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Forord

I 2016 indførte pensionskassen Sum ved ressourceforløbsydelse. Samspillet mellem bestyrelsen
og de delegerede var en væsentlig faktor for, at
pensionskassen nu hjælper medlemmer på ressourceforløb. De får økonomisk hjælp, hvis de er i
jobafklaringsforløb eller i ressourceforløb. Pensionskassen udbetaler 80.000 kr. (2017-sats) skattefrit, der ikke modregnes i ressourceforløbsydelsen
fra det offentlige.

Der er mange positive elementer at fremhæve fra
2016: Et højt afkast på 8,3%, stigninger i pensionerne, lavere omkostninger og en robust pensionskasse, der er med til at tage ansvar. I 2016 viste
medlemmerne i pensionskassen endnu en gang,
at de tager pension alvorligt, og at de er parate til
selv at tage ansvar for pensionstilværelsen.
Pensionsstigninger
Et typisk 40-årigt medlem af pensionskassen har
fra 2011 til 2016 fået en pensionsstigning på 77.000
kr. Omkostningerne er faldet til 375 kr. i gennemsnit pr. medlem, hvilket er et fald på 30% på fem
år. Endelig forventer pensionskassen at kunne forrente pensionerne med 5% de næste fem år. Målet
er at give pensionskassens nuværende og kommende medlemmer en tilstrækkelig alderspension og
dermed økonomisk tryghed i alderdommen. Høje
afkast, lave omkostninger og stigninger i pensionerne er vigtige skridt på vejen mod det mål.
PKA-medlemmerne har forlænget arbejdslivet,
og deres egne, samlede indbetalinger er steget kraftigt de seneste år fra 102 mio. kr. i 2012 til 265 mio.
kr. i 2016. Det viser tydeligt, at de tager ansvar for
deres egen økonomi i alderdommen.

Pensionskassen for flere
Pensionskassen åbnede i 2016 op for, at det voksende antal privatansatte og selvstændige nu har
mulighed for at spare op til alderdommen på pensionskassens fordelagtige vilkår. Det kommer både
nye og nuværende medlemmer til gavn. For jo flere
medlemmer, jo mere robust er pensionskassen, og
jo større er muligheden for at kunne give medlemmerne kontante fordele i form af høje afkast, lave
omkostninger og en konkurrencedygtig forrentning
af pensionerne.

Pensionskassen tager ansvar
Medlemmerne forventer, at pensionskassen følger
med tiden og behovet for en moderne pensionsordning. På den baggrund blev de fleste af medlemmerne i 2016 tilbudt den pensionspakke, som nye
medlemmer automatisk får. Pakken giver de fleste
medlemmer en højere livsvarig alderspension mod
en lavere førtidspension. Den nye pakke blev vedtaget af pensionskassens delegerede.
Medlemmerne vælger den nye pensionspakke
på pka.dk. Pensionskassen har i det hele taget øget
medlemmernes digitale muligheder, bl.a. med flere
selvbetjeningsmuligheder på pka.dk. Mange medlemmer har desuden taget PKAtjek til sig, hvor de
med få klik får overblik over PKA-pensionen, ATP
og folkepension samt eventuelle opsparinger hos
andre selskaber. Medlemmet får en anbefaling,
hvis der er behov for at spare yderligere op til en
tilstrækkelig alderspension.

Bestyrelsen
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Penge i vind
Årets afkast blev på 8,3%, svarende til 4,4 mia. kr.
Det flotte resultat blev især skabt ved høje afkast
på alternative investeringer såsom havmølleparker,
ejendomme og unoterede aktier, der gav et samlet
afkast på 1,5 mia. kr. Sidst på året skæppede to
af disse investeringer godt i kassen, da PKA-pensionskasserne solgte sine ejerandele i henholdsvis KK Wind Solutions, der har specialiseret sig i
elektroniske løsninger til vindindustrien og havmølleparken Butendiek. Mere end to mia. kr. blev
den samlede gevinst alene på de to investeringer
samlet for PKA.
PKA vil derfor fortsætte strategien med alter
native investeringer i 2017, meget gerne grønne
investeringer, der kan kombinere gode afkast til
medlemmernes pensioner og gøre en positiv forskel.

Medlemmerne og pensionerne
2012 – 2016
Både antallet af bidragsbetalende medlemmer
og medlemmer, der får udbetalt pension fra
pensionskassen vokser fortsat.

Antal medlemmer i pensionskassen

98.261

110.330

2012
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Antal børnepensionister
og ægtefællepensionister i
pensionskassen

2016

Gennemsnitslevetid for et
25-årigt medlem

Gennemsnitslevetid for en
typisk dansk 25-årig

90,6
år

2.498

90,6
år

2016
87,8
år

2.465
2012

88,2
år

Antal førtidspensionister pr. 10.000 i alderen 25-64:

17

26

Pensionskassen:
17 medlemmer

Danmarks befolkning:
26 personer
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Medlemmerne indbetalte i
alt i pensionsbidrag i pensionskassen

Medlemmerne indbetalte i
gennemsnit i pensionskassen

2,97
mia. kr.

50.857 kr.
2016

2016

48.430 kr.
2012

2,35
mia.kr.
2012

Pensionskassen udbetalte til
medlemmerne og deres familie

PKA-medlemmerne indbetalte
i supplerende pension

1,2 mia. kr.
2016
0,9 mia. kr.
2012
265 mio. kr.
2016
102 mio. kr.
2012
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Antal alderspensionister i
pensionskassen

14.255
2016
9.308
2012
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Se mere i
“Året i tal”
på side 30

Medlemmets pension stiger

157.000 kr.

