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1. Indledning
PFA's kunder kan se deres

ÅoK og Åo

enkelte kunde om alle omkostninger,

Årsoversigten p Mit PFA p PFA.dk. Formalet er
bade de direkte og de indirekte.
i

at oplyse den

Som et led i at sikre fuld benhed og gennemsigtighed vedr, beregningen af de kundespecifikke ÅoK
(Årlige Omkostninger i Kroner) og Åo (Årlige Omkostninger i Procent), har F&P's bestyrelse vedtaget

en model, der første gang blev anvendt for regnskabsret 2011. Modellen bestr af en metodebeskrivelse
og et afstemningsskema samt en revisionsinstruks, der tilsammen danner baggrund for revisionens erklæring. Formlet med revisionen er at betrygge brugerne i, at de kundespecifikke ÅoK og ÅoP er opgjort efter PFA's metodebeskrivelse.

PFA's metodebeskrivelse bestr af
¯

En metodebeskrivelse, hvor der redegøres for de omkostningselementer, der indgr i beregningen af ÅoK, hvordan omkostningerne er opgjort, samt hvordan de er fordelt mellem kunderne.

¯

Et afstemningsskema, hvor der foretages en afstemning mellem summen af de til kunderne for-

delte

ÅoK og

de faktiske omkostninger, som PFA har haft.

¯

En selskabserklæring.

¯

En revisorerklæring.

2. Metodebeskrivelsen
iI4ii

Direkte administrationsmkostninger

Indirekte administrationsmkostninger (markedsren-

e)

flT

ItIl

fl Ii ,Lj1[

(-

De direkte administrationsomkostninger fremgår af den en-

1)

kelte kundes depotoversigt.

De indirekte administrationsomkostninger for PEA Plus frem

Jår af den

-

enkelte kundes opsparingsoversigt på Mit PFA og

r baseret på de faktiske administrationsomkostninger i de
:ilknyttede risikodækninger.

Indirekte administrations-

De indirekte administrationsomkostninger findes i:

1)

)mkostninger (gennemsnits-

rente)

3ruppe11v tilknyttet en pensionsordning. De vejledende om-

kostninger beregnes som præmien gange

årets

gennemsnit-

lige sats for hele PFA's gruppelivsbestand.

;yge- og ulykkesforsikringer (Kritisk sygdom, Heibredssikring
g Skadeliv) tilknyttet en pensionsordning. De vejledende
mkostninger beregnes som præmien gange samme omkostningssats, som gælder i den enkelte kundes pensionsordning.

For Heibredssikring anvendes dog samme sats for alle ordninger.

Direkte investeringsomkost- I PFA Plus, Du Investerer betales kurstillæg/-fradrag ved
ninger (markedsrente)

handel med fonde, der løbende fremgår af den enkelte kun

-

les opsparingsoversigt på Mit PEA.

Indirekte investeringsom-

De indirekte investeringsomkostninger opgøres for den enkel

kostninger (markedsrente)

e kunde som summen af kundens gennemsnitlige investering i de enkelte fonde gange fondenes Åop.
Kunder i PFA Plus kan på Mit PEA løbende se de indirekte
nvesteringsomkostninger i de fonde, de investerer i. For

kunder i PFA Plus, PFA Investerer med individuel KundeKapi

-

al indgår investeringsomkostningerne derfra også i omkostningerne
je

på Mit PFA. De opgøres som kundens gennemsnitH-

individuelle KundeKapital gange den gennemsnitlige inve

;teringsomkostningssats for egenkapital/KundeKapital.

