFAHVORØNSKER
KUNDERNE KAN HAVE TILLID TIL, AT DERES OPSPARING INVESTERES UNDER HENSYN TIL RESPEKTEN
FOR MENNESKER, MILJØ OG INTERNATIONALT ANERKENDTE KONVENTIONER.

Arbejdet med internationale principper

Screening af selskaber i aktieporteføljen

Politik for ansvarlige investeringer beskriver,

Screening og dialog er vigtige elementer, som

hvordan internationale FN-principper og -kon-

er med til at afdække om de selskaber, der inve-

ventioner omsættes i praksis og integreres som

steres i, efterlever de internationale principper i

en del af investeringsprocessen. Politikken er

PFA’s politik for ansvarlige investeringer. Hvis det

baseret på de 10 principper i FN Global Compact.

konstateres, at et selskabs praksis strider mod

Processerne omkring screening af selskaber og

politikken, starter PFA’s samarbejdspartner GES

aktivt ejerskab tager udgangspunkt i de seks

en engagementsdialog for at få praksis ændret.

FN-understøttede principper for ansvarlige

Dialog er også en del af den proces, der er med

investeringer.

selskabet i de tilfælde, hvor det ikke er afklaret,
om selskabet efterlever de internationale prin-

PFA bakker op om principperne og har fulgt den

cipper. PFA får screenet selskaberne i sin por-

seneste udvikling i organisationen PRI (Principles

tefølje via GES. Der har i 2015 været en stigning

for Responsible Investment). PRI samler bl.a. en

i antallet af sager, hvor GES har evalueret, om

lang række aktører, som arbejder med ansvarlige

et selskab har begået normbrud. I 2015 har GES

investeringer og de seks FN-understøttede prin-

evalueret 181 sager mod 128 sager i 2014.

cipper for ansvarlige investeringer. PFA meldte
sig ud af PRI i december 2013 sammen med fem

Landescreening

andre danske investorer. Den fælles udmeldel-

PFA screener og analyserer selv landene i

se blev begrundet med, at PRI bl.a. manglede

henhold til PFA’s retningslinjer for ansvarlige

governance strukturer. Gruppen med de seks

investeringer i statsobligationer og model for lan-

investorer har i 2015 haft dialog med PRI, og PFA

descreening. Der foretages ikke engagements-

forventer, at dialogen fortsætter i 2016.

dialog med lande, idet det anses for at være et
udenrigspolitisk anliggende. I 2015 blev retnings-

PFA har endvidere haft fokus på, hvordan syste-

linjerne og screeningsmodellen opdateret. De

matikken fra FN’s Retningslinjer for Menneske-

indeks, der anvendes, samt screeningmodellen er

rettigheder og Erhverv bedre kan omsættes i de

tilgængelige på pfa.dk. Der har i 2015 været en

forskellige processer for investering, screening og

opfølgning på situationen i Ukraine og Rusland.

aktiv ejerskabsdialog. Det er en fortløbende pro-

Derudover har RI Boardet fulgt situationen i

ces, der er baseret på en due diligence tilgang,

Angola og Elfenbenskysten, som er lande, RI

der integreres som en del af risikostyringen, og

Boardet har vurderet investeringsegnede i 2014,

er noget, PFA vil arbejde videre med i 2016.

men samtidig holder under observation. Ved
udgangen af 2015 investerede PFA i statsobligationer i 66 lande. Landelisten samt listen over
ekskluderede lande er tilgængelige på pfa.dk
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Kapital under forvaltning

527 mia. kr.

Investeringsafkast

13,6 mia. kr.

Selskaber på PFA’s eksklusionsliste

33

Lande på PFA's eksklusionsliste

3

Dialog med selskaber

PFA har også været i dialog med enkelte sel-

GES har i årets løb været i dialog med 56 selska-

skaber. Siden udgangen af 2014 har PFA haft

ber i PFA’s aktieportefølje. Dialogen har været

dialog med enkelte kunder og andre aktører

med selskaber, der enten har forbrudt sig mod

om håndteringen af investeringer i selskaber,

internationale konventioner, eller hvor der har

der er associeret med aktiviteter i Israel og på

været indikationer på, at de har begået konven

Vestbredden. Parallelt med denne dialog har PFA

tionsbrud. Tre sager er blevet løst i løbet af 2015,

samarbejdet med GES om at analysere de enkelte

da selskaberne har ændret praksis for at overhol-

selskabers aktiviteter. PFA har efterfølgende selv

de de internationale konventioner.

udarbejdet analyser og haft dialog med selskaber
om, hvordan de vurderer, at de efterlever prin-

Dialogen GES har haft med selskaber i PFA’s
aktieportefølje fordeler sig på følgende temaer:

cipperne om rettidig omhu og ikke associeres til

Menneskerettigheder

22

har aktiviteter i et besat område. I forlængelse

Arbejdstagerrettigheder

21

Miljø

12

Korruption

7

menneskerettighedskrænkelser, når selskaberne
af denne dialog har PFA etableret en log på pfa.
dk, hvor der løbende opdateres om en række
konkrete virksomheder, PFA tidligere er blevet
forespurgt om. På den måde synliggøres en del
af den ofte langvarige dialog med et selskab, så

Eksempel på løbende dialog med et selskab
I december 2014 blev PFA præsenteret for en rapport og en film om kritisable forhold i leverandørkæden hos selskabet Syngenta, som PFA har investeret i. GES lavede en undersøgelse og analyse af rapportens konklusioner.
Her konkluderede GES, efter dialog med Syngenta, at de ikke fandt, at selskabet havde brudt internationale konventioner på området.
PFA startede en dialog med selskabet, og Syngenta bad Fair Labor Association (FLA) i Indien om at undersøge praksis i deres leverandørkæde. FLA’s
undersøgelse af Syngentas leverandørkæde (Procurement price and credit
practices in Syngenta hybrid seeds supply chain, India) blev offentliggjort i
juli 2015. PFA har noteret undersøgelsens resultater og Syngentas etablering af et internt team, der skal arbejde videre med undersøgelsens anbefalinger. PFA vil løbende følge med i teamets arbejde.
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kunder, medier og andre interessenter kan holde

selskabers aktiviteter i konfliktfyldte områder, og

sig orienteret om processen. Denne aktivitet er

var baseret på analyser og PFA’s fortolkning af

med til at understøtte arbejdet med øget trans-

anvendelsen af folkeretten på området.

parens, som fortsætter i 2016.
Responsible Investment Board
Koncernfinansdirektør Anders Damgaard er formand for PFA’s Responsible Investment Board (RI
Board), som derudover består af ledelsen i PFA
Asset Management samt andre ledende medarbejdere fra investeringsområdet og CSR.

