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Dagens program

• Indledning 

• Overordnet om F&P´s omkostningsinitiativ og arbejde med åbenhed og gennemsigtighed i den     danske pensionssektor - Jan V. 

Hansen  

• Tryggingareftirlitið´s overvejelser om en kortsigtet løsning og en langsigtet løsning 

– Jesper Dan Jespersen 

• Teknisk gennemgang af omkostningsopgørelser/ÅOP på selskabsniveau (kortsigtet løsning) 

– Tina Lindberg Andersen/Kasper Andersen 

• Kundespecifik omkostningsopgørelse, Pensionsoverblikket m.m. (langsigtet løsning) 

– Tina Lindberg Andersen/Kasper Andersen 

• Revisors erklæring vedr. opgørelse af ÅOP/ÅOK 

– Jesper Dan Jespersen

• Opsummering, tidsramme og det videre forløb 

– Jesper Dan Jespersen 

• Frokost 



Forsikring & Pension

Åbenhed og gennemsigtighed 
i den danske pensionssektor

Jan V. Hansen, vicedirektør



Forsikring & Pension

● Brancheorganisation for forsikringsselskaber og 
tværgående pensionskasser 

● 83 medlemmer fordelt på 64 koncerner, 
administrationsfællesskaber og enkeltselskaber. 

● Vi varetager branchens interesser og arbejder 
for, at branchen bliver kendt for sit bidrag til at 
løse nogle af de største udfordringer, det 
danske og internationale samfund står over for. 
Det drejer sig om velfærd og tryghed for den 
enkelte dansker, om bæredygtighed og den 
nødvendige grønne omstilling.



Forsikring & Pension

Hvorfor er forbrugerinformation vigtig?
Folks egne pensionsopsparinger udgør en stor del af deres 

indkomst som ældre i Danmark 
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● Funded pensionssystem

● Pensionsopsparingen udgør to 
gange GDP

● 90 pct. af fuldtidsbeskæftigede 
er dækket af en arbejds-
markedspensionsordning.

● Typisk dækningsgrad: 80-90 
pct. (modne ordninger) 

Pensionsopsparing i Danmark
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Forsikring & Pension

Typiske overskrifter tidligere



Forsikring & Pension

Åbenhed og gennemsigtighed  
- selvregulering

Kunderne skal have oplyst:

• Forventet udbetaling
• Omkostninger
• Afkast
• Risiko

Derudover:

• Krav til beregningsmetoder



Forsikring & Pension

Omkostningsinitiativet

Fra 2008: 

Kundespecifikke omkostninger - alle kunder skal have oplyst 
deres omkostninger.

Fra 2011: 

ÅOP/ÅOK – ét samlet omkostningstal for alle omkostninger

Ensartet opgørelsesmetode. Alle omkostninger skal 
medregnes. Look-through-princip. 

Information til den enkelte eksisterende kunde:  

Faktisk betalte omkostninger det seneste år. 

Prækontraktuel information: 

”Omkostningsmåler” på selskabets hjemmeside viser, hvor 
meget man typisk betaler i omkostninger det første år som 
kunde i selskabet.  



Forsikring & Pension

Forbrugerværktøjer 
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Forsikring & Pension

PensionsInfo.dk

Giver den enkelte overblik over 
sine pensionsordninger:

● Forventet udbetaling. Alle
pensionsordninger 
(arbejdsmarkedspensioner, 
individuelle pensioner, 
folkepension, ATP)

● Risikodækninger (død, tab af 
erhvervsevne, kritisk sygdom 
etc.)



Forsikring & Pension

Faktaompension.dk

● Sammenligner 
arbejdsmarkedspensioner

‒ Historiske afkast

‒ Omkostninger

‒ Risiko 

● Alle pensionsselskaber i 
Danmark 



Forsikring & Pension

Forsikringsguiden.dk

● Sammenligner priser og 
dækninger på skadesforsikringer

● Alle almindelige forsikringstyper: 
Bil, hus, indbo etc.

● Alle større 
skadesforsikringsselskaber i 
Danmark (knap 90 pct. af 
markedet)



Forsikring & Pension

De seneste initiativer fra Forsikring & Pension
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Udbetaling pr. måned

Udbetaling ved højt
Investeringsafkast 179.000 kr.