-

-

edenfor beskrives metoden for opgørelse af de indirekte
vesteringsomkostninger p

aktivtypeniveau:

ternt administrerede obligationer og aktier:

:ernt administrerede obligationer og aktier er altovervejen
placeret i PFA Kapitalforening. De indirekte investerings

-

-

ikostninger opgøres som administrationsomkostningerne

ER) i de enkelte fonde (afdelinger) tillagt fondenes direkte
ndelsomkostninger.

ksternt administrerede obligationer og aktier:

e indirekte investeringsomkostninger ved investering i in

-

enlandske, eksternt administrerede investeringsforeninger,

pgøres som de enkelte fondes senest offentliggjorte adminitrationsomkostninger (TER) tillagt fondenes direkte handels

-

mkostninger. De indirekte investeringsomkostninger reduce-

s med et eventuelt kick back der tilgår kunderne, og forges med et eventuelt internt tillæg til administrationsomostninger.

e indirekte investeringsomkostninger ved

investering i

denlandske, eksternt administrerede i nvesteringsforeninger,
pgøres som de enkelte fondes senest offentliggjorte adminitrationsomkostninger (TER) tillagt fondenes estimerede

irekte handelsomkostninger. De indirekte investeringsomostninger reduceres med et eventuelt kick back der tilgr

underne, og forøges med et eventuelt internt tillæg til ad

-

1inistrationsomkostninger. Som estimat for direkte handels

-

mkostninger anvendes omkostningssatserne i Omkostnings

-

enstillingens afsnit 6.

'rivate Equity Fund -of-Funds:
)e

indirekte investeringsomkostninger opgøres med ud

-

jangspunkt i omkostningsestimaterne i Omkostningshenstil
ingens bilag 2. Omkostningsestimaterne ganges p det

lennemsnit

-

rlig

(primo+ultimo/2) af det afgivne tilsagn for den

mkelte private equity fund -of-funds. Som estimat for om

-

ostningerne i underfondene anvendes gennemsnittet af

)mkostningerne i PFA Pensions

enkeltstående

private equity

ndomsfonde:

indirekte investeringsomkostninger opgøres ud fra om

-

5

)mkostningsestimaterne ganges p

det rlige gennemsnit

(primo+ultimo)/2 af den enkelte ejendomsfonds afgivne
ilsagn.

Hedgefonde:

De indirekte investeringsomkostninger opgøres som summen

if management fee, performance fee og øvrige administratiinsomkostninger. De tre omkostningselementer beregnes

mnedsvist og ganges sammen til rlige satser. De tre rlige
mkostningssatser lægges sammen og reduceres med en

ventuel kick back der tilgr kunderne.

fledte finansielle instrumenter:
ransaktionsgebyrer i form af clearing og executions fees,
Iepotgebyrer, samt omkostninger forbundet med sikkerheds

-

;tillelse, medregnes.

Direkte ejede investeringer:

De indirekte investeringsomkostninger opgøres som omkostninger relateret til pleje af selskabets aktivitet herunder han

lelsomkostninger, samt administrationsomkostninger. Han

-

-

lelsomkostninger omfatter omkostninger til due dilligence

i.f.m. erhvervelse af investeringen. Due dilligence betragtes i
lenne sammenhæng som en vurdering af investeringen og
vil typisk være af skattemæssig eller juridisk karakter.

Direkte investeringsomkost- Der betales ikke direkte investeringsomkostninger i gennemninger (gennemsnitsrente)

Indirekte investeringsom-

;nitsrente.

Investeringsomkostninger i resultatopgørelsen er fra den

kostninger (gennemsnitsren- underliggende fordeling af investeringsomkostninger p
:e)

-

Fordeles til de enkelte

ren- kunder pba. de gennem

egrupper mv. i PFA's kontributionsmodel.

-

nitlige depoter og indivi-

luelle KundeKapital (prille investeringsaktiver er enten direkte eller indirekte hen-

mo/ultimo) i hver af rente

ørbare til PFAs rentegrupper mv. For individuel KundeKapital prupperne
invendes den gennemsnitlige investeringsomkostningssats

or egenkapital/KundeKapital

1) og 2)

opgjort p tilsvarende vis.

