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1 Indledning 

 

P+, Pensionskassen for Akademikere oplyser de årlige omkostninger i kroner (ÅOK) og de årlige omkostnin-

ger i procent (ÅOP) på det enkelte medlems pensionsoversigt. Omkostningsnøgletallene indeholder både 

de direkte og indirekte omkostninger, som medlemmerne har betalt for at have sin pensionsordning i pen-

sionskassen. 

Dette dokument beskriver overordnet metoden for opgørelse af nøgletallene ÅOK og ÅOP for pensionskas-

sens medlemmer og består af en metodebeskrivelse, afstemningsskema samt erklæringer fra ledelsen og 

de uafhængige revisorer. Rammerne for metodebeskrivelsen er fastlagt i henstillingen fra Forsikring & Pen-

sion LP-information 44/19. 

Metodebeskrivelsen for opgørelse af ÅOK og ÅOP for medlemmerne i pensionskassen beskriver de overord-

nede principper for hvilke omkostningselementer, der er medtaget, hvordan de er opgjort og hvorledes 

omkostningerne er fordelt på medlemmerne.  

Af afstemningsoversigten fremgår sammenhængen mellem det samlede ÅOK og ÅOP oplyst til det enkelte 

medlem på deres pensionsoversigt og de faktiske omkostninger, som pensionskassen har afholdt i 2021. 

  



3 
 

 

2 Metodebeskrivelse 
Omkostningselement Metode/Kilde Fordelingsnøgle 

De samlede administrations-
omkostninger 

De samlede administrationsomkostninger for pen-
sionskassen fremgår af note 6 i årsrapporten. Op-
krævningen af administrationsomkostninger hos 
de enkelte medlemmer foretages på baggrund af 
enten styktillæg eller omkostningsprocenter og er 
posteret i medlemssystemet på individniveau. 

Ikke relevant, da administrati-
onsomkostningerne er indivi-
dualiseret. 

Administrationsomkostnin-
ger hos eksterne leverandø-
rer af forsikringsydelser 

Omkostningerne vedrører gruppeforsikringer købt 
fra eksterne leverandører og består af en ulykkes-
forsikring tegnet hos Codan samt gruppelivssum 
(livsforsikring), forsikring ved visse kritiske syg-
domme og invalidesum tegnet hos Forenede Grup-
peliv. 
 
Omkostningerne i forbindelse med Forenede Grup-
peliv består dels af omkostninger faktureret di-
rekte fra Forenede Gruppeliv samt interne omkost-
ninger afholdt af pensionskassen opgjort på bag-
grund af det faktiske ressourcetræk. Omkostnin-
gerne i forbindelse med pensionskassens ulykkes-
forsikring er opgjort som 10% af den årlige præ-
mie. 

Omkostningerne til gruppe-
forsikringer er fordelt propor-
tionalt på de medlemmer, 
som er dækket af forsikrin-
gerne. 
 
 
 
 
 
 
 

Direkte og indirekte investe-
ringsomkostninger 

De samlede indirekte investeringsomkostninger 
omfatter følgende elementer: 
 
Obligationer (internt administrerede) 
Pensionskassen har adgang til de faktiske omkost-
ninger, som omfatter: 

• Depotgebyrer 

• Handelsomkostninger 

• Relaterede administrationsomkostninger 
 
Obligationer (eksternt administrerede) 
Pensionskassens eksternt administreret obligatio-
ner administreres i investeringsforeninger, hvor 
pensionskassen har fået oplyst et ÅOP af investe-
ringsforeningen. Omkostningerne reguleres for 
kick-back, såfremt der ikke er taget højde herfor i 
ÅOP. 
 
Noterede aktier (eksternt administrerede) 
Pensionskassens beholdning af noterede aktier ad-
ministreres af danske investeringsforeninger, hvor 
pensionskassen har fået oplyst et ÅOP af investe-
ringsforeningen. Omkostningerne reguleres for 
kick-back, såfremt der ikke er taget højde herfor i 
ÅOP. 
 