Udbetaling ved forventet
investeringsafkast 150.000 kr.

Udbetaling ved lavt
Investeringsafkast 125.000 kr.

2020: Prognoser med usikkerhed 2019: Risikomærkning af 
markedsrenteprodukter

1 2 3 4 5 (1,0-5,9)

2020: Flere kundetyper på faktaompension.dk
(sammenligning af selskabernes afkast, omkostninger osv.)

Pensioner under indbetaling
NY Pensioner under udbetaling (pensionister)
NY Hvilende pensioner

2019: Åbenhed om portefølje-
sammensætning 



Written by

ÅOK / ÅOP

Tryggingareftirlitið´s overvejelser 
om en løsning kort og langt sigt

7. oktober 2020

Jesper Dan Jespersen

Senior Advisor, EY København



Baggrund

07-10-2020 ÅOP ÅOK Tryggingareftirlitið´s overvejelser Side 16

• Baggrund 

• TE ønsker kundespecifikke ÅOK og ÅOP oplysninger
på samme niveau som i Danmark

• Julebrev 2018

• TE annoncerer og begrunder ønsket 

• Konsultationer med selskaber

• Selskaberne er overvejende positive 

• Dog påpeget visse IT-mæssige udfordringer f.s.v.a. 
oplysninger til enkeltkunder



TE’s forslag til løsning
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• TE’s foreslår en løsning i tre trin: 

• Prøverapportering for 2020

• Midlertidig løsning i en kortere årrække

• Herefter en permanent løsning

• Prøverapportering for 2020

• Kun selskabsoplysninger – offentliggøres ikke 

• Midlertidig løsning på kort sigt (2021 - ?)

• Kun selskabsoplysninger - offentliggøres

• Permanent løsning (på længere sigt):

• Kundespecifikke oplysninger på samme niveau som i Danmark



Prøverapportering for 2020
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• Indberetning til TE af ÅOK oplysninger for 2020

• Samlede ÅOK omkostninger specificeret i henhold til F&P´s omkostningshenstilling.

• Kun selskabsoplysninger – men inkluderer beregningen af ”Selskabs-ÅOP”

• Inkluderer også afstemningsskema og metodebeskrivelse

• Skal være forsynet med en ledelseserklæring og en review erklæring fra revisor

• Indsendes inden 1. juli 2021

• Indberetningen annonceres i Julebrevet 2020

• Tilsynets generelle bemyndigelse til at foretage undersøgelser

• Offentliggøres ikke 

• TE påtænker efterfølgende at afholde et fælles opsamlingsmøde med selskaberne

• Indberetningerne gennemgås

• Eventuelle problemer afklares

• Sikre at selskaberne har en fælles forståelse af opgørelsesmetoderne. 



Midlertidig løsning på kort sigt (2021 - ?)
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• Offentliggørelse af ÅOK/ÅOP oplysninger for 2021 ->

• Samlede ÅOK omkostningerspecificeret i henhold til F&P´s omkostningshenstilling.

• Stadig kun selskabsoplysninger  – inkluderer beregningen af ”Selskabs-ÅOP”

• Offentliggørelse inkluderer afstemningsskema og metodebeskrivelse

• Skal være forsynet med en ledelseserklæring og en review erklæring fra revisor

• Sandsynligvis offentliggørelse på selskabets hjemmeside

• Sandsynligvis offentliggørelse inden 1. juli det følgende år

• TE overvejer og undersøger det formelle grundlag for regelsættet

• I Danmark baseret på frivillig aftale i F&P-regi 

• Frivillig aftale mellem selskaberne foretrækkes også på Færøerne

• TE kan alternativt identificere/opnå lovhjemmel

• Midlertidig løsning kan blive påvirket af erfaringer fra prøverapportering 2020

• ÅOK/ÅOP oplysninger skal være pålidelige



Permanent løsning
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• På – lidt - længere sigt

• Kun kort tid med midlertidig løsning

• Julebrev 2020 vil sikkert indeholde krav om redegørelse for de udfordringer, selskaberne måtte have ved på 
længere sigt at beregne og oplyse de enkelte kunder om deres ÅOK/ÅOP. 