PFA i ’Hall of Fame’
I 2015 rykkede PFA ind i ’Hall of Fame’,
en anerkendelse som tildeles af den
hollandske fredsorganisation PAX. Organisationen har evalueret PFA’s politik og
praksis for eksklusion af selskaber, der
producerer atomvåben.

RI Boardet har i løbet af året vurderet fremdriften
i dialogen med sager, som både PFA og GES har

Screening af energiforbrug i PFA’s

haft med en række selskaber. Der har også været

ejendomsportefølje

fokus på ansvarlige investeringer i konfliktfyld-

Bygningerne i PFA’s ejendomsportefølje er et om-

te områder, og RI Boardet har fortsat fokus på

råde, hvor PFA kan være med til at påvirke energi-

investeringer i energisektoren. PFA har tidligere

forbruget. Det sætter PFA’s klimapartnerskab med

i forbindelse med besvarelse af spørgeskemaer

Dong Energy fokus på. Partnerskabet er indgået

beregnet udviklingen i andelen af investeringer,

for perioden 2015-2017 og er en forlængelse af

der er eksponeret mod henholdsvis fossil og grøn

samarbejdet om energioptimering af PFA’s hoved-

energi i aktieporteføljen. PFA ønsker at sætte

sæde fra 2010-2014. Partnerskabet indebærer, at

fokus på at udarbejde en robust metode til op-

PFA’s 60 ejendomme bliver screenet for mulige

gørelse af sådanne tal i løbet af 2016. Et andet

energieffektiviseringer.

område, som PFA også sætter fokus på i 2016, er
arbejdet med en kortlægning af CO2-udledningen

I 2015 har PFA arbejdet med at kortlægge ener-

i selskaberne i PFA’s aktieportefølje. PFA er CDP

giforbruget i ejendomsporteføljen. Det samlede

investormedlem (det tidligere Carbon Disclosure

energiforbrug skal danne baggrund for de videre

Project) og har været i dialog med CDP om at få

beregninger og målsætninger for porteføljens

etableret et overblik over CO2-udledningen af

bygninger. Det har taget længere tid end for-

PFA’s aktieportefølje. Formålet med arbejdet er få

ventet at indsamle data. Derfor er der ikke ved

et overblik, der kan anvendes internt i PFA.

udgangen af 2015 et samlet tal. Der er udvalgt
seks bygninger, som kortlægges for energiopti-

Eksklusion af selskaber

meringer i første fase. Bygningerne er valgt med

PFA’s eksklusionsliste omfatter de selskaber og

udgangspunkt i deres alder, størrelse, anvendelse

lande, som ikke handler i overensstemmelse med

og energimærke. Kortlægningsfasen involverer

PFA’s politik for ansvarlige investeringer. Det be-

også dialog med lejere af bygningerne, og når re-

tyder, at selskaber, der bryder politikken og ikke

sultaterne forekommer, vil PFA i samarbejde med

responderer på dialog eller opretter normbryden-

lejerne se på de løsninger og muligheder, der er.

de handlinger, ekskluderes. Samtidig ekskluderes

Hensigten er, at investeringerne både er en for-

de selskaber, der producerer bestemte typer kon-

del for lejerne, miljøet og en økonomisk rentabel

troversielle våben og konventionsstridige våben.

investering for PFA’s kunder.

For PFA er eksklusion ikke et mål i sig selv. PFA
ønsker at være en aktiv ejer, der gennem dialog

PFA forventer i 2016 at kunne levere mere

forsøger at få et selskab til at ændre praksis.

konkrete tal og målsætninger for arbej-

I 2015 har PFA ekskluderet tre selskaber, som

det med at kortlægge og energioptimere

ifølge GES var involveret i produktion af atomvå-

ejendomsporteføljen.

ben. Det drejer sig om AECOM Technology Corp.,
Huntington Ingalls Industries og Flour Corp. Dertil
kommer, at PFA i slutningen af 2015 ekskluderede HeidelbergCement. Eksklusionen skete efter,
at RI Boardet i længere tid havde haft fokus på

22
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Screening af den første ejendom
Energirådgiveren er i gang med kortlægningen af de bygninger, der er udvalgt
i første fase. Den første bygning er ca. 45.000 etagemeter og beliggende i
Københavnsområdet. Bygningen er fra 2001 og har givet anledning til i særdeleshed at fokusere på varmeforbrug, køleforbrug og belysning.
Screeningerne vil være baseret på de erfaringer, der er gjort tidligere i PFA’s
ejendomme og fokuserer på de fire hovedområder: Ventilation, varme, køl og
belysning. Kortlægningen af den første bygning er næsten færdig og har taget udgangspunkt i brugen af bygningen, indeklimakrav og ønsker til styring
og drift. Rådgiveren udarbejder en rapport med overblik over de identificerede potentialer.
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BÆREDYGTIG DRIFT
Bæredygtig drift er et centralt element i værdiskabelsen. Den indebærer en systematisk og
vedholdende indsats på miljø- og klimaområdet, hvor afkastet og fordelene skal balanceres i
forhold til værdien for samfundet og kunderne.

ØNSKER AT SÆTTE FOKUS PÅ ANSVARLIG ADFÆRD OG PÅ, HVORDAN RESSOURCER ANVENDES I
* PFADRIFTEN
OG INDDRAGES SOM ET VIGTIGT OMRÅDE I INDKØBSPROCESSEN.