Private Equity fonde 
Pensionskassen anvender brancheorganisationen 
Forsikring & Pensions fælles omkostningssatser til 
opgørelse af de samlede investeringsomkostninger 
for Private Equity Fonde ganget med tilsagnet på 
den enkelte fond.  

For gennemsnitsrenteproduk-
ter beregnes medlemmernes 
andel af investeringsomkost-
ninger på baggrund af med-
lemmets depot ultimo året. 
Ved beregningen medregnes 
medlemmets forholdsmæs-
sige andel af markedsværdire-
gulering og kollektive bonus-
potentialer.   
 
For markedsrenteprodukter 
beregnes medlemmernes an-
del af investeringsomkostnin-
ger på baggrund af medlem-
mets depot ultimo året. 
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Private Equity FoF 
Pensionskassen anvender brancheorganisationen 
Forsikring & Pensions fælles omkostningssatser til 
opgørelse af de samlede investeringsomkostninger 
for Private Equity FoF ganget med tilsagnet på den 
enkelte fond. 
 
 
Ejendomsfonde 
Pensionskassen anvender brancheorganisationen 
Forsikring & Pensions fælles omkostningssatser til 
opgørelse af de samlede investeringsomkostninger 
for Ejendomsfonde ganget med tilsagnet på den 
enkelte fond. 
 
Infrastrukturfonde 
Pensionskassen anvender brancheorganisationen 
Forsikring & Pensions fælles omkostningssatser til 
opgørelse af de samlede investeringsomkostninger 
for Infrastrukturfonde ganget med tilsagnet på den 
enkelte fond. 
 
Skovfonde 
Pensionskassen anvender brancheorganisationen 
Forsikring & Pensions fælles omkostningssatser til 
opgørelse af de samlede investeringsomkostninger 
for Skovfonde ganget med tilsagnet på den enkelte 
fond. 
 
Kreditfonde 
For kreditfonde anvender Pensionskassen branche-
organisationen Forsikring & Pensions fælles om-
kostningssatser til opgørelse af de samlede inve-
steringsomkostninger for Kredit-/lånefonde ganget 
med tilsagnet på den enkelte fond. 
 
Kredithedge fonde 
For aktivkategorien Kredit hedgefonde har Pensi-
onskassen har fået oplyst et ÅOP af de enkelte kre-
ditfonde. Omkostningerne reguleres for kick-back, 
såfremt der ikke er taget højde herfor i ÅOP. 
 
Distressed debt 
Pensionskassen anvender brancheorganisationen 
Forsikring & Pensions fælles omkostningssatser til 
opgørelse af de samlede investeringsomkostninger 
for Kredit-/lånefonde ganget med tilsagnet på den 
enkelte fond. 
 
Direkte ejede ejendomme 
Pensionskassen har adgang til de faktiske omkost-
ninger, som omfatter: 

• Administrations- og handelsomkostninger 

• Omkostninger forbundet med regnskabs-
aflæggelse og revision 
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• Management fee 
 
Unoterede ejendomsselskaber 
Pensionskassen har adgang til de faktiske omkost-
ninger, som omfatter: 

• Administrations- og handelsomkostninger 

• Omkostninger forbundet med regnskabs-
aflæggelse og revision 

• Management fee 
 

Afledte finansielle instrumenter 
Pensionskassen har adgang til de faktiske omkost-
ninger, som omfatter: 

• Depotgebyrer 

• Transaktionsomkostninger 

• Eventuelle omkostninger i forbindelse 
med sikkerhedsstillelse 

 
De direkte investeringsomkostninger for pensions-
kassen fremgår af note 6 i årsrapporten. 

Omkostnings- og risikoresul-
tat 

Pensionskassen er underlagt kontributionsbe-
kendtgørelsen, så omkostnings- og risikoresultatet 
skal ikke indgå i beregningen af ÅOK/ÅOP.  
 