80.000 kr.

2016

2011
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PKA-medlemmerne har fået flere penge til
pensionstilværelsen. Og den positive udvikling med stigende
pensioner fortsætter. Høje afkast, stigende indbetalinger, udsat
pensionsalder og lave omkostninger er blandt årsagerne.
Et typisk 40-årigt medlem i pensionskassen kunne i 2011 se frem til en årlig livsvarig pension på
knap 80.000 kr. I 2016 kunne samme medlem se
frem til en årlig livsvarig pension på 157.000 kr.
til det stadig længere liv. En stigning på 77.000 kr.

Positive forventninger
Forventningen er, at pensionen stiger yderligere
frem til, at medlemmet starter sin pensionstilværelse. Her bidrager også renten, medlemmerne får
på deres pension. Den er fastsat til 5% i 2017 og
forventes at være 5% i 5 år.
Medlemmerne fik i 2016 yderligere mulighed for
selv at øge alderspensionen endnu mere fremadrettet ved vælge den pensionspakke, som nye medlemmer får. Her vil de fleste medlemmer opleve, at
deres alderspension øges til fordel for en mindre
førtidspensionsdækning.
Ud over stigningen i indbetalingerne via lønnen
er medlemmernes egne, supplerende indbetalinger
også steget kraftigt de seneste år. Det viser, at medlemmerne i højere grad tager ansvar for deres egen
forsørgelse i alderdommen. PKA-medlemmernes
supplerende indbetalinger er samlet steget fra 102
mio. kr. i 2012 til 265 mio. kr. i 2016 samlet i PKA.
For nuværende pensionister er værdien af deres
pensionsordning steget, da deres livsvarige pension
skal udbetales i flere år end forventet. Baggrunden
er, at pensionister er i den positive situation, at
de lever betydeligt længere, end PKA og generelle
samfundsanalyser havde forudset.

Derfor stiger pensionen
Stigningen i medlemmets pension har flere årsager:
Fra 2011 til 2016 har medlemmet betalt 6.240
kr. mere om året til pension via lønnen. Samtidig
er pensionsalderen løbende blevet hævet, så pensionskassen forventer, at medlemmet betaler ind
til pensionen i flere år.
Pensionskassen har leveret et gennemsnitligt
afkast over de seneste 5 år på 7,7%. I samme periode er administrationsomkostningerne faldet med
30% og i 2017 falder de yderligere til 375 kr. pr.
medlem. De faldende omkostninger og høje afkast
giver flere penge til medlemmets pension.
Endelig har det været muligt for pensionskassen
at lægge mere til side til medlemmernes alderspension og mindre til førtidspension. Det skyldes, at
niveauet blandt medlemmerne for antal førtidspensionister har ligget lavere end forventet igennem
en længere årrække.
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Ordningen følger medlemmerne
Hjælp under ressourceforløbsydelse
Medlemmer på ressourceforløbsydelse får nu økonomisk hjælp, hvis de er i jobafklaringsforløb eller
i ressourceforløb af minimum et års varighed.
Pensionskassen udbetaler 80.000 kr. (2017-sats)
skattefrit fra forsikringsdækningen, og beløbet
modregnes ikke i ressourceforløbsydelsen fra det
offentlige. Den nye økonomiske hjælp hedder Sum
ved ressourceforløbsydelse. 198 medlemmer i pensionskassen fik udbetalt summen i 2016.

Pensionskassen har presset på for en politisk løsning, men uden held. Sideløbende har pensionskassen diskuteret problematikken med de delegerede
og de faglige organisationer tilhørende pensionskassen om de forskellige muligheder for at justere
ordningen og hjælpe medlemmer på ressourceforløbsydelse. Det samspil var en væsentlig faktor, for
at pensionskassen indførte et økonomisk sikkerhedsnet til medlemmer på ressourceforløbsydelse.
Den nye sum er en del af Sum ved førtidspension. Får medlemmet tilkendt førtidspension udbetales yderligere 80.000 kr. (2017-sats) skattefrit.
Kommer medlemmet tilbage på arbejdsmarkedet
efter ressourceforløb eller jobafklaring, skal medlemmet ikke tilbagebetale summen til pensionskassen.

I samspil med delegerede
Den nye sum skal ses i lyset af reformen af førtidspension og fleksjob fra 2013, der medførte, at
medlemmer typisk ikke tilkendes førtidspension
uden først at gennemgå et ressourceforløb eller
jobafklaringsforløb. Forløbene varer mellem 1 til
5 år, og i perioden er medlemmerne på den offentlige ressourceforløbsydelse, hvor de går væsentlig
ned i indkomst og får en presset privatøkonomi.

Sikkerhed til hele arbejdslivet
Listen over visse kritiske sygdomme bliver typisk
justeret en gang om året. Justeringerne sker bl.a. på
baggrund af input fra pensionskassens delegerede.
Fra 1. januar 2017 er ændringerne bl.a., at Alzheimers sygdom og visse atypiske Parkinson sygdomme er tilføjet listen. Derudover er det nu muligt at få
udbetalt summen to gange ved hjertekarsygdomme
eller kræft, hvis det er to forskellige diagnoser, der
ikke har sammenhæng med hinanden.