Nedenfor beskrives metoden for opgørelse af de indirekte
investeringsomkostninger p aktivtypeniveau:

nternt administrerede obligationer og aktier:

olaceret i PFA Kapitalforening. De indirekte investeringsom-

_______________________

________________________

Internt administrerede obligationer og aktier er overvejende

-

'inger opgøres som administrationsomkostningerne

i de enkelte fonde (afdelinger) tillagt fondenes direkte

elsomkostninger.

r investeres i mindre omfang direkte i internt administre

le obligationer og aktier, hvor depotgebyrer og handels

-

-

kostninger medregnes.

ternt administrerede obligationer og aktier:

indirekte investeringsomkostninger ved investering i
nlandske, eksternt administrerede investeringsforeninger

øres som de enkelte fondes senest offentliggjorte adminiitionsomkostninger (TER) tillagt fondenes estimerede

kte handelsomkostninger. De indirekte investeringsomtninger reduceres med en eventuel kick back der tilgr

derrie, og forøges med et eventuelt internt tillæg til ad

-

istrationsomkostrtinger. Som estimat for direkte handels

-

ostninger anvendes omkostningssatserne i Omkostningsstillingens afsnit 6.

ivate Equity fonde:

indirekte investeringsomkostninger opgøres ud fra om

-

;tningsestimaterne i Omkostningshenstillingens bilag 2.

ikostningsestimaterne ganges p det rIige gennemsnit
imo+ultimo)/2 af det afgivne tilsagn for den enkelte priva

-

equity fond.

'rivate Equity Fund -of-Funds:
)e

indirekte investeringsomkostninger opgøres med ud

-

angspunkt i omkostningsestimaterne i Omkostningshenstil
ingens bilag 2. Omkostningsestimaterne ganges p det

-

rlig

ennemsnit (primo+ultimo/2) af det afgivne tilsagn for den
nkeIte private equity fund -of-funds. Som estimat for om

-

ostningerne i underfondene anvendes gennemsnittet af

)mkostningerne i PFA Pensions enkeltstende private equity

onde.

jendomsfonde:

e indirekte investeringsomkostninger opgøres ud fra om

-

ostningsestimaterne i Omkostningshenstillingens bilag 2.

mkostningsestimaterne ganges p det

rlige gennemsnit

)rimo+ultimo)/2 af den enkelte ejendomsfonds afgivne
Isagn.
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Enfrastrukturfonde:

De indirekte investeringsomkostninger opgøres med ud

-

.jangspunkt i omkostningsestimaterne i Omkostningshenstillingens bilag 2. Omkostningsestimaterne ganges

på det årlige

jennemsnit (primo+ultimo)/2 af det afgivne tilsagn for den

nkelte infrastrukturfond.

Hedgefonde:

De indirekte investeringsomkostninger opgøres som summen

f management fee, performance fee og øvrige administrati)nsomkostninger. De tre omkostningselementer beregnes

månedsvist og

ganges sammen til årlige satser. De tre årlige

mkostningssatser lægges sammen og reduceres med en

?ventuel kick back der tilgår kunderne.

fIedte finansielle instrumenter:
ransaktionsgebyrer i form af clearing og executions fees,
lepotgebyrer, samt omkostninger forbundet med sikkerheds

-

tillelse, medregnes.
Direkte ejede investeringer:
De indirekte investeringsomkostninger opgøres som omkostninger relateret til pleje af selskabets aktivitet herunder han

lelsomkostninger, samt administrationsomkostninger. Han

-

-

lelsomkostninger omfatter omkostninger til due dilligence

.f.m. erhvervelse a? investeringen. Due dilligence betragtes i
lenne sammenhæng som en vurdering a? investeringen og
il typisk være a? skattemæssig eller juridisk karakter.

Risikoforrentning til egenka- Risikoforrentningen er opgjort for rentegrupper iht. PFA's
pital

Fordeles til de enkelte

iverskudspolitik og er fordelt forholdsmæssigt mellem egen- kunder pba. de gennem-

kapital og KundeKapital (særlige bonushensættelser).