Ressourceoptimering

Webrådgivning reducerer CO2-forbruget

PFA har en række initiativer for at reducere for-

I 2015 er der gennemført 7.769 webbaserede

bruget af ressourcer samt øge andelen, der kan

rådgivningssamtaler. Denne form for rådgivning

genanvendes. Denne udvikling er sket som en del

sidestilles med den rådgivning, der foregår ’face

af PFA’s samlede miljø- og klimaindsats og paral-

to face’ ude hos kunden. Når PFA’s rådgivning

lelt med den energioptimering, som PFA gennem-

gennemføres online i stedet for, at rådgiverne

førte som en del af klimapartnerskabet med Dong

kører ud til kunden, kan det beregnes, hvor me-

Energy. I 2015 er mængden af papir og papaffald,

get CO2 PFA’s kunderådgivere sparer på deres

der indsamles i PFA og sendes til genanvendelse

transport. I 2015 er antallet af webrådgivninger

47.420 kg, hvilket er et fald i forhold til 2014, hvor

steget til 7.769 fra 5.053 året før. Det betyder, at

58.120 kg blev genanvendt. PFA har fortsat med

PFA reducerer den faktuelle CO2-udledning med

at digitalisere sin kommunikation og henvender

5,17 ton.

sig primært til kunder via Mit PFA og e-Boks. Den
samlede mængde af e-boksudsendelser, og øvrige

Samlede CO2-tal for PFA-koncernen

udsendelser, der er digitaliseret, er steget. På den

Årets samlede CO2-forbrug dækker over byg-

måde har PFA ændret 463.021 kg papir til elektro-

ningerne med PFA’s egne kontorer i Danmark,

nisk kommunikation, og det svarer til en besparel-

transport og papirforbruget i PFA. Det er opgjort

se på 450 ton CO2.

til 2.004 ton CO2. PFA har i 2015 reduceret sit
CO2-forbrug med 455,17 ton CO2.

PFA har i 2015 fortsat indsatsen med at reducere
spild af mad fra buffeten i kantinen. Initiativet
blev lanceret i midten af 2014 på opfordring fra
medarbejdere, der ønskede, at PFA satte fokus
på at minimere de mange madrester, der hver
dag smides i skraldespanden i kantinen. Det
skete gennem en informationskampagne og
ved at middagstallerkenerne blev erstattet med
frokosttallerkener, der var mindre. Målet var at
reducere madspildet med 1 ton mad om året.
I 2014 blev målet på 1 ton realiseret efter de
første seks måneder. 2015 er det første hele kalenderår, hvor der dagligt er målt på madspildet.
PFA’s medarbejdere har i 2015 reduceret madspildet med 2,5 tons - det svarer til ca. 5000 pizzaer.
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CO2-forbrug
Samlet mængde affald

2004 ton
224 ton

Madspild reduceret fra buffeten

2,5 ton

Samlede CO2-reduktion

455 ton
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MEDARBEJDERNES PFA
Medarbejderne er centrale for, at PFA kan opnå de mål, der fastsættes og følge de strategier, der udarbejdes. Både når det gælder om at skabe langsigtet afkast på ansvarlig vis,
give kunderne en god rådgivning og sikre, at PFA agerer professionelt, fair og ansvarligt i
en travl hverdag.

ØNSKER AT SKABE RAMMERNE FOR EN ATTRAKTIV, EFFEKTIV OG SUND ARBEJDSPLADS, HVOR
* PFAMEDARBEJDERNE
SKABER OG FÅR ENERGI.

Måling af engagementet i PFA

analyse, indsats og effekt. 988 deltog i under-

I 2015 blev den samlede medarbejdertilfredshed

søgelsen, og resultatet af screeningen viste, at

målt til at være på linje med 2014. I 2015 lå sco-

PFA’s medarbejdere har et samlet Sundhedstal

ren på 76 (ud af et indeks på 100) mod sidste

på 74 ud af et indeks på 100. Det er et godt ud-

års resultat på 77. Det er et resultat, som PFA er

gangspunkt, men det kan forbedres på udvalgte

godt tilfreds med, og som ligger på niveau med

parametre. Den viden, der er indsamlet om med-

benchmark. Hele 94 pct. af medarbejderne valg-

arbejdernes vaner og aktiviteter fra screeningen,

te at deltage i undersøgelsen, og det vidner om

har sammen med arbejdspladsvurderingen og

et højt engagement. PFA har oplevet en mindre

sygefraværsdata dannet baggrund for tre fo-

tilbagegang i medarbejdernes vurdering af PFA’s

kusområder i en ny sundhedsstrategi for PFA.

image, som er faldet fra 83 til 80, så der er fort-

Strategien løber frem til 2018 og har til formål at

sat tale om et højt niveau. Den arbejdsmæssige

sikre, at PFA’s sundhedstilbud matcher medarbej-

energi er på 74, og det er en lille stigning sam-

dernes udfordringer og samtidig er attraktive for

menlignet med 2014.

medarbejderne.

Fokus på sygefravær

PFA’s sundhedsstrategi er baseret på følgende

I 2015 har PFA haft ekstra fokus på sygefraværet,

sundhedsstrategiske fokusområder:

og det har resulteret i et fald fra 3,3 pct. i 2014

• Opbygning af højt mentalt overskud

til 3,0 pct. i 2015. Det er med til at skabe god

og robusthed

trivsel og en smidig og effektiv drift. Den særlige

• Et (arbejds)liv i bevægelse

indsats på området er sket med udgangspunkt i,

• Restitution og genopbygning af energiniveau

at PFA ønsker åbenhed om sygefravær. Som en
del af PFA’s politik på området opfordres lederen

Der er i 2015 sat ind på fokusområde 2 om at

til at holde kontakten med de syge medarbejde-

skabe bevægelse i arbejdsdagen. På baggrund af

re, medmindre en medarbejder udtrykkeligt har

gode resultater fra et internt pilotprojekt i 2014

frabedt sig kontakt under sygefravær. Formålet

har PFA i 2015 tilbudt samtlige afdelinger at lave

med dialogen er at hjælpe medarbejderen tilbage

elastikøvelser. Det er videnskabeligt bevist, at

på arbejdet og i fællesskab lave aftaler for dette.