Ny pensionspakke giver højere pension
da den offentlige førtidspension stiger, når pensionskassens førtidspension falder.

En ny pensionspakke blev implementeret i 2016.
Den giver de fleste medlemmer en højere livsvarig
alderspension mod en lavere førtidspension. Pensionspakkens nye fordeling mellem førtidspension
og alderspension er en tilpasning til de offentlige
ydelser, hvor den offentlige førtidspension er større
end den offentlige folkepension. I dag er indkomsten for førtidspensionerede medlemmer forholdsmæssigt højere, end når medlemmer overgår til
folkepension. Ved at nedsætte førtidspensionen fra
pensionskassen bliver indkomsten udjævnet, og det
giver de fleste medlemmer en højere alderspension
fra pensionskassen. Medlemmerne på førtidspension fastholder en nogenlunde uændret indkomst,

Mulighed for alle medlemmer
Den nye pakke blev vedtaget af pensionskassens
delegerede. Alle nye medlemmer optaget fra den
1. januar 2016 får automatisk den nye pakke. Eksisterende medlemmer, som er optaget før 2016
og ikke er gået på pension, har også mulighed for
at vælge den nye pakke. Ca. 85.700 medlemmer i
pensionskassen har derfor fået brev om den nye
mulighed, og i 2017 kommunikeres muligheden
igen over for medlemmerne.

7

PE NSIONSK A S SE N F OR S O C I A L R Å D GI V E R E , S O C I A L PÆ DAG O GE R O G KON T OR PE R S ONA L E 2016

Pensionskassen afskaffede den faste udløbsalder
for dækninger ved død og sygdom i 2016, så de nu
følger den enkeltes folkepensionsalder. Tidligere
udløb dækningerne automatisk, når medlemmerne fyldte 65 år. Ændringen sker på baggrund af, at
folkepensionsalderen stiger i de kommende år, hvor
fx medlemmer født i 1963 eller senere først kan gå
på folkepension som 68-årig. Arbejder medlemmer
ud over deres folkepensionsalder, kan de mod betaling forlænge Sum ved visse kritiske sygdomme
og Sum ved død.

Medlemmerne tjekker
deres pension

VI
ANBEFALER
70%

PKATJEK.DK
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Det nye digitale værktøj PKAtjek på pka.dk viser, om medlemmet
sparer tilstrækkeligt op til pensionen. I 2016 indbetalte
PKA-medlemmerne 265 mio. kr. i supplerende opsparing.

Med PKAtjek fik medlemmerne i 2016 mulighed
for at få overblik over, om de har nok pension til
det liv, de drømmer om.
Med få klik får medlemmerne et første bud på,
om de har tilstrækkelig pension. Derfra kan de gå
videre og få regnet alle deres pensioner med fra
pensionsinfo.dk.
PKAtjek sammenligner pensionen fra pensionskassen inkl. folkepensionens grundbeløb, ATP og
eventuelle øvrige pensionsordninger med medlemmets aktuelle løn i dag. På den måde får medlemmet
et samlet billede af, hvad man i gennemsnit vil få
udbetalt hver måned som pensionist.
Som tommelfingerregel anbefaler pensionskassen, at den samlede pension svarer til mindst
70% af slutlønnen.
PKAtjek giver også mulighed for at regne på,
hvor meget man skal spare ekstra op for at få den
økonomi, man ønsker, når man stopper med at
arbejde.
Da PKAtjek gik i luften i foråret 2016, var det
alle medlemmer mellem 25 og 55 år, der kunne
tage tjekket. Siden hen er det blevet muligt for alle
medlemmer op til 65 år, der ikke får udbetalt pension, at tage tjekket.

Mere end 5.000 medlemmer har taget et PKAtjek
fra det gik i luften i foråret 2016.
Pensionsdagen
Søndag den 30. oktober 2016 afholdt PKA sammen
med en række andre pensionsselskaber “Pensionsdagen”. Opfordringen lød, at medlemmerne skulle
bruge den ekstra time, der ligger på søndagen, hvor
vi overgår til vintertid til at tjekke pensionen. Det
er PKAtjek det oplagte værktøj til. Medlemmerne
tog opfordringen til sig og ringede og chattede med
rådgiverne, der ekstraordinært sad klar den søndag.
3.285 besøgte desuden pka.dk – det er 5 gange så
mange besøg som på en almindelig søndag.
Markant vækst i supplerende opsparing
Medlemmerne har forventning om et godt, langt
og aktivt pensionistliv. Og de ved, at der skal penge
til det lange liv. Derfor tager medlemmerne også
selv i høj grad ansvar for deres egen økonomi i
alderdommen.
Samlet indbetalte PKA-medlemmerne selv i alt
265 mio. kr. i 2016 til supplerende pension. I 2015
var beløbet 226 mio. kr.
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Lave omkostninger
og høj rente
Også i 2016 faldt pensionskassens administrationsomkostninger samtidig med, at kontorenten steg.

Kontorenten stiger igen
I 2017 stiger kontorenten til 5%, og pensionskassen
forventer at kunne forrente medlemmernes pensioner med 5% de næste fem år. Det er en attraktiv
rente i en tid, hvor renteniveauet er meget lavt.
Den gode rente medfører, at pensionerne er både
stabile og sikre. Kontorenten er den årlige forøgelse
af medlemmets opsparing.