• TE vil på det påtænkte opsamlingsmøde i 2021 søge at nå til en fælles forståelse af, fra hvornår de enkelte 
selskaber kan afgive pålidelige oplysninger om AOK/ÅOP på kundeniveau. 

• Kundespecifikke oplysninger på samme niveau som i Danmark

• Oplyses over for hver enkelt kunde

• Offentliggørelse vil fortsat omfatte:

• Afstemningsskema og metodebeskrivelse

• Ledelseserklæring og en review erklæring fra revisor



Udviklingspotentiale

07-10-2020 ÅOP ÅOK Tryggingareftirlitið´s overvejelser Side 21

• I Danmark omfatter initiativet også:

• Omkostningsmålere

• Pensionsoverblikket

• Tilsvarende ikke planlagt på Færøerne (endnu)

• Kræver flere overvejelser

• Prioriteringen vil være at etablere 
kundespecifikke ÅOP og ÅOK oplysninger



Selskabs ÅOK/ÅOP

Tina Lindberg Andersen, Senior Business Analyst, PFA 
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Grundlagt Medarbejdere

20,1 pct.

PFA KundeKapital**

PFA sender størstedelen 
af sit overskud videre 

til kunderne 

*Markedsandele for pensionsselskaber 2019, Forsikring & Pension

**PFA’s model for overskuds- og risikodeling, som er tilgængelig for kunder i PFA Pension, men ikke i PFA’s øvrige selskaber

560 mia. kr.  

Kundemidler

Vores kunder

ca. 6.000
Virksomheds- og 

organisationskunder

ca. 1,3 mio.
Kunder

1.323

Danmarks største 
pensionsselskab med 
en markedsandel* på

Kundemidler i
Gennemsnitsrente
Markedsrente

Forsikringsdækning 
i Liv og SUL
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Omkostningshenstilling, LP-information  nr. 44/19

Henstillingen fra F&P beskriver 

hvorledes de enkelte 

omkostningselementer skal opgøres
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Metodebeskrivelsen

Metodebeskrivelsen offentliggøres på PFA.dk 

https://pfa.dk/om-pfa/finansiel-information/omkostninger-og-priser/

Metodebeskrivelsen beskriver hvorledes det 

enkelte selskaber behandler de enkelte 

elementer der indgår i beregning af ÅOK, 

hvordan omkostningerne er opgjort og 

hvordan de er fordelt imellem kunderne 

https://pfa.dk/om-pfa/finansiel-information/omkostninger-og-priser/
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Afstemningsskema og ÅOP PFA 2019

52% 48%

Omkostningspost (for selskabet) GNSRT MR SUM

2 Adm- og erhv.omk i resultatopgørelsen 414 470 884

3 Leje af egen domicilejendom (korrektion af "O" i omk-nøgletallene) - - -

4 Mægleromkostninger 97 220 318

5 Forsm. driftsomk i datterselskaber - - -

6 Adm.omk hos eksterne leverandører af forsikringsydelser - - -

7 Adm- og erhv.omk vedr. Sul, jf. regnskabet 68 62 130

8 Over/underskud på adm- og erhv.omk dækket af basiskapitalen -33 -20 -53

9 Inv.omk i resultatopgørelsen 245 365 610

10 Indirekte inv.omk i fonde, d/s og invforeninger mv. 746 1.990 2.736

11 Over/underskud på inv.omk dækket af basiskapitalen -21 -496 -517

12 Investeringsomk vedr. basiskapitalen -45 -8 -53

13 Risikoforrentning inkl udligning af skyggekonto 892 - 892

14 Garantibetalinger - 0 0

15 Omkostnings- og risikoresultat 6 - 6

16 Øvrige omkostninger, specificeret:                                -1 - -1

17 I alt = Standard-ÅOK 2.369 2.583 4.952

GNSRT MR SUM

Administrations- og erhvervelsesomkostninger 0,28% 0,29% 0,29%

Investeringsomkostninger 0,47% 0,73% 0,62%

Risikoforrentning 0,45% 0,00% 0,20%

Standard-ÅOP 1,20% 1,02% 1,10%

Afstemningsskema PFA Pension 

Fra 

afstemningsskema

Til ÅOP

ÅOP er den samlede omkostning over de samlede 

livsforsikringshensættelser
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Konkurrentsammenligning 2019
- stigning i ÅOP i alle selskaber