3x15 minutters elastikøvelser om ugen har gavn-

Det giver medarbejderen ro omkring sin situation.

lige effekter for nakke, skuldre og ryg. Dermed er
øvelserne med til at forebygge de negative effek-

Ny langsigtet intern sundhedsstrategi

ter af stillesiddende adfærd.

PFA har med udgangspunkt i PFA Sundheds
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screening foretaget en screening af PFA’s med-

Revision af medarbejderpolitikker

arbejdere. Screeningen er den samme som,

PFA har i 2015 gennemarbejdet personalepolitik-

PFA anvender hos kunderne og som bygger på

kerne, så de er tilpasset virksomhedens værdier
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PFA’s Sundhedstal

74

Sygefravær

3 pct.

Antal medarbejder (årligt gennemsnit)

1302

Medarbejdertillfredshed

76 (ud af 100)

Kvinder i ledelse

38 pct.

og kultur og opfattes som en del af det normsæt,

kvindelige direktører ikke lever op til måltallet.

som virksomheden ledes efter. Politikkerne be-

PFA’s politik og måltal for den kønsmæssige

skriver bl.a., hvordan PFA ønsker at samarbejde,

sammensætning i bestyrelsen er senest opdate-

og at PFA ikke tolererer diskrimination på bag-

ret i 2015. Her findes målene for den kvindelige

grund af køn, race, etnisk herkomst eller religiøs

andel i bestyrelserne i PFA’s selskaber for 2016

overbevisning. Politikkerne beskriver bl.a. PFA’s

og 2017. For bestyrelser med tre medlemmer er

holdning til ansættelse af nærtstående familie-

målet, at der senest i 2016 skal være en 33/67

medlemmer, modtagelse af gaver og repræsen-

pct. fordeling af kønnene. Dette måltal blev op-

tation og sygefravær. På den måde er de med til

fyldt ved udgangen af 2014 og var ligeledes ved

at sikre, at medarbejderne i PFA ved, hvad der

udgangen af 2015 opfyldt. For bestyrelser med

forventes af dem, også i situationer, hvor der kan

flere end tre medlemmer - det gælder PFA Asset

opstå dilemmaer, der skal håndteres.

Management og PFA Soraarneq - er målsætningen, at andelen af det underrepræsenterede køn

Kvinder i PFA’s ledelse

gradvist skal øges til minimum 33 pct. senest i

PFA’s mål for andelen af kvindelige ledere er 40

2017. Ved udgangen af 2015 udgjorde fordelin-

pct. I perioden 2012-2015 har andelen været hhv.

gen for PFA Asset Management 20/80 pct., og

39, 39, 41 og 38 pct. PFA ligger således stabilt

for PFA Soraarneq har der i størstedelen af 2015

omkring målet og har derfor ikke iværksat særlige

været 25 pct. kvinder i bestyrelsen, der består af

tiltag for at øge den samlede andel.

fire medlemmer. Bestyrelsens kvindelige medlem
udtrådte i november 2015, og posten er endnu

Ses der på fordelingen af de kvindelige ledere på

ikke besat. For bestyrelsen i PFA Holding og PFA

teamleder-, chef- og direktørniveau er fordelingen

Pension er målet mindst 25 pct. kvinder i 2017.

ved udgangen af 2015 hhv. 44, 38 og 13 pct. An-

Ved udgangen af 2015 var der 11 pct. kvindelige

delen af kvindelige teamledere og chefer er såle-

bestyrelsesmedlemmer eksklusiv medarbejder-

des over én kam tilfredsstillende, mens andelen af

valgte bestyrelsesmedlemmer.

Om PFA’s Sundhedstal

PFA’s Sundhedstal skaber et overblik over den enkeltes sundhedstilstand ved at inddrage faktorerne kost, rygning, alkohol, motion samt
fysisk og psykisk trivsel i et samlet tal. Sundhedstallet er inddelt i tre kategorier: ”Sund”, ”mindre sund” og ”usund”. Man er sund, når man har et
Sundhedstal på over 70. Sundhedstallet måles og følges år for år på hver
sundhedsfaktor, og hensigten er at forbedre tallet på de områder, hvor organisationen er mest udfordret, og hvor indsatsen har stor effekt.
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CSR-NØGLETAL OG FAKTA
Denne del af rapporten indeholder PFA’s nøgletal og resultater på CSR-området. Tallene præsenteres i henhold til strukturen for PFA’s politik for forretningsansvar og etik og med tallene
fra foregående år. Det skal sikre et hurtigt overblik over, hvordan politikken efterleves, samt
den kontekst årets resultater skal sættes i. Formålet med fremgangsmåden er at give læseren mulighed for at læse bilaget som en selvstændig del uden at skulle konsultere rapporten
for en beskrivelse af konkrete aktiviteter. I det omfang, at tallene har ændret sig væsentligt
fra forrige år, beskrives det kort nedenfor det enkelte skema.

Bag tallene i rapporten
Tallene i denne rapport er baseret på de tal, der beregnes og anvendes for aktiviteterne i PFA. I udgangspunktet er det tal, som er registreret og beregnet i PFA. Det gælder både for beregningerne af det
samlede antal kunder og kundehenvendelser og for anvendelsen af de forskellige produkter. Det samme
gælder for tallene om medarbejderforhold. For tallene omkring CO2-forbruget er der involveret en række leverandører af el, varme, papir og transport. I 2015 har PFA anvendt en anden beregningsmetode
til CO2-forbruget og har samtidig udvidet det til at omfatte all PFA’s kontorer i Danmark. Beregningerne
af CO2-reduktioner er baseret på tal, som PFA har leveret til eksterne, der har foretaget beregning af
besparelserne. Tallene er primært realiseret ved digitalisering af breve og forsendelser samt affaldshåndtering, hvor papir og pap sendes til genanvendelse. Antallet af selskabsscreeninger og aktive ejerskabsdialoger er baseret på tal fra det screenings- og engagementselskab, som PFA samarbejder med.