.nitlige depoter (primo/

ultimo) i hver af rente-

grupperne.
___________________________________________________

_______________________

1) og 2)
Risikoforrentning til særlige

(individuelle eller kollektive)

bonushensættelser

Risikoforrentningen er opgjort for rentegrupper iht. PFA's

Fordeles til de enkelte

werskudspolitik og er fordelt forhoidsmæssigt mellem egen- kunder pba. de gennem

kapital og KundeKapital (særlige bonushensættelser).

snitlige depoter (primo/

ultimo) i hver af rente
2rupPerne.
___________________________________________________

_______________________

1) og 2)
Garantibetaling (markeds-

Der betales ikke garantibetaling i markedsrente.

arantibetaling (gennem-

Der betales ikke garantibetaling i gennemsnitsrente.

________________________

________________________________________________________

rente)
-

-

-

nitsrente)

Mægleromkostninger

I

Omkostninger for mæglerbetjente kunder fremgr af den

1)

lenkelte kundes depotoversigt i en særskilt linje.
1) Aktuelle invalidepensionister, modtagere af ægtefælle- og børnepension samt modtagere af garanterede udbetalinger fra en livrente hvor forsikrede er død, har ikke adgang til en depotoversigt og kan derfor ikke se dette omkostningselement.

2) De indirekte omkostninger vedr, hhv. risikoforrentning og investeringsomkostninger for hver rentegruppe sættes ft.

de gennemsnitlige depoter (primo/ultimo) i hver af rentegrupperne. Disse omkostningsprocenter afrundes til to deci-

maler. Ved dannelsen af rsoversigten for den enkelte kunde ganges disse satser p kundens gennemsnitlige depot,
s kunden tildeles en forholdsmæssig andel af omkostningerne i rentegruppen. Kundens tilhørsforhold til rentegruppen
ultimo ret er bestemmende for, hvilken rentegruppes satser der anvendes.

3a. Afstemningsskemaet
PFA Pension

____________

_________________________________

103
192

ÅoK til kunderne

4.303
_________________________________

Summen af

3.850
157

______________________________________

-

ic
ld
i

Summen af ÅoK oplyst til kunderne
Summen afÅOK fordelt p kunder, der enten har forladt
selskabet, eller hvor policen er afgangsført
Summen afÅOK for bestande, hvor ÅoK ikke er relevant
Summen af endnu ikke oplyst ÅoK

__________________________________

la
lb

ITTTI
844

__________________

12
-

13
14
15
16

Ialt

=

118 IForskel mellem 10917

____________
___________

4

____________

36

__________________

__________________

-32

279
1.558

582
2.461

-21

-335

-356
____________

303
903

-68

-27

573
_________________-

ÅOK

121

56
_________________

_________________

administrations- og
erhvervelsesomkostninger, som dækkes af basiskapitalen
(modregningspost)
Investeringsomkostninger, jf. resultatopgørelsen
Indirekte investeringsomkostninger i fonde,
datterselskaber, investeringsforeninger mv.
Over -/underskud p investeringsomkostninger, som
dækkes af basiskapitalen (modregningspost)
Investeringsomkostninger forbundet med basiskapitalen
(modregningspost)
Risikoforrentning inkl, udligning afskyggekonto
Garantibetalinger
Omkostnings- og risikoresultat
øvrige omkostninger, der kan specificeres

____________

-

__________________

-

-

-95
____________

-

-

-

__________________

-

11

Over -/underskud p

167

-

__________________

-

9
10

-

165

64

-

8

__________________

-

2

__________________

7

resultatopgørelsen
Leje af egen domicilejendom
Mægleromkostninger
Forsikringsmæssige driftsomkostninger i datterselskaber
Administrationsomkostninger hos eksterne leverandører
afforsikringsydelser
Administrations- og erhvervelsesomkostninger forbundet
med SUL-forsikringer,jf. regnskabet

407

__________________

-

437
__________________

-

3
4
5
6

Administrations- og erhvervelsesomkostninger, jf.