KONTORENTE

5%
2017

4,8%
2016

Omkostningerne falder igen
I en medlemsejet pensionskasse betyder lave administrationsomkostninger højere pensioner. Derfor
skal omkostningerne holdes i stram snor – og det
bliver de i PKA.
De gennemsnitlige administrationsomkostninger målt pr. medlem var 400 kr. i 2016. I 2017
falder de til 375 kr. pr. medlem. PKA har dermed
reduceret administrationsomkostningerne med
30% på fem år.

400 kr.
2016

375 kr.
2017
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OMKOSTNINGER

Medlemmernes møde
med PKA
Samlede tal for alle PKA-pensionskasserne

E-boks

206.000
logins på
pka.dk

126.000
medlemmer

206.000 gange loggede medlemmerne
på pka.dk i 2016 for at se deres pensionstal
eller foretage selvbetjeninger.

126.000 medlemmer har valgt at
modtage breve fra PKA i
e-boks. 124.000 har valgt
at modtage medlemsbladet
“Din Pension” i e-boks.

74.600
henvendelser
på telefon
og chat

Telefon og chat
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Log på
medlemsportalen

PKA-medlemmerne brugte
telefon og chat 74.600 gange
for at få svar på spørgsmål eller
hjælp til pensionen. Den udvidede
åbningstid til kl. 20 på hverdage var et hit.
Tilfredshed med rådgivning på telefon og chat
bliver målt flere gange om året. På en skala fra 1 til
5, med 5 som det bedste, var tilfredsheden på 4,9.

9 ud af
10 alderspensionister

pka.dk

100.000
medlemmer

Selvbetjening
på pka.dk

E-mails til gode
råd om pension

100.000 medlemmer har
givet deres e-mail til PKA. De får gode
råd om deres pension direkte i indbakken
og får besked, når der er nye muligheder
i pensionsordningen.

Også i 2016 brugte medlemmerne i høj grad de
digitale selvbetjeninger på pka.dk. 9 ud af 10
nye alderspensionister satte udbetaling af deres
pension i gang på pka.dk, og alle der besluttede
eller ændrede hvem der skal have pension efter
medlemmets død, gjorde det digitalt.
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Medlemmerne anbefaler
I efteråret 2016 gennemførte PKA en under
søgelse blandt medlemmer og delegerede om
tilfredshed og erfaringer med pensionsordningen
og PKA. Undersøgelsen hjælper PKA med
at tilpasse pensionsordningen og service til
medlemmernes behov og peger på, hvor service
og tilbud kan blive bedre.
Medlemmerne har fortsat tillid til PKA
som forvalter af pensionsordningen, og mange
ville anbefale PKA til familie eller venner, hvis
lejligheden bød sig.

Medlemmerne
har tillid

Lidt over 10.000 PKA-medlemmer deltog i PKA-møder i 2016 og udviser større og større
interesse for at høre om pension face-to-face. Der er tre typer møder:

• Velkomstmøder (for nye medlemmer)
– her deltog 62 medlemmer på 4 møder.
• Informationsmøder (hvor en PKA-rådgiver kommer ud på arbejdspladsen)
– her deltog 2.221 medlemmer på 70 møder.
• Seniormøder (for medlemmer på 58 år+)
–her deltog 1.300 medlemmer på 30 seniormøder rundt om i landet, hvilket er en
stigning på 25% i forhold til 2015. Som noget nyt er det muligt at tage en ledsager
med. Den mulighed benyttede 122 medlemmer sig af.
Der blev afholdt 11 kurser for tillidsrepræsentanter med i alt 313 deltagere (188 deltog i 2015).
I 2016 deltog PKA med en stand ved 25 begivenheder med ca. 6.500 deltagere i samarbejde med de faglige organisationer.
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Større og større interesse for møder

Pensionskassen – også for
private og selvstændige
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Pensionskassen har en ambition om at levere
pensionsprodukter, der matcher forskellige faggruppers
behov – uanset om man er offentligt ansat, privatansat
eller selvstændig.

Over de seneste år har der været en stigning i antallet af privatansatte og selvstændige inden for
mange forskellige fagområder. Samtidig skifter
ansatte i højere grad mellem at være ansat i den
offentlige sektor og i det private. På baggrund af
den udvikling åbnede pensionskassen i 2016 for
privatansatte og selvstændige.
Også studerende,
der er i gang med at
uddanne sig inden
for pensionskassens

Fotograf:
Ricky John Molloy

faggrupper, fik i 2016 mulighed for at starte en opsparing, ligesom medlemmer, der på et tidspunkt
er stoppet med indbetalinger hos pensionskassen,
altid kan begynde at indbetale igen.
Jo flere medlemmer, jo mere robust er pensionskassen, og jo større mulighed er der for at
kunne give nuværende og kommende medlemmer kontante fordele i form af høje afkast, lave
omkostninger og en konkurrencedygtig forrentning af pensionerne.

For Benny Andersen, formand for Socialpædagogerne og næstformand i pensionskassen, er det vigtigt, at pensionskassen også
tager ansvar for det voksende antal privatansatte og selvstændige og bidrager til, at de også kan spare op til alderdommen på
pensionskassens fordelagtige vilkår.
“Pensionskassen har stor viden om pensionsordninger, der
er målrettet forskellige faggrupper. Jeg er sikker på, at det nye
tilbud vil få flere på privatmarkedet til selv at spare op til pensionslivet hos pensionskassen, ” siger Benny Andersen.
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Pensionstilbud til privatmarkedet
•

Det nye pensionstilbud er målrettet privatansatte og selvstændige inden for forskellige
faggrupper.