Beskrivelse af PFA og forretningsmodel
PFA’s historie går tilbage til 1917. Aktiekapitalen i moderselskabet PFA Holding er på 1 mio. kr., og selskabet kan højst udbetale et samlet udbytte på 5 pct. af aktiekapitalen svarende til 50.000 kr. Dermed
understøtter ejerstrukturen PFA’s målsætning om at skabe størst mulig værdi til kunderne.
Aktionærer i PFA Holding er PFA-fonden og øvrige aktionærer, der primært består af de stiftende organisationer fra 1917, hvis medlemmer og medarbejdere for hovedpartens vedkommende er kunder i PFA.
PFA-koncernen blev i 2015 justeret således: Selskabsstrukturen i PFA Invest International-koncernen er
blevet omdannet, således at det tidligere moderselskab, PFA Invest International A/S, er blevet fusioneret
med datterselskabet, 125 Wood Street London A/S. Efter fusionens gennemførelse ophørte moderselskabet med at eksistere, medens 125 Wood Street London A/S fortsatte under et nyt navn, PFA Property
Investment A/S. To af PFA Property Investment A/S’ datterselskaber - 31-47 Victoria Street London A/S og
Great Minster East London A/S - blev herefter fusioneret ind i PFA Property Investment A/S.
Denne årsrapport omhandler PFA-koncernen,
og omfatter følgende selskaber:
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• PFA Holding A/S (moderselskab)

• PFA Ejendomme A/S med datterselskaber

• PFA Pension, forsikringsaktieselskab

• The Midgard Fixed Income Fund Limited

• PFA Asset Management A/S

• PFA Kapitalforening

• PFA Bank A/S

• PFA Soraarneq, forsikringsaktieselskab

• PFA Property Investment A/S
med datterselskaber

• Mølholm Forsikring A/S
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PFA Brug Livet Fonden

PFA-Fonden 49%

Øvrige aktionærer 51%

PFA Holding A/S

PFA Pension,
forsikringsaktieselskab

PFA Asset
Management A/S

PFA Bank A/S

76%
PFA Property
Investment A/S

PFA Ejendomme
A/S

(inkl. 2 datterselskaber)

(inkl. 5 datterselskaber)

The Midgard
Fixed Income
Fund Limited

PFA
Kapitalforening

PFA Soraarneq,
forsikringsaktieselskab

Mølholm
Forsikring A/S

Investeringsforeningen
PFA Invest

PFA Pension er ikke eneinvestor i PFA Kapitalforening

Forankring af CSR-indsatsen i PFA
Rammerne for PFA’s arbejde med ansvarlighed er Strategi2020 og PFA’s politikker og retningslinjer for
samfundsansvar. Politik for forretningsansvar og etik samt politik for ansvarlige investeringer er baseret
på principperne i FN Global Compact og de underliggende FN konventioner, der definerer respekten for
menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøet og anti-korruption. Politikker og retningslinjer
findes på pfa.dk.
Det er PFA’s koncernledelse, der har det overordnede ansvar for CSR i PFA. Det daglige arbejde med
CSR og koordinering af aktiviteter og indsatser udføres af CSR-afdelingen i samarbejde med andre
afdelinger og selskaber i PFA-koncernen. CSR-afdelingen er en del af Corporate Affairs & Compliance.
Ansvaret for efterlevelse af politik for ansvarlige investeringer og arbejdet med aktivt ejerskab ligger
hos PFA’s Responsible Investment Board (RI Board). RI Boardet mødes på månedlig basis og består
af ledende medarbejdere fra PFA Asset Management, direktør for Corporate Affairs & Compliance og
C SR-manageren. PFA’s koncernfinansdirektør er formand for RI Boardet.
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Implementering af FN Global Compacts 10 principper i overblik
PFA’s ramme for arbejdet med samfundsansvar er baseret på FN Global Compact’s 10 principper, og
derfor vedrører de aktiviteter og resultater, der er med i CSR-rapporten, også de 10 principper. Skemaet
nedenfor giver overblik over, hvor i rapporten de forskellige principper behandles.

Global Compact Princip

PFA aktivitet

Side i CSR-rapport

1 -10

- Forankring af politik for ansvarlige investeringer
og politik for forretningsansvar og etik
- Screening af PFA’s portefølje
- Engagement-dialog med selskaber der bryder
internationale konventioner
- RI Board møder, vurderinger og beslutninger
- Code of Conduct
- Dialog med kunder, presse og interessenter

20
20-21
21
22
18
10

1-6 & 10

- Whistleblower-ordning

36

1&6

- Medarbejdertilfredshed, sundhedsindsats
og kompetenceudvikling

26-27

7,8 & 9

- Klima- og miljøaktiviteter

23-24

8

- Energieffektive tiltag og ressourceoptimering
på hovedsædet

24

1

- Kundedialog, kundetilfredshed og online værktøjer

14

PFA’s ansvarlighedsmodel
PFA’s ansvarlighedsmodel er baseret på de fire grundprincipper, der udgør politik for forretningsansvar
og etik. Grundprincipperne illustrer de indsatsområder, som PFA har valgt at sætte fokus på for at forankre politikken i 2015. Modellens yderste hjul indeholder de temaer, som er beskrevet i rapporten og
danner grundlag for præsentationen af PFA's CSR-nøgletal og fakta.