__________________

2

0

-

-1

-

2.160

I

573
0

-

0

0
-1
4.300

2.140

I

31

I post ic indgr: 1) risikoforsikringer, der ikke er knyttet til en pensionsordning, 2) pensionsordninger uden for kontri-

bution (primært U74 livrenter) og 3) øvrige elementer i den retrospektive hensættelse.

I post ld indgr: Gennemsnitsrente: a) aktuelle invalidepensionister, b) modtagere a? garanterede ydelser iht. PBL §

5, C) modtagere a? ægtefælle- og børnepension. Opgørelsen er alene baseret p policens tilstand ultimo 2017.
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3b. Bemærkninger til afstemningsskemaet.
I punkt 13 om risikoforrentning indgr kundernes faktiske betaling i 2017. I PFA blev der indtægtsført

fuld risikoforrentning i alle rentegrupper, idet risikoforrentningen i rentegruppe 3 og 4 dog blev reduceret
i 2017. I en overgangsperiode er det muligt at indtægtsføre fra den ultimo 2015 opgjorte skyggekonto,
hvilket dog ikke er sket i 2017 At der kan indtægtsføres mindre end fuld risikoforrentning og eventuelt
risikoforrentning fra en skyggekonto gør, at risikoforrentningen i det enkelte
ligning af omkostningsniveauet i de enkelte

forskellige pensionsselskaber

-

r kan svinge. Ved sammen-

r mellem gennemsnitsrente og markedsrente

-

og mellem

er det vigtigt at være opmærksom p dette.

Det er ligeledes vigtigt at relatere omkostningerne til kundeomfanget. I tabellen nedenfor er omkostningerne fordelt p de 3 hovedgrupper sat i forhold til de gennemsnitlige nettoaktiver (pensionsopsparingen). I markedsrente betaler den enkelte kunde normalt et mindre administrationsbidrag end i gennemsnitsrente. Nr administrationsbidraget alligevel er størst mlt i forhold til pensionsopsparingen, skyldes

det, at markedsrentebestanden er en yngre bestand end gennemsnitsrentebestanden. Præmieindbetalingerne, hvoraf administrationsomkostningerne hovedsageligt tages, udgør en større andel i forhold til opsparingen, og derfor bliver omkostningen ogs

størst

malt i forhold

til opsparingen.

De fleste omkostninger knytter sig dog til forvaltningen af pensionsopsparingen. Her er markedsrente lidt
dyrere end gennemsnitsrente, da der er plads til flest risikoaktiver i markedsrente, og disse samtidigt har

de højeste investeringsomkostninger.

Tfl.-

Adrrinistrations- og erhvervelsesomkostninger
Investenngsomkostninger
DriftsherretiII/garantibetaIing

ÅoP

O,22%
0,53%
O,27%
1,02%

O,32%
0,70%
O,OO%
1,02°Io

1TTT

O,27%
0,62%
0, 14%
1,02%
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4. Selskabserklæring
Selskabet har dags dato behandlet og godkendt metodebeskrivelse og afstemningsskema i selskabets

metodebeskrivelse for regnskabsret 2017.
Det er vores opfattelse, at metodebeskrivelsen og afstemningsskemaet er udarbejdet i overensstemmelse
med den gældende henstilling fra Forsikring & Pensions bestyrelse.
Det er endvidere vores opfattelse, at beregningen af ÅOK og Åo samt de metodemæssige valg, som der
er redegjort for i metodebeskrivelsen, er i overensstemmelse med den gældende henstilling fra Forsikring
& Pensions bestyrelse.