•

Pensionsproduktet giver den enkelte en tryg
økonomi til pensionsalderen.

•

Over en årrække har pensionskassen givet
et af markedets højeste kontorenter. I 2017
er kontorenten 5% og forventes også at være
5% de næste fem år.
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•

Der skal ikke afleveres helbredsoplysninger.

•

Der er mulighed for forskellige, fleksible
løsninger målrettet det enkelte medlem.

•

Pensionskassen er medlemsejet.
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“Det har i mange år været min kæphest, at vi som familieplejere ikke
har en pension som en del af vores ansættelse. Det skal vi selv sørge for.
Så jeg er rigtig glad for, at vi nu kan tegne pension i PKA
og opnå de samme goder og solidariske dækninger som de øvrige
PKA-medlemmer. Jeg sidder i Landsudvalget for Familieplejere i
Socialpædagogerne, hvor vi i mange år har kæmpet og fortsat kæmper
for en overenskomst og arbejdsgiverbetalt pension”. Sådan fortæller
Susanne Hildur Schmidt, 51 år, der har været familieplejer på fuld
tid i 16 år. Susanne startede selv en PKA-pension i 2016.

Investeringer

Et usædvanligt år endte
med højt afkast

Mange klimavenlige investeringer
Alle aktivklasser leverede et godt afkast i 2016.
Investeringer i obligationer leverede et afkast på
0,4 mia. kr., børsnoterede aktier bidrog med 0,9
mia. kr., kreditobligationer med 0,9 mia. kr. mens
alternative investeringer såsom havmølleinvesteringer og ejendomme bidrog med hele 1,5 mia. kr.
I februar investerede PKA-pensionskasserne
3,3 mia. kr. i endnu en havvindmøllepark, der er i
færd med at blive opført ud for den engelske kyst
og vil i løbet af 2017 levere grøn strøm til 230.000
engelske husstande. For første gang investerede
PKA-pensionskasserne også i et biomassekraftværk. Investeringen er på 1,3 mia. kr. Når det står
færdig i 2020, vil det dække det årlige strømforbrug hos ca. 600.000 husstande.
De mange klimavenlige investeringer gik ikke
ubemærket hen i 2016. Klimastrategien med at
investere for at gøre en positiv forskel for klimaet
og samtidig skabe et godt afkast til medlemmernes pensioner høstede international anerkendelse.

PKA blev i 2016 det bedst placerede danske selskab og nummer seks i verden i en international
undersøgelse.
Vind gav milliardgevinst
Der er penge i vind. Det kunne PKA-pensionskasserne konkludere ved to separate begivenheder
i løbet af november og december. Først blev andelen af virksomheden KK Wind Solutions solgt.
Virksomheden har specialiseret sig i elektroniske
løsninger til vindindustrien og den beskedne investering i 1983 blev godt 30 år senere til et samlet
afkast på langt over 1 mia. kr.
I december blev andelen i havmølleparken
Butendiek solgt og fik på blot tre år et afkast på
næsten 1 mia. kr. I 2016 har investeringerne i tre
yderligere havmølleparker også givet flotte afkast,
og PKA-pensionskasserne fik således et afkast på
25% på disse investeringer.
Det er årsagen til, at PKA-pensionskasserne
også i 2017 vil investere bredt og i andet og mere
end aktier og obligationer – og meget gerne grønt,
hvor et godt afkast kombineres med at gøre en positiv forskel.
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Det britiske farvel til EU, valget af Trump som
præsident krydret med et lave renter og generelle
udsving på finansmarkederne var med til at tegne
2016. På trods af det kom pensionskassen ud med
et afkast på 8,3%. Det skyldes i høj grad, at pensionskassen har en robust og langsigtet investeringsstrategi og beskyttelse ved faldende renteniveauer. Pensionskassen spreder risikoen på mange
forskellige typer af investeringer. Den tilgang til
investeringerne har været meget markant i 2016,
således at man fremadrettet er mindre sårbar over
for økonomiske nedture.

Alternative investeringer er
vigtige og nødvendige
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I de senere år er investeringerne i alternative
investeringer øget betydeligt, hvilket vil fortsætte
i fremtiden.

Når alternative investeringer dukker op i dagspressen, bliver det fra tid til anden ledsaget med kritik
af, at det er risikable investeringer. PKA-pensionskasserne har gennem mange år opbygget kompetencerne til at foretage alternative investeringer,
der giver gode og nødvendige afkast til medlemmernes pensioner.
PKA-pensionskasserne var blandt de første i
Danmark, der strategisk begyndte at foretage alternative investeringer. Bag betegnelsen gemmer sig
investeringer i fx ejendomme, havvindmølleparker,
solenergi og infrastruktur.
Det skete i kølvandet på finanskrisen i 2008,
der sendte rystelser gennem de finansielle markeder. Krisen viste med al tydelighed, at der var
behov for en anden investeringsstrategi for at være
mere robust mod fremtidige kriser.