Ansvarlige
produkter
Ansvarlige
investeringer

Risikostyring
leverandører

Skattepolitik

Bæredygtig
drift

Ansvarlig
værdiskabelse

Ansvarlig
forretningspraksis

Whistleblowing

Forretningsansvar og etik

2015

Samfundsengagement

Kundetillid

Sundhed
Sygefravær
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Ansvarlig
virksomhedskultur

Kompetenceudvikling
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Kundedialog

PROJEKT HJEMLØS
En af PFA Brug Livet Fondens hjertesager 2015
projekthjemløs.dk

PFA · CSR-rapport

2015

33

Forretningsansvar og etik

ANSVARLIG
VIRKSOMHEDSKULTUR

Ansvarlig
virksomhedskultur

Kompetenceudvikling

Sundhed
Sygefravær

Antal medarbejdere
2015

2014

2013

Antal medarbejdere (årligt gennemsnit af
medarbejdere i PFA-koncernen)

1367

1.351

1.359

Personaleomsætning i pct. (ekskl. Mølholm
Forsikring)

11,6

11,8

7,7

2015

2014

2013

10

10

10

Medarbejdere i fleksjob

Antal i fleksjob

PFA engagementmåling
PFA engagement
måling 2015

PFA engagement
måling 2014

PFA engagement
måling 2013

Tilfredshed

76

77

74

Image

80

83

83

Vil anbefale andre at søge job i PFA

75

77

75

Kompetenceudvikling
PFA har i 2015 afholdt omkring 90 interne kurser, hvor medarbejderne har kunnet udviklet deres kompetencer. Derudover har de fået tilbudt e-learning på en række områder. I 2014 blev der i alt afholdt
omkring 150 interne kurser.

Sygefravær

Sygefravær i pct.

2015

2014

2013

3

3,3

3,1

Sygefraværet er faldet som resultat af en målrettet indsats.
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Graviditetsrådgivning
PFA’s forsøgsordning med rådgivning til gravide medarbejdere er fortsat i 2015. Ud af 30 gravide har i alt
17 kvinder været gennem forløbet, mens 13 valgte ikke at deltage. Forsøgsordningen har haft til formål
at fokusere på kvindernes særlige behov og indrette arbejdsdagen på en måde, så graviditetsbetinget sygefravær blev minimeret. Deltagerne har været tilfredse med tilbuddet, men data fra 2014 og 2015 viser,
at deltagerne i forsøgsordningen kun har marginalt lavere sygefravær end kvinder, som ikke deltager.

2015*

2014

2013

17**

22

13

Antal gravide

30

30

28

Andel af gravide med sygdom i pct.

40

47

36

Andel af gravide uden sygdom i pct.

60

53

64

Deltager i rådgivning                             

*PFA ændrede medio 2015 praksis, så medarbejderne blev indkaldt til et møde med graviditetsrådgiveren, når de meddelte, at de var
gravide. Tidligere skulle medarbejderen selv bede om et møde, hvis de ønskede at benytte rådgiveren.
**De medarbejdere, der ikke har ønsket at få yderligere rådgivning efter første møde, er ikke medregnet i tallet.

Arbejdsulykker

Antal arbejdsulykker

2015

2014

2013

3

1

3

PFA har en arbejdsmiljøorganisation, hvis formål er at medvirke til at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø i PFA. Tallene er baseret på de indberetninger, som PFA har foretaget til Arbejdstilsynet.

Kvinder i ledelse, bestyrelse og PFA’s Kunderåd
31.12 2015

31.12 2014

31.12 2013

Mænd

Kvinder

Andel
kvinder
pct.

Mænd

Kvinder

Andel
kvinder
pct.

Niveau 1
Direktør

13

2

13

12

2

Niveau 2
Chef

24

14

38

26

Niveau 3
Leder

40

44

I alt

77

38

31

47

Andel
kvinder
pct

Mænd

Kvinder

14

14

2

12

16

38

26

14

35

35

33

49

40

36

47

73

51

41

80

52

39

PFA’s direktion består ved udgangen af 2015 af tre mænd.
PFA’s bestyrelse består af ni ordinære medlemmer, hvoraf en er kvinde, hvilket svarer til 11 pct.
PFA’s Kunderåd har 70 medlemmer (seks pladser var ledige ved udgangen af 2015), og der var 17
kvinder, hvilket svarer til 24 pct.
Læs om PFA’s måltal og indsats for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelserne
i PFA koncernens selskaber en og i PFA’s ledelsesniveau på pfa.dk.
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Risikostyring
leverandører

ANSVARLIG
FORRETNINGSPRAKSIS

Skattepolitik

Ansvarlig
forretningspraksis

Forretningsansvar og etik

Whistleblowing

Whistleblower-portal
PFA’s whistleblower-portal er med til at gøre det enklere for medarbejderne at indberette alvorlige
sager samtidig med, at anonymiteten er prioriteret højt. Der har ikke i 2015 været rapporteret
anmeldelser via portalen.

Kontrol og efterlevelse af PFA’s retningslinjer for at undgå hvidvask af midler
PFA-koncernen har interne retningslinjer til at forhindre, at selskaberne misbruges til hvidvask af penge
eller finansiering af terror. Der har i 2015 været undersøgt et enkelt forhold, men det har ikke givet
anledning til mistanke. Der har ikke været indberettet sager til myndighederne, hvor der har været
mistanke om hvidvask.

Fornyet proces for risikostyring af leverandører
I 2015 har PFA skærpet processen for anvendelse af PFA Code of Conduct, når kontrakter indgås
med samarbejdspartnere. Den nye proces bliver implementeret i 2016, hvor alle, der involveres i
kontraktindgåelse, vil gennemgå en introduktion til den praktiske håndtering, både når kontrakten
indgås, og når der skal rapporteres om fremdriften. Processen er beskrevet på side 18 i rapporten.
En stor del PFA’s kritiske leverandører er IT-leverandører. PFA har outsourcet hovedparten af sin ITinfrastruktur og væsentlige dele af drift og udvikling til eksterne leverandører. Derfor foretog PFA en
kortlægning af de eksisterende kontrakter for at få et overblik over, hvor mange af disse der siden 2013
havde indarbejdet Code of Conduct og dermed en proces for risikostyring af samarbejdet. Dette blev
startskuddet til en fornyet, forsimplet proces, hvor der for de kritiske leverandører indføres en pligt til
årligt at indrapportere om deres arbejde med ansvarlig forretningspraksis.
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Skatteregnskab for PFA-Koncernen
PFA har i 2015 udarbejdet en samlet opgørelse over de skatter og afgifter, PFA årligt betaler og opkræver.
Skatter og afgifter (mio. kr.)
2015*