ÅOP 

Gennemsnitlige omkostninger i pct. af hensættelser
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Generel stigning i ÅOP for de kommercielle selskaber 

Generelt for selskaberne er, at administrationsomkostningerne 

er steget fra 2018 til 2019

PFA og Danica har realiseret ca. 300 mio. kr. mere 

risikoforrentning i 2019 ift. 2018

Velliv tog lavere risikoforrentning i 2019 ift. 2018

Flere selskaber øgede investeringsomkostningerne i 

Markedsrente

Konkurrenter 2019 ændringer ift. 2018

• Højere adm. omk. og inv. omk. i MR

• Samlet omk. stigning 51 mio. kr. 

• Adm. omk. steget med 938 mio. kr. 

• Risikoforrentning 306 mio. kr. op 

• Samlet omk. stigning 1.399 mio. kr. 

• Højere inv. omk. i MR 92 mio. kr. op

• Samlet omk. stigning 95 mio. kr. 

• Adm. omk. steget for GNR og MR med 97 mio. kr.

• Risikoforrentning er faldet med 128 mio. kr.

• Samlet omk. stigning 85 mio. kr. 

• Adm. omk. steget for GNR og MR med 133 mio. kr.

• Risikoforrentning er steg med 292 mio. kr.

• Samlet omk. stigning 488 mio. kr. 

• Adm. omk. steget for GNR og MR med 23 mio. kr.

• Inv. omk. steget med 65 mio. kr.

• Samlet omk. stigning 87 mio. kr. 

• Inv. omk. i MR steget med 89 mio. kr.

• Samlet omk. stigning 89 mio. kr. 

• Inv. omk. i MR steget med 110 mio. kr.

• Samlet omk. stigning 122 mio. kr. 

Illustration
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ÅOP elementerne

ÅOK/ÅOP sammensættes af: 

• Administrationsomkostninger inkl. SUL

• Investeringsomkostninger 

• Risikoforrentning (Gennemsnitsrente)

Alle omkostningerne indgår i afstemningsskemaet. 

52% 48%

Omkostningspost (for selskabet) GNSRT MR SUM

2 Adm- og erhv.omk i resultatopgørelsen 414 470 884

3 Leje af egen domicilejendom (korrektion af "O" i omk-nøgletallene) - - -

4 Mægleromkostninger 97 220 318

5 Forsm. driftsomk i datterselskaber - - -

6 Adm.omk hos eksterne leverandører af forsikringsydelser - - -

7 Adm- og erhv.omk vedr. Sul, jf. regnskabet 68 62 130

8 Over/underskud på adm- og erhv.omk dækket af basiskapitalen -33 -20 -53

9 Inv.omk i resultatopgørelsen 245 365 610

10 Indirekte inv.omk i fonde, d/s og invforeninger mv. 746 1.990 2.736

11 Over/underskud på inv.omk dækket af basiskapitalen -21 -496 -517

12 Investeringsomk vedr. basiskapitalen -45 -8 -53

13 Risikoforrentning inkl udligning af skyggekonto 892 - 892

14 Garantibetalinger - 0 0

15 Omkostnings- og risikoresultat 6 - 6

16 Øvrige omkostninger, specificeret:                                -1 - -1

17 I alt = Standard-ÅOK 2.369 2.583 4.952

GNSRT MR SUM

Administrations- og erhvervelsesomkostninger 0,28% 0,29% 0,29%

Investeringsomkostninger 0,47% 0,73% 0,62%

Risikoforrentning 0,45% 0,00% 0,20%

Standard-ÅOP 1,20% 1,02% 1,10%

Afstemningsskema PFA Pension 
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Administrationsomkostninger 

• Regnskab

• Kontributionsmodel (intern)

Investeringsomkostninger

• Regnskab

• Direkte investering (intern)

• Eksterne forvaltere (intern)

• Fondsinvestering (intern)

• Datterselskaber (intern)

SUL omkostninger

• Regnskab

• Udtræk fra forsikringssystem (intern)

30

Hvor kommer omkostningselementerne fra
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Fordeling af omkostninger mellem 
GNSRT, MR, SUL og basiskapital