Investeringsstrategien har ved flere lejligheder høstet international anerkendelse for den måde PKA
har implementeret alternative investeringer i porte
føljen til gavn for pensionerne.
Derfor er den type af investeringer øget betragteligt gennem årene, og ambitionen er, at 25% af
alle investeringer er placeret her i løbet af få år.
Pensionskassen fik i 2016 et afkast på 8,3%,
svarende til 4,4 mia. kr. Alternative investeringer
bidrog med et afkast på 1,5 mia. kr.
Alternative investeringer gør PKA-pensionskasserne mere modstandsdygtige, når og hvis en
ny økonomisk krise kommer. Mens aktiemarkedet
dykker og renten er lav, vil mange alternative investeringer være langt mindre påvirkede, fordi de er
bundet op i langsigtede aftaler.

PKA AIP
Mange af PKA’s investeringer foretages gennem
PKA AIP, som er PKA’s forlængede arm, hvad angår alternative investeringer. PKA AIP står for investeringer i fonde, co-investeringer og direkte
investeringer i energi og infrastrukturprojekter.

PKA AIP blev etableret i 2012, da PKA valgte at
skabe en selvstændig enhed til at have et styrket
fokus på alternative investeringer og har dermed
opbygget stor erfaring og kompetence på området.
PKA AIP er ejet af PKA.
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145
kr.

Milliarder i nye ejendomme
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Over de næste år vil PKA-pensionskasserne øge
ejendomsinvesteringerne med 10 mia. kr.

Ejendomsinvesteringer giver gode og stabile afkast til medlemmernes pensioner. Derfor forventer
PKA-pensionskasserne at øge sine ejendomsinvesteringer fra ca. 20 mia. kr. i dag til ca. 30 mia. kr.
i år 2020. På den baggrund blev der i 2016 foretaget en række markante ejendomsinvesteringer.
I Valby gik PKA sammen med byggeudvikleren,
FB Gruppen, om at udvikle en ny grøn bydel på det
gamle Grønttorv i København – kaldet Ny Valby.
Der bygges almene boliger, lejeboliger, andelsboliger, ejerboliger og studieboliger, og de forskellige
boformer skal skabe en mangfoldig bydel med plads
til beboere med forskellige indkomster. I midten af
bydelen anlægges en 19.000 m2 stor park, ligesom
der bygges kontorer, cafeer og børneinstitutioner.
Byggeriet kommer til at koste ca. 5 mia. kr. og forventes at stå færdig i 2021.
Samtidig tilpasses ejendomsporteføljen lø
bende, og der blev solgt ejendomme i 2016 for ca.
250 mio. kr. med god gevinst til medlemmerne.

strategien fortsat med en finansiering på 1,2 mia.
kr. til en ny københavnsk bydel - Enghave Brygge.
Byggefinansiering passer godt til den langsigtede
investeringsstrategi, da de giver stabile og gode
afkast. Samtidig er der god sikkerhed bag lånene,
og de er effektive til at sprede investeringsrisikoen.

Investerer i studieboliger
I 2014 investerede PKA-pensionskasserne i sine
første studieboliger, og i 2016 blev der investeret
yderligere 185 mio. kr. i 272 studieboliger i København og Aalborg. Det er attraktivt at investere i studieboliger pga. den store efterspørgsel, derfor har
PKA-pensionskasserne fokus på at øge investeringerne i studieboliger de kommende år. Samlet er der
investeret 262 mio. kr. i 358 studieboliger, som er
med til at løse boligudfordringerne for studerende.
Der er fortrinsret til studieboligerne for studerende og elever, som er medlem af pensionskassens
faglige organisationer og børn af pensionskassens
medlemmer.

Investerer i OPP-projekter
PKA-pensionskasserne har mange års erfaring
med at investere i projekter, der bygges som offentligt-privat-partnerskab (OPP). PKA har bl.a.
investeret i udenlandske infrastrukturprojekter
som motorveje og lufthavne og på dansk grund er
der bl.a. investeret i en retsbygning, havvindmølleparker og i tre hospitaler beliggende i Skejby, Vejle
og Slagelse. Erfaringerne fra OPP-projekter er, at
de bygges til tiden og til budget.
Investeringerne i hospitaler skaber gode afkast,
løser en række her og nu udfordringer og fremtidssikrer den danske sundhedssektor. En lang række
medlemmer rådgiver arkitekterne og er med til at
fremtidssikre hospitalerne til nye behandlingsmetoder, arbejdsgange og bedre patientforløb.

Befolkningstilvækst
Den øgede tilflytning til større byer skaber et robust lejemarked og giver mulighed for at skabe
gode afkast.
PKA-pensionskasserne har et strategisk samarbejde med entreprenørvirksomheden A. Enggaard
og er bl.a. ved at opføre ca. 1.200 boliger i Aarhus
på den gamle Ceres-grund og i bydelene Brabrand
og Skejby. I Aarhus blev de første boliger klar til
indflytning i det 300 mio. kr. store byggeri af i alt
146 boliger i Christian X’s Have i Viby.
PKA-pensionskasserne har desuden i 2016 investeret 350 mio. kr. i en kontorejendom i Aalborg.

Finansiering af ejendomme
I 2015 ydede PKA-pensionskasserne de første byggefinansieringer til Carlsberg Byen på 2,4 mia. kr.
og 500 mio. kr. til et shoppingcenter. I 2016 blev
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Boliginvesteringer
Medlemmer
kan leje ca.
6.650 boliger
i hele landet

Formålet med boliginvesteringerne er
at skabe gode afkast til medlemmernes
pensioner. Medlemmerne har fortrinsret
til boligerne.