2014

2013

Selskabsskat

23

11

0

Lønsumsafgift

110

99

90

Ejendomsskat

89

81

64

Skadesforsikringsafgift

9

6

9

Øvrige afgifter

8

4

9

239

201

172

PFA betaler

Sum

PFA som skatte-opkræver
Pensionsafkastskat

2.453

5.333

1.551

Afgifter efter pensionsbeskatningsloven

2.045

5.595

1.471

A-skat og AM-bidrag (pensioner)

3.898

3.649

3.428

A-skat og AM-bidrag (medarbejdere)

352

336

319

Moms

68

31

49

Sum

8.816

14.944

6.818

* Tallene er opgjort pr. 31. december 2015. Der vil komme ændringer i nogle af tallene i forbindelse med endelig opgørelse forud for endelig indberetning i juni 2016.
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Ansvarlige
produkter
Ansvarlige
investeringer

ANSVARLIG
VÆRDISKABELSE

Bæredygtig
drift

Ansvarlig
værdiskabelse

Forretningsansvar og etik

Virksomhedsscreeninger
Screening af investeringer og engagement-dialog foretages på PFA’s vegne af GES, som har screenet og
evalueret PFA’s investeringer i aktier og virksomhedsobligationer. PFA bedriver også selv engagement-
dialog med en række selskaber og har løbende dialog med eksterne forvaltere om CSR-relaterede emner.
I 2015 har GES evalueret 181 sager mod 128 sager i 2014, og GES har været i dialog med 56 selskaber,
der enten har forbrudt sig mod internationale konventioner, eller hvor der har været indikationer på, at
de har begået konventionsbrud. Det er i alt ti sager mere end året før.

Engagement-dialog med virksomheder, hvor der er konstateret brud mod PFA’s RI-politik

21 (2014:19)

Engagement-dialog med virksomheder, hvor der er indikationer på brud mod PFA’s RI-politik

35 (2014:27)

GES engagement-dialog total fordelt på selskaber

56

Der er afsluttet tre engagement-sager, hvor henholdsvis BP, Anadarko og China Mobile har opfyldt
revisionskriterierne.
Ved udgangen af 2015 var der 22 selskaber på PFA’s fokusliste, hvor der var konstateret brud mod PFA’s
normer, og hvor der er fastsat mål for engagement-dialogen. Samtidig var der 31 selskaber, hvor det
stadig evalueres, om der er begået normbrud.
Landescreeninger
Der har i 2015 været opfølgning på situationen i Ukraine og Rusland. Derudover har RI Boardet fulgt situationen i Angola og Elfenbenskysten, som er lande, RI Boardet har vurderet investeringsegnede i 2014, men
samtidig holder under observation. Ved udgangen af 2015 investerede PFA i statsobligationer i 66 lande.
Eksklusion
PFA’s RI Board har systematisk ekskluderet tre selskaber, som GES konkluderede, var involveret i produktion af atomvåben. Det gælder selskaberne AECOM Technology Corp., Huntington Ingalls Industries og Flour
Corp. Dertil kommer, at PFA i slutningen af 2015 ekskluderede HeidelbergCement. Eksklusionen skete
efter, at RI Boardet i længere tid havde haft fokus på selskabers aktiviteter i konfliktfyldte områder. Eksklusionen var baseret på analyser og PFA’s fortolkning af anvendelsen af folkeretten på området.
PFA offentliggør på pfa.dk investeringslister for de selskaber og lande, der investeres i, samt en samlet
eksklusionsliste.
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Projekt Husvild
En af PFA Brug Livet Fondens hjertesager 2015
Facebook.com/projekthusvild

Stemmeafgivelse på selskabers generalforsamlinger
Ifølge PFA’s retningslinjer for stemmeafgivelse på selskabers generalforsamlinger prioriterer PFA at
deltage og stemme på danske selskabers generalforsamlinger. PFA samarbejder med en ekstern leverandør, Manifest, som leverer analyse og stemmeanbefalinger, når det gælder udenlandske selskabers
generalforsamlinger. Det er PFA’s RI Board, der beslutter, om PFA stemmer ved generalforsamlingen hos
et udenlandsk selskab, og det sker som en del af den dialog, PFA har med selskabet om et potentielt
eller aktuelt normbrud. Manifest og PFA vurderer dagsordenen og materialet for de selskaber, der er på
PFA’s fokusliste. I 2015 gav det anledning til, at PFA stemte på to generalforsamlinger.
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RESSOURCE OG CO2-FORBRUG
CO2-emmissioner i PFA
2015

2014

2013

CO2-emission i alt (ton)

2004

1.971

2.294

CO2-emission pr. medarbejder (ton)

1,47

1,46

1,69

2015

2014

2013

1.939.603

1.958.322

1.887.854

552

558

667

2015

2014

2013

2.556.990

2.193.130

2.254.570

339

290

336

CO2-emissioner fra el

El-forbrug kWh
CO2-forbrug fra el

CO2-emissioner fra fjernvarme

Fjernvarmeforbrug kWh
CO2-forbrug fra fjernvarme

CO2-emissioner fra biler
Antal biler

Liter forbrug

2015

4

7.687

2014

4

7.590

2013

4

7.802

2015

138

260.506

2014

143

276.229

2013

163

310.918

Biler total

CO2 ton

2015

142

710

2014*

147

752

2013

167

844

Benzinbiler

Dieselbiler

År

* Den store reduktion af CO2 fra 2013 til 2014 kan delvis tilskrives faldet i samlede antal biler i samme periode.

Affaldsforbrug (ton)

Samlet affaldsmængde*

2015

2014

2013

224

252

225

* Mængderne omfatter følgende affaldstyper: Forbrændingsegnet affald, pap, papir, fortroligt papir, plastfolie, jern og metal, madaffald,
glas, elektronikaffald samt blandet affald til sortering.
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Papirforbrug
Papir (ton)
2015

85

2014

80

2013*

92

*Tallene for 2013 inkluderer 7,8 ton gamle kuverter/papir, der blev kasseret.