Derfor har PFA et hjælpeskema

Regnskab og kontributionsmodel

Afstemningsskemaet understøtter kun fordeling mellem 

Gennemsnitsrente og Markedsrente

Udtræk fra forsikringssystem

Regnskab

Kontributionsmodel

Kontributionsmodel

Regnskab

Kontributionsmodel
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Hjælpeskema – fordeler omkostningsposter til Gennemsnitsrente og 
Markedsrente i afstemningsskemaet

Hjælpeskemaet sikrer, at alle omkostningselementer medtages herunder:

• Gennemsnitsrente

• Markedsrente

• SUL

• Egenkapital (EK)/KundeKapital (KK)*

Herunder også overskud/underskud der dækkes af basiskapitalen 

Jf. post 8 vedr. administrationsomkostninger og post 11 og 12 vedr. investeringsomkostningerne 

* KundeKapital indgår i kapitalgrundlaget for PFA Pension, som en del af basiskapitalen. KundeKapital indgår i kapitalgrundlaget for PFA Pension og får 

andel i overskuddet på linje med egenkapitalen, men skal også dække eventuelle tab sammen med egenkapitalen

Overføres til 

afstemningsskemaet 

efter nøgler til GNSRT 

og MR
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Opgørelse af investeringsomkostninger (indirekte)

Indirekte investeringsomkostningerne inv. ÅOP 

(TER + handelsomkostninger) opgøres efter investeringstype:

• Eksterne investeringsforeninger

• Alternative investeringer

• Investering i ejendomsselskaber mm.

• Investering i kapitalforening

• Etc.

Det skal præciseres i metodebeskrivelsen om der anvendes faktiske 

eller F&P satser til opgørelsen

52% 48%

Omkostningspost (for selskabet) GNSRT MR SUM

2 Adm- og erhv.omk i resultatopgørelsen 414 470 884

3 Leje af egen domicilejendom (korrektion af "O" i omk-nøgletallene) - - -

4 Mægleromkostninger 97 220 318

5 Forsm. driftsomk i datterselskaber - - -

6 Adm.omk hos eksterne leverandører af forsikringsydelser - - -

7 Adm- og erhv.omk vedr. Sul, jf. regnskabet 68 62 130

8 Over/underskud på adm- og erhv.omk dækket af basiskapitalen -33 -20 -53

9 Inv.omk i resultatopgørelsen 245 365 610

10 Indirekte inv.omk i fonde, d/s og invforeninger mv. 746 1.990 2.736

11 Over/underskud på inv.omk dækket af basiskapitalen -21 -496 -517

12 Investeringsomk vedr. basiskapitalen -45 -8 -53

13 Risikoforrentning inkl udligning af skyggekonto 892 - 892

14 Garantibetalinger - 0 0

15 Omkostnings- og risikoresultat 6 - 6

16 Øvrige omkostninger, specificeret:                                -1 - -1

17 I alt = Standard-ÅOK 2.369 2.583 4.952

GNSRT MR SUM

Administrations- og erhvervelsesomkostninger 0,28% 0,29% 0,29%

Investeringsomkostninger 0,47% 0,73% 0,62%

Risikoforrentning 0,45% 0,00% 0,20%

Standard-ÅOP 1,20% 1,02% 1,10%

Afstemningsskema PFA Pension 

For alle investeringstyper gælder 

look through princippet

Investering + 

tilsagn primo og 

ultimo

Følgende oplysninger skal 

indhentes:

• Management fee

• Performance fee

• Administrations- og 

handelsomkostninger
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Indirekte investeringsomkostninger AI

Gennemsnitlig investerede kapital

(TER + handelsomkostninger)/ 

Gennemsnitlig investerede kapital 

= ÅOP

Samlet ÅOK 

Administrationsomkostninger og 

management fee

Fordeling mellem 

Gennemsnitsrente, Markedsrente 

og basiskapital

Handelsomkostninger
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Investering i AI investering Private Equity fond
- anvendelse af F&P Fee sats for PE fonde

YY AI fondsinvestering

Fee sats findes ud fra:

MM Fee sats (1,50%) og alder (2 år) = 1,50%

F&P omkostningssats PE Fonde enkelt fonde 

Tabel B.2.1 i henstillingen
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Mange excel, tekstfiler og udtræk fra systemer danner ÅOK

Danner fundamentet for afstemningsskemaet og opgørelsen af ÅOK/ÅOP
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Udfordringer og anbefalinger

Investerings setup

• Det kræver adgang til alle investeringer i alle lag

• Tit skal man ud til eksterne for at få oplysninger om administration, 

management fee og handelsomkostninger

• Det er ikke altid at, man har aftalt med eksterne managers og 

administratorer, at man skal have adgang til og data for administration etc. 