Ca. 3.000
boliger er under
opførelse

Præmierede boliger – Brygge Blomsten på Islands
Brygge i København blev præmieret af Københavns
Kommune for sin arkitektonisk og funktionelle
nytænkning. Boligtårnets 58 lyse boliger har
forskudte altaner og vertikale linjer, der kan
opfattes som blade på en stilk.
Prisvindende ungdomsboliger – Ungdomsboligerne
i den gamle Konstabelskole i København fik prisen
som Danmarks bedste renoveringsprojekt i 2016.
De 84 boliger blev bl.a. hædret for at være et godt
eksempel på, at en bevaringsværdig bygning kan
indrettes med nye funktioner og med respekt for
bygningens historie og arkitektur.
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En ny bydel – PKA og FB Gruppen udvikler en
ny og mangfoldig bydel på det gamle Grønttorv
i København, hvor der skal bygges over 2.000
blandede boliger. Samtidig anlægges der en stor
park, hvor bjælker fra den gamle auktionshal
bevarer områdets historie.

Investerer i samspil med
bæredygtighedsmål
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PKA-pensionskasserne fortsatte i 2016 med markante
investeringer i klimaprojekter. Samtidig blev der lanceret
en ny ambitiøs klimastrategi for ejendomsinvesteringerne.

Arbejdet med ansvarlige investeringer udvikles og
drøftes løbende i tæt dialog med de delegerede, så
fokus stemmer overens med medlemmernes holdninger og værdier. Samfundsansvarlighed har høj
prioritet blandt medlemmerne, og der investeres
for både at skabe gode afkast og gøre en positiv
forskel. PKA-pensionskasserne investerer i forlængelse af FN’s 17 bæredygtighedsmål og bidrager
til en global bæredygtig udvikling. Målene giver
en samlet retning for verdenssamfundet til bl.a.
afskaffelse af ekstrem fattigdom, bekæmpelse af
klimaforandringer og øget ressourceeffektivitet.
PKA-pensionskasserne har særlig fokus på syv af
målene (se mål på næste side).
Gennem såkaldte mikrolån i udviklingslande
bidrager PKA-pensionskasserne til at afskaffe ekstrem fattigdom og ligestilling mellem køn. Der er
investeret 400 mio. kr. i mikrolån, der giver låntager mulighed for at starte egen virksomhed og
derigennem øge levestandarden. Samtidig går
PKA-pensionskasserne også i dialog med de selskaber, som der er investeret i, for at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår.

Solutions gav en gevinst på mere end en mia. kr.
og havvindmølleparkerne gav et samlet afkast på
25%. Samtidig blev der investeret 4,6 mia. kr. i nye
klimaprojekter – en havvindmøllepark og biomassekraftværk.
Ambitionen er at have investeringer i klimaprojekter svarende til 10% af formuen i 2020.
Bæredygtige ejendomme
PKA-pensionskasserne har fokus på at reducere
klimabelastningen fra den danske ejendomsportefølje. Fra 2008 til 2015 er ejendommene gået fra en
gennemsnitlig energimærkning D til energimærkning C. En ny ambitiøs klimastrategi skal løfte
den gennemsnitlige energimærkning til B i 2020.
Det betyder, at PKA halverer det gennemsnitlige
CO2-udslip per m2 fra 2008 til 2020. Strategien sikrer ejendommenes værdi og afkast til medlemmernes pensioner og bidrager til den grønne
omstilling.
Byggeriet af Danmarks første svanemærkede
lejeboliger viser, at der allerede er taget fat på
klimastrategien. Boligerne bygges nemlig efter
2020-klimastandarder med solceller og LED-belysning, mens materialerne lever op til skrappe krav
til miljø- og sundhedsskadelige stoffer.

Nye milliarder i klimaprojekter
I 2016 gav klimainvesteringer igen gode afkast til
medlemmerne. Salget af vindselskabet KK Wind
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Undersøger olie- og gasselskaber
Ud fra økonomiske og klimamæssige hensyn vil
PKA-pensionskasserne i 2017 gå i dialog med udvalgte olie- og gasselskaber. Formålet er at afdække selskabernes klimastrategi herunder CO2-udledning og investeringer inden for vedvarende og
fossil energi. Herefter vurderes de videre skridt ift.
om selskaberne fortsat er attraktive investeringer.

Udfaser kul
Ud fra økonomiske og klimamæssige hensyn er
PKA-pensionskasserne i gang med at udfase investeringer i selskaber med kulaktiviteter. Typisk er
der tale om mine, forsynings- og energiselskaber.
PKA-pensionskasserne går i dialog med selskaberne, og målet er, at de reducerer deres kulforretning
og omstiller til mere klimavenlige energikilder. Kan
selskaberne ikke fremlægge en strategi for udfasning af kulaktiviteter, sættes de på negativlisten.
Indtil videre er 40 selskaber sat på negativlisten,
mens 4 er sat på observationslisten for at holde øje
med deres udvikling. Det er lykkedes at påvirke
10 selskaber til at reducere deres kulaktiviteter og
skabe en mere klimavenlig forretning.

Læs mere i rapporten for ansvarlige investeringer.
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FN’s 17 bæredygtighedsmål er en integreret
del af PKA’s arbejde med ansvarlighed. PKA har særligt
fokus på, at investeringerne og det aktive ejerskab
bidrager til syv af målene.
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Det aktive
medlemsdemokrati
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Delegeretarbejdet i 2016
De delegerede tegner det aktive medlemsdemokrati
i pensionskassen. De er bindeleddet mellem
kollegerne på arbejdspladsen og pensionskassens øvrige
ledelse og giver indspil til, hvilken vej pensionskassen
og pensionsordningen skal udvikle sig.