Endelig er det vores opfattelse, at afstemningen mellem summen af de kundespecifikke

ÅOK'er og

srs

-

regnskabet samt selskabets øvrige registreringer er udarbejdet i overensstemmelse med henstillingen fra

Forsikring & Pensions bestyrelse.

København, den 23. maj 2018.
PFA Pension

Allan Polack

Thomas Dyhrberg Nielsen

Group CEO

økonomidirektør, Finance
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5. Intern revisions og den uafhængige revisors erklæring om
beregning af AoK og Aop.
Til ledelsen i PFA Pension
Vi har i overensstemmelse med Forsikring & Pensions henstilling i LP -information

46/17 foretaget en

gennemgang af metodebeskrivelse, afstemningsskema og beregning af omkostningselementer ved opgø-

relse af ÅoK (rlige omkostninger i kroner) og

Åo

(rlige omkostninger i procent) for PFA Pension for

2017.

Selskabets metodebeskrivelse er dateret den 23. maj 2018.
Vores konklusion udtrykkes med begrænset grad af sikkerhed.

Ledelsens ansvar
Ledelsen har ansvaret for, at metodebeskrivelsen, afstemningsskemaet samt beregning og fordeling af
omkostningselementer ved opgørelsen af ÅoK og Åo er udarbejdet i overensstemmelse med LP
-

information 46/17.
Revisors ansvar
Vores ansvar er p

baggrund af vores gennemgang alene at udtrykke en konklusion om, hvorvidt selska-

bets beregning af omkostningselementer ved opgørelse af

ÅoK

og

Åo

er foretaget i overensstemmelse

med den udarbejdede metodebeskrivelse og selskabets øvrige registreringer.
Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med ISAE 3000, Andre erklæringer med sikkerhed end
revision eller review af historiske finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning
samt i overensstemmelse med vejledningen i LP -information

p

at opn

ÅoK

og

46/17 fra Forsikring & Pension med henblik

begrænset sikkerhed for, at selskabets beregning af omkostningselementer ved opgørelse af

Åo er

foretaget i overensstemmelse med den udarbejdede metodebeskrivelse og selskabets

øvrige registreringer.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab er underlagt international standard om kvalitetsstyring,
ISQC 1, og anvender sledes et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker
og procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lov og øvrig
regulering.
Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i FSR
for revisors etiske adfærd (Etiske regler for revisorer), der bygger p

-

danske revisorers retningslinjer

de grundlæggende principper om

integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd.

Det udførte arbejde er foretaget ved hjælp af begrænsede stikprøver, interviews og proceduregennem

-

gang, og vi har herunder pset, om
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¯

selskabet beregner omkostriingselementerne, herunder

AOK

og

Åop,

p

den made, som selska-

bet har beskrevet i metodebeskrivelsen,
¯

der er overensstemmelse mellem de oplysninger, som fremgr af afstemningsskemaet, og

srs

-

regnskabet 2017 samt selskabets øvrige registreringer,
¯

de metodemæssige valg, som selskabet har redegjort for i metociebeskrivelsen, er anvendt i af

-

steni ningsskemaet.
¯

selskabet har udarbejdet en afstemning af, at samtlige opgjorte omkostninger er fordelt p selskabets kunder, samt at

¯

selskabet har godtgjort, at det

AOK

og

Åop,

som den enkelte kunde oplyses om, svarer til de

omkostninger, som selskabet beregningsmæssiqt har pligriet kunden,
¯

selskabet fører kontrol af fordelingen af de opgjorte omkostninger mellem de enkelte kunder
samt den enkelte kundes oplysninger om ÅoK og Aop.

Konklusion

Ved det udførte arbejde er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at

selskabets beregning af omkostningselementer ved opgørelse al

ÅoK

og

Åo

ikke i al væsentlighed er

foretaget i overensstemmelse med den udarbejdede metodebeskrivelse, afstemningsskema og selskabets
øvrige registreringer.

København, den 23. maj 2018.
PFA Pension
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