Udtræk fra forsikringssystem

• Udvikling af specifikke udtræk kan være nødvendige, når 

kundedimensionen skal kobles på selskabssiden

Det er vigtigt ,at kende 

alle omkostninger ved 

en investering – også 

efter at kontrakten er 

indgået

System

Afstemningsskemaet kan med fordel udarbejdes i Excel

Tilsvarende for alle afstemninger og opgørelser 



ÅOP kundespecifik

Tina Lindberg Andersen, Senior Business Analyst, PFA



For at få regular tekst og punktopstilling på 

teksten 

For at få venstrestillet tekst 
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Fra kundesiden i afstemningsskemaet til individuel ÅOP

Kundesiden i afstemningsskemaet indeholder informationer, der skal bruges til at danne 

individuelle ÅOP satser til kunderne

Afstemning af ÅOK 

oplyst til kunderne

Skyldes primært forskelle i 

oplyste omk. og af 

selskabet afholdte



For at få regular tekst og punktopstilling på 

teksten 

For at få venstrestillet tekst 
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Hvilke kunder skal have oplyst et ÅOK og ÅOP 

Kategorisering af kunderne mellem posterne 1a-1d

Kunder som ikke får 

oplyst ÅOK/ÅOP

Skal fremgå af metodebeskrivelsen

PFA har fået kundegrupperne specificeret i forsikrings 

systemerne, således at det trækkes ud samtidig med 

omkostningsopgørelserne



For at få regular tekst og punktopstilling på 

teksten 

For at få venstrestillet tekst 
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Kundeomkostninger i PFA og opgørelsesmetode

Markedsrente kunde

Gennemsnitsrente 

kunde

Investerings ÅOP udgør:

• Fast TER

• Handelsomkostninger estimeres for året

Investerings ÅOK indlæses i forsikringssystemet og systemet beregner 

kundens omkostninger daglig. Den endelig ÅOP kan aflæses efter årsskiftet

Investerings ÅOP og risikoforrentningen regnes for den enkelte 

rentegruppe for året med færdiggørelse af årsregnskabet 

Satser for året offentliggøres ultimo februar og danner rammen om 

årsoversigterne herunder ÅOK/ÅOP

Følgende oplysninger skal indgå i kundens overblik 

• Administrationsomkostninger inkl. evt. gebyrer

• Investeringsomkostninger

• Risikoforrentning 

Indirekte

omkostninger



For at få regular tekst og punktopstilling på 

teksten 

For at få venstrestillet tekst 
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Hvad kræver det systemmæssigt at regne ÅOK/ÅOP 

Oplysninger der indlæses i 

forsikringssystemet 
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Udtræk fra systemerne herunder for 

Markedsrente og Gennemsnitsrente 

   1. Rentegrupper 2019 Rtgrp 1 Rtgrp 2 Rtgrp 3 Rtgrp 4

Investeringsafkast e invomk f pal - 12,82% 12,30% 13,68% 10,77%

Investeringsomkostninger_standard - 0,50% 0,43% 0,38% 0,40%

Risikoforrentning_Standard - 0,59% 0,61% 0,11% 0,34%

1

2
Metoden til at finde de kundespecifikke 

omkostninger kan være beregnet eller 

faktisk – PFA anvender faktisk 

(systemunderstøttet)



Bemærk at der på forside 

og breaker slides kun må benyttes 

menuen, 

Kunde eksempler
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teksten 

For at få venstrestillet tekst 
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Årsoversigt for kunde i rentegruppe 2 



For at få regular tekst og punktopstilling på 

teksten 

For at få venstrestillet tekst 
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Årsoversigt for kunde i rentegruppe 2