Reduktion af papirforbrug*
2015

2014

Reduktion af breve, der er sendt via e-Boks i kg papir

10.257

16.057

Reduktion af breve lagt på portalen i kg papir

425.764

401.980

Samlet reduktion i kg papir

436.021

418.037

450

432

Omregnet til ton CO2 **

*Der er kun robust data tilgængelig for 2014 og 2015, derfor fraviges princippet om at beskrive tre års udvikling.
**Beregningen til CO2 er baseret på en model udviklet af Energistyrelsen til Klimakompassets CO2 -beregner. Hvis beregningen baseres
på Stenas beregningsmodel, som er udarbejdet sammen med Miljøstyrelsen, ville tallene for 2014 og 2015 være 624 og 657 ton CO2.

CO2 forbrug (ton)*
2015

2014

2013

El

552

558

667

Fjernvarme

339

290

336

Fly

70

59

82

Benzinbiler

18

18

18

Dieselbiler

692

734

826

Papir og andet

330

311

366

2.004

1.970

2.294

I alt

*Tallene er beregnet med Klimakompassets CO2-beregner.

CO2-reduktion i scope oversigt (ton)
2015
Scope 1

710

Scope 2

891

Scope 3

403

I alt

2.004

PFA læner sig op ad Greenhouse Gass Protocols metode, hvor CO2-reduktioner opgøres i scopes.
Scope 1 = benzin & diesel forbrug, Scope 2 = el & fjernvarmeforbrug, Scope 3 = flyrejser, bortskaffelse af affald og afledte værdier fra
scope 1 og 2.
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Kundedialog

RELATIONER
OG DIALOG

Forretningsansvar og etik

Samfundsengagement

Relationer
og dialog

Kundetillid

Kundehenvendelser og kundekontakt

Rådginingssamtaler*

Rådgivningscenter
telefonopkald

Rådgivningscenter emails

Sundhedscenter
& Skadescenter
telefonopkald**

I alt***

2015

74.817

210.469

68.209

256.334

609.829

2014

68.600

249.731

71.074

208.000

597.405

2013

53.642

224.271

61.508

200.000

539.421

* Tallene omfatter kunder, der har fået rådgivning gennem et kursus, telefon, web og face to face rådgivningssamtaler.
**Tallene omfatter opkald til PFA Sundhedscenter & Skadescenter og henvendelser via Falck HealthCare fra PFA’s kunder. Tallet fra 2014
er korrigeret efter denne definition.
*** Tallet for 2014 er korrigeret, så det ikke omfatter email-henvendelser til PFA Sundhedscenter og Skadescenter, da disse ikke kan opgøres.

Afgjorte klagesager i Afdelingen for Klager & Kundetilfredshed opdelt efter udfald
Delvist medhold
(pct.)

Ikke medhold
(pct.)

Imødekommet
(pct.)

Medhold
(pct.)

2015

10

43

28

19

2014

6

31

37

26

2013

6

28

45

21

Klageudfald

Henvendelser og proaktive kundetillidsmandssager

Antal
klager

Total

Imødekommet

Medhold

Delvist
medhold

Ikke
medhold

Verserende

Henvist til
klageafd.

Bortfaldet**

2015

113*

57

4

2

30

11

2

7

2014

143*

77

12

6

38

1

7

2

2013

57

4

6

5

3

8

31

*Disse opgørelser dækker også over, at kundetillidsmanden fra 2014 startede med proaktivt at behandle sager. For at give et overblik
over det samlede antal sager er de medtaget i opgørelsen.
**Kategorien er først registreret fra 2014. Den omfatter sager, hvor problemet løses undervejs i det normale forløb, og kunden derfor
fortæller, at der ikke skal gøres videre.
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Råd og netværk for at fremme samfundsansvar
• Medlem af FN Global Compact
• Medlem af FN Global Compact Nordic Network.
• Medlem af Advisory Board i Big Future 2025, der handler om at udvikle realistiske og holdbare
forretningsscenarier for dansk erhvervsliv
• Medlem af Dansif og Dansif’s arbejdsgruppe for arrangementer
Støtte til foreninger og frivilligt arbejde
PFA har støttet forskellige aktiviteter bl.a. med økonomiske bidrag eller ved at samarbejde om konkrete
projekter.
Erhvervspartnerskaber:
• Dansk Røde Kors
• Ingeniører Uden Grænser
• Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse

Partnerskaber:
PFA samarbejder med Børn, Unge & Sorg om at gøre PFA’s kunder opmærksomme på muligheden for
at få hjælp til de børn og unge, der oplever en svær sygdomssituation eller dødsfald i familien. Samarbejdet med Børn, Unge & Sorg startede i slutningen af 2013, blev forlænget i 2015 og løber frem til
september 2016.
PFA samarbejder med Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Hjernesagen og Scleroseforeningen.
Samarbejdet består i, at PFA tilbyder et års gratis medlemskab af en af de fire foreninger til de kunder,
der tildeles udbetaling ved Kritisk Sygdom inden for de områder, foreningerne dækker. I 2015 fik 1.406
kunder tilbudt medlemskab af en af de fire foreninger. 39 pct. af dem valgte at tage imod et medlemskab. Dette er en stigning fra sidste år, hvor 38 pct. ud af 1.269 kunder tog imod tilbuddet

Tilbud om medlemskab fordeler
sig på følgende måde:
Hjernesagen

183

Hjerteforeningen

293

Kræftens Bekæmpelse

877

Scleroseforeningen
I alt

53
1.406

Omdømme
PFA’s omdømme påvirkes af en række faktorer som eksempelvis troværdighed og synlighed, og PFA’s
presseomtale har bidraget positivt til udviklingen i PFA’s omdømme.

Antal presseomtale

2015

2014

2013

5100

6.166

3.635

Priser
PFA har vundet den internationale pris IPE Awards som Danmarks bedste pensionsselskab. Prisen er
udelt af IPE, Investment and Pensions Europe, der er et tidsskrift for institutionelle investorer i Europa.
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