Da de samlede administrationsomkostninger i års-
rapporten vedrører de faktiske, afholdte omkost-
ninger i regnskabsåret og ikke de enkelte medlem-
mers betaling for administration, indgår omkost-
ningsresultatet i afstemningsoversigten.  

Ikke relevant, da administrati-
onsomkostningerne er indivi-
dualiseret. 

Risikoforrentning af basiska-
pital 

Risikoforrentning for rentegrupper. Medlemmernes andel af risi-
koforrentningen beregnes på 
baggrund af medlemmets de-
pot ultimo året. 

Garantibetaling Pensionskassen har ingen garantibetaling.  

Mægleromkostninger Pensionskassen har ingen mægleromkostninger.  
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3 Afstemningsskema 
 

  

  

Nr.

1a Summen af ÅOK oplyst til kunderne 688.169.721

1b Summen af ÅOK fordelt på kunder, der har forladt 

selskabet 4.751.041

1c Summen af ÅOK for bestande, hvor ÅOK ikke er 

relevant 12.766.238

1d Summen af endnu ikke oplyst ÅOK 33.595.063

1 Summen af ÅOK til kunderne

Omkostningspost Gennemsnitsrente Markedsrente Sum

2 Administrations- og erhvervelsesomkostninger, 

jf. resultatopgørelsen

56.145.857 1.301.143 57.447.000

3 Leje af domicilejendom

4 Mægleromkostninger

5 Forsikringsmæssige driftsomkostninger i 

datterselskaber

6 Administrationsomkostninger hos eksterne 

leverandører af forsikringsydelser 5.302.777 1.301.143 6.603.920

7 Administrations- og erhvervelsesomkostninger 

forbundet med SUL-forsikringer, jf. regnskabet 

8 Over-/underskud på administrations- og 

erhvervelsesomkostninger, som dækkes af 

basiskapitalen

9 Investeringsomkostninger, jf. resultatopgørelsen

142.555.474 142.555.474

10 Indirekte investeringsomkostninger i fonde, 

datterselskaber, investeringsforeninger mv. 502.675.356 12.548.457 515.223.813

11 Over-/underskud på investeringsomkostninger, 

som dækkes af basiskapitalen

12 Investeringsomkostninger forbundet med 

basiskapitalen -38.407.964 -890.079 -39.298.043

13 Risikoforrentning inkl. udligning af skyggekonti 91.561.222 91.561.222

14 Garantibetalinger

15 Omkostnings- og risikoresultat -37.174.856 -37.174.856

16 Øvrige omkostninger, der kan specificeres

17 I alt 722.657.867 14.260.664 736.918.531

18 Forskel mellem 1 og 17 2.363.532

739.282.062
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4 Selskabserklæring 

 

P+, Pensionskassen for Akademikere har dags dato behandlet og godkendt pensionskassens metodebeskri-

velse og afstemningsskema for regnskabsåret 2021. 

Det er vores opfattelse, at metodebeskrivelsen og afstemningsskemaet er udarbejdet i overensstemmelse 

med den gældende henstilling ”LP-Information 44/19” fra Forsikring & Pensions bestyrelse. 

Det er endvidere vores opfattelse, at beregningen af ÅOK og ÅOP 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 årsregn-

skabet samt pensionskassens øvrige registreringer er udarbejdet i overensstemmelse med den gældende 

henstilling fra Forsikring & Pensions bestyrelse. 

 

Frederiksberg, den 31. maj 2022 

 

Søren Kolbye Sørensen   Mads Stougaard       
Direktør    CFO 
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5 Den uafhængige revisors erklæring om opgørelse af ÅOK og ÅOP  

 
Til Ledelsen i P+, Pensionskassen for Akademikere  
 
Vi har i overensstemmelse med Forsikring & Pensions henstilling i LP-information 44/19 foretaget en gen-
nemgang af metodebeskrivelse, afstemningsskema og beregning af omkostningselementer ved opgørelse 
af ÅOK (årlige omkostninger i kroner) og ÅOP (årlige omkostninger i procent) for pensionskassen for 2021. 