Er yderligere inddelt i 

Investeringsomkostninger

Risikoforrentning



For at få regular tekst og punktopstilling på 

teksten 

For at få venstrestillet tekst 
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Årsoversigt for kunde i Markedsrente portal ”Mit PFA”
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Årsoversigt for kunde i Markedsrente portal ”Mit PFA”



For at få regular tekst og punktopstilling på 

teksten 

For at få venstrestillet tekst 
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Årsoversigt for kunde i Markedsrente portal ”Mit PFA”



For at få regular tekst og punktopstilling på 

teksten 

For at få venstrestillet tekst 
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Udforinger og anbefalinger

Udfordringer

Afstemninger af omkostninger og få de rette oplysninger fra systemer og 

regnskab

Investeringssiden er svær, og kan kræve en del indsigt og ikke mindst 

oplysninger, som måske ikke er tilgængelige

Anbefalinger

Forretningskendskab til forretningen er en nødvendighed, hvis man ikke 

kender til pension, så kommer man til det

Forstå hvor du har brug for – ÅOK/ÅOP er et samspil mellem 

Investerings-, regnskabsfolk, aktuarer og IT udviklingsfolk

Hav tålmodighed – det skal nok lykkes 

System

Alle afstemningerne og opgørelser kan med fordel foretages i 

Excel 
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Formålet med ÅOK/ÅOP

• Kunder i forsikrings- og pensionsselskaber skal oplyses om de kundespecifikke omkostninger:

• De samlede administrationsomkostninger

• Omkostnings- og risikoresultat

• De samlede investeringsomkostninger

• Betaling for sikkerhed (risikoforrentning og garantibetaling)

• Omkostninger til forsikringsformidlere.

• Formålet er at synliggøre, hvilke omkostninger kunden betaler i forbindelse med sin pensionsordning.

• De kundespecifikke omkostninger beregnes i henhold til den til enhver tid gældende henstilling fra 
Forsikring & Pension.
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Formålet med ÅOK/ÅOP

• Selskaberne skal årligt offentliggøre en metodebeskrivelse og et afstemningsskema 

• Metodebeskrivelse og afstemningsskema skal forsynes med en selskabserklæring og en 
revisionserklæring.

• Samspillet mellem metodebeskrivelse, afstemningsskemaet samt selskabs- og revisionserklæringen 
skal sikre, at såvel markedet som kunderne kan være betryggede ved, at de kundespecifikke 
omkostninger er beregnet inden for rammerne af den til enhver tid gældende henstilling.
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Omkostningshenstilling fra Forsikring & Pension

• Forsikring & Pension udarbejder løbende 
omkostningshenstilling.

• Omkostningshenstillingen danner rammen for selskabernes 
opgørelse af ÅOP/ÅOK, herunder specifikke bestemmelser for 
opgørelsen af de enkelte omkostningselementer. 

• Omkostningshenstillingen definerer eksempelvis opgørelsen af 
omkostninger til private equity-fonde, hvor der ikke rapporteres 
faktiske omkostninger. I stedet anvendes satser fastsat af 
Forsikring og Pension for at sikre ensartede principper på tværs 
af selskaberne. 

• Omkostningerne i ÅOP/ÅOK opgørelsen skal til enhver tid være i 
overensstemmelse med den opdaterede henstilling. 

07-10-2020 Revisors erklæring vedr. opgørelse af ÅOP/ÅOKSide 57



Metodebeskrivelse og afstemningsskema
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Metodebeskrivelse

Redegøre for de metoder, kilder og
fordelingsnøgler, der er anvendt i forbindelse
med beregningen af de kundespecifikke
omkostninger. 

Skal være så detaljeret, at læser har en
forståelse for hvordan selskabet har beregnet de 
kundespecifikke omkostninger.

Metodebeskrivelsen er set fra kundens
synsvinkel. 

Det er selskabets ansvar at sikre og 
dokumentere, at metodebeskrivelsen lever op til 
den enhver tid gældende henstilling fra 
Forsikring & Pensions bestyrelse.

Afstemningsskema

Afstemning mellem summen af kundernes ÅOK 
(dvs. det til kunderne oplyste) og de faktiske
omkostninger, som selskabet har afholdt.

Selskabs- og 
revisionserklæring

Metodebeskrivelse og afstemningsskema skal
sluttligt indeholde en erklæring fra selskabets
ledelse og revisor. 

Ledelseserklæringen er en bekræftelse på, at 
metodebeskrivelsen,  afstemningskemaet og
beregningen er ÅOP/ÅOK er udarbejdet I 
overensstemmelse med den gældende
henstilling fra Forsikring og Pension. 

Revisorerklæringen omfatter et review I 
overensstemmelse med ISAE 3000 og yderligere
krav i overensstemmelse med 
omkostningshenstillingen. 



Revisors erklæring

• Revisors erklæring udarbejdes i overensstemmelse med ISAE 
3000 med begrænset sikkerhed (review).

• Arbejdet omfatter begrænsede stikprøver, interviews og 
proceduregennemgange, herunder påset at:

• Selskabet beregner omkostningselementerne, herunder ÅOK/ÅOP 
på den måde, som er beskrevet i metodebeskrivelsen,

• Der er overensstemmelse mellem de oplysninger, som fremgår af 
afstemningsskemaet og årsregnskabet samt selskabets øvrige 
registreringer

• De metodemæssige valg, som selskabet har redegjort for i 
metodebeskrivelsen, er anvendt i afstemningsskemaet

07-10-2020 Revisors erklæring vedr. opgørelse af ÅOP/ÅOKSide 59



Revisors erklæring, fortsat

• Selskabet har udarbejdet en afstemning af, at samtlige opgjorte 
omkostninger er fordelt på selskabets kunder*, samt at 

• Selskabet har godtgjort, at det ÅOK/ÅOP, som den enkelte kunde 
oplyses om, svarer til de omkostninger, som selskabet 
beregningsmæssigt har pålignet kunden*

• Arbejdet omfatter ikke en kontrol af fordelingen af de opgjorte 
omkostninger mellem de enkelte kunder samt den enkelte 
kundes oplysninger om ÅOK og ÅOP*.

*På FO vil disse elementer ikke være relevante så længe, 
der kun offentliggøres ÅOK/ÅOP på selskabsniveau. 
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Revisors erklæring - Særlige forhold i overgangsperioden på Færøerene

• Så længe der kun offentliggøres ÅOK/ÅOP på selskabsniveau 
skal erklæring modificeres i relation til fordeling af oplysninger 
til enkeltkunder

• Overvejelse: Skal der være et særligt erklæringselement 
vedrørende beregningen af ÅOP på selskabsniveau ?
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ÅOK / ÅOP
OPSUMMERING, TIDSRAMME OG DET VIDERE FORLØB

7. oktober 2020



ÅOK / ÅOP - Opsummering
• Prøverapportering for 2020

• Kun selskabsoplysninger – offentliggøres ikke

• Midlertidig løsning på kort sigt (2021 - ?)

• Kun selskabsoplysninger – offentliggøres

• Permanent løsning (på længere sigt):

• Kundespecifikke oplysninger på samme 

niveau som i Danmark



ÅOK / ÅOK - Tidsramme

December 2020 Julebrev med anvisninger på prøveindberetning for 2020

30. juni 2021 Seneste frist for prøveindberetning for 2020

3. kvartal 2021 TE holder opsamlingsmøde med selskaberne

2. halvår 2021 Endelige regler fastlægges for overgangsperioden 2021+

2. halvår 2021 Aftale om overgangsperioden 2021+ indgås mellem selskaberne*

30. juni 2022 Seneste frist for offentliggørelse af ÅOP/ÅOK oplysninger for 2021

2. halvår 2022 Der arbejdes videre med etablering af kundespecifikke ÅOP/ÅOK

30. juni 202# Seneste frist for offentliggørelse af kundespecifikke ÅOP/ÅOK

* Alternativt etablerer TE lovgrundlag



ÅOK / ÅOK – Det videre forløb

• TE begynder nu at formulere kravene til prøveindberetning

• Udgangspunktet vil være F&P’s Omkostningshenstilling

• Notat om hvilke tilpasninger der vil være gældende for prøveindberetningen

• Tilpasning af ledelsesberetning (omhandler kun selskabsoplysninger)

• Tilpasning af revisors erklæring (omhandler kun selskabsoplysninger)

• Endelig formulering af regler for prøveindberetningen vil fremgå af Julebrevet 2020