Vores konklusion i erklæringen udtrykkes med begrænset sikkerhed. 
 
Opgørelsen af ÅOK og ÅOP er udformet med det formål at hjælpe pensionskassen med at opfylde henstil-
lingen i LP-information 44/19. Som følge heraf kan erklæringen være uegnet til andre formål. 
 
Pensionskassens metodebeskrivelse er dateret den 31. maj 2022. 

Ledelsens ansvar for opgørelsen og fordeling 

Ledelsen har ansvaret for, at metodebeskrivelsen, afstemningsskemaet samt beregning og fordeling af om-
kostningselementer ved opgørelsen af ÅOK og ÅOP er udarbejdet i overensstemmelse med LP-information 
44/19.  
 
Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at beregne 
og fordele omkostningselementerne uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser 
eller fejl. 

Revisors ansvar 

Vores ansvar er på baggrund af vores gennemgang alene at udtrykke en konklusion om, hvorvidt pensions-
kassens beregning af omkostningselementer ved opgørelse af ÅOK og ÅOP er foretaget i overensstemmelse 
med den udarbejdede metodebeskrivelse og pensionskassens registreringer.  
 
Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med ISAE 3000 Andre erklæringsopgaver med sikker-
hed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlov-
givning samt i overensstemmelse med vejledningen i LP-information 44/19 fra Forsikring & Pension med 
henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion.  
 
EY Godkendt Revisionspartnerselskab er underlagt international standard om kvalitetsstyring, ISQC 1, og 
anvender således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedu-
rer 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 International Ethics Standards Board for 
Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code), der bygger på de 
grundlæggende principper om integritet, objektivitet, faglige kompetence og fornøden omhu, fortrolighed 
og professionel adfærd, samt etiske krav gældende i Danmark. 
Den udførte undersøgelse er foretaget ved hjælp af begrænsede stikprøver, interviews og proceduregen-
nemgang, og vi har herunder påset, om 

• pensionskassen beregner omkostningselementerne, herunder ÅOK og ÅOP, på den måde, som pensi-
onskassen har beskrevet i metodebeskrivelsen, 

• der er overensstemmelse mellem de oplysninger, som fremgår af afstemningsskemaet og årsregnska-
bet 2021 samt pensionskassens øvrige registreringer, 
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• de metodemæssige valg, som pensionskassen har redegjort for i metodebeskrivelsen, er anvendt i af-
stemningsskemaet, 

• pensionskassen har udarbejdet en afstemning af, at samtlige opgjorte omkostninger er fordelt på pensi-
onskassens kunder, samt 

• pensionskassen har godtgjort, at det ÅOK og ÅOP, som den enkelte kunde oplyses om, svarer til de om-
kostninger, som pensionskassen beregningsmæssigt har pålignet kunden. 

Vores undersøgelser har ikke omfattet: 

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

Det er vores opfattelse, at de udførte undersøgelser giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. 
 
Omfanget af handlinger, vi har udført ved vores undersøgelser, er mindre end ved en erklæringsopgave 
med høj grad af sikkerhed. Som følge heraf er den grad af sikkerhed, der er for vores konklusion, betydeligt 
mindre end den sikkerhed, der ville være opnået, hvis der var udført en erklæringsopgave med høj grad af 
sikkerhed. 

Konklusion 

På grundlag af vores undersøgelser og det opnåede bevis er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver 
os anledning til at konkludere, at pensionskassens beregning af omkostningselementer ved opgørelse af 
ÅOK og ÅOP ikke i alle væsentlige henseender er foretaget i overensstemmelse med den udarbejdede me-
todebeskrivelse, afstemningsskema og pensionskassens øvrige registreringer. 

 

Frederiksberg, den 31. maj 2022 
 
EY Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 30 70 02 28 
 
Lars Rhod Søndergaard  Allan Lunde Pedersen   
statsaut. revisor  statsaut. revisor 
mne28632  mne34495 
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