Regionale møder
Undersøgelsen viste desuden, at de delegerede ønsker at udveksle erfaringer og mødes hyppigere med
de øvrige delegerede. En delegeret udtrykte det på
denne måde i undersøgelsen: “Det som rykker er,
når man er samlet fysisk og bliver undervist, debatterer et emne – der bliver vi alle klogere.” I starten
af 2017 var der derfor premiere på en ny form for
møder, hvor delegerede på tværs af PKA-pensions
kasserne mødtes på regionale møder.
Et andet tiltag affødt af delegeretundersøgelsens
resultater er desuden, at der i starten af 2017 er lagt
en værktøjskasse på delegeretsiderne på pka.dk.
Her kan delegerede få tips og ideer til, hvordan
de kan varetage rolle som delegeret/suppleant i
pensionskassen. De kan også finde svar på “De 10
mest stillede spørgsmål” fra kollegerne.

Aktive delegerede
Det er vigtigt for bestyrelsen at kende de delegeredes ønsker til, hvordan arbejdet som delegeret kan
udvikles. Derfor gennemførte pensionskassen en
undersøgelse blandt de delegerede med henblik på
at afdække deres holdninger og forventninger til
arbejdet som delegeret, og hvordan pensionskassen
kan imødekomme deres behov i den sammenhæng.
Hele 72% af alle delegerede og delegeretsuppleanter
i PKA-pensionskasserne deltog i undersøgelsen,
hvis resultater giver et godt indblik i, hvilke opgaver og emner der optager de delegerede mest.
Undersøgelsen viste, at det at gøre kollegerne
interesserede i deres pension ser de delegerede
som en af deres primære opgaver - samtidig med
at de helt konkret kan hjælpe kollegerne til, hvor de
kan søge information og hjælp fra pensionskassen.

Se mere om delegeretundersøgelsen på næste side.
På pka.dk kan du se en oversigt over delegerede
i pensionskassen.
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Noget af det, der er specielt ved pensionskassen
i forhold til de fleste andre pensionsselskaber, er
medlemsdemokratiet. Medlemmerne kan stille op
som delegerede og øve indflydelse på både pensionsordningen og helt generelt i forhold til, hvilken vej
pensionskassen skal udvikle sig. Gennem årene har
delegerede været med til at beslutte indførelse af fx
Sum ved kritisk sygdom, fleksibel alderspension,
en ny pensionspakke og senest Sum ved ressourceforløbsydelse. De er også med til at sætte retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Antal delegerede i
pensionskassen

Der er valg i pensionskassen
igen i 2018.
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PKA udsender løbende Delegeret-Nyt med
information, der hjælper de delegerede
i dialogen med kolleger om pensionsordningen,
nye tiltag, pressesager mv. I 2016 modtog de
delegerede 36 Delegeret-Nyt.

36

Delegeret-Nyt i 2016
til de delegerede

Delegeretundersøgelsens resultater

(målt på besvarelser fra delegerede i alle tre PKA-pensionskasser)

Største motivation for at være delegeret er ...
2
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1

“Jeg vil gerne tage
ansvar for min
og mine kollegers
pension”

“Jeg vil gerne
vide mere om
pension”

“Jeg ønsker at
få flere til at
interessere sig for
deres pension”

3

72%

af de delegerede og delegeretsuppleanter
besvarede undersøgelsen

Vigtigste opgave som delegeret er ...
1

“Få mine kolleger –
og medlemmer i øvrigt
– interesserede
i pension”

2
“Henvise kolleger
til, hvor de kan
finde svar på
pensionsspørgsmål”
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“Træffe
beslutninger på
generalforsamling”

3

Bestyrelsesarbejdet i 2016
få udbetalt Sum ved ressourceforløbsydelse. Det er
nu også muligt at få udbetalt Sum ved visse kritiske
sygdomme to gange ved hjertekarsygdomme eller
kræft, hvis det er to forskellige diagnoser, der ikke
har sammenhæng med hinanden.
Bestyrelsen besluttede desuden i 2016 en revidering af pensionskassens risikostyringsmodel.
Revideringen omfatter en justering af metoden til
opgørelse af buffer-kapitalen samt en justering af
risikoniveauerne.

Pensionskassen for flere
I 2016 har konsolideringen i et pensionsmarked i
forandring været drøftet i bestyrelsen. Drøftelserne er mundet ud i, at pensionskassen har åbnet op
for at flere kan starte en opsparing.
Et voksende antal inden for pensionskassens
faggrupper er selvstændige og privatansatte, der
ikke nødvendigvis har en pensionsordning. Pensionskassen er på den måde med til at tage ansvar
for, at også de grupper får mulighed for at spare op
til alderdommen på fordelagtige vilkår. Også for
de nuværende medlemmer giver det god mening
at blive flere i pensionskassen. For jo flere medlemmer, jo mere robust er pensionskassen, og jo
større er muligheden for at kunne give medlemmerne kontante fordele i form af høje afkast, lave
omkostninger og en konkurrencedygtig forrentning
af pensionerne. I sidste ende er det med til at skabe
bedre og billigere pensioner til alle medlemmerne.
Hos alle tre PKA-pensionskasser er der enighed
om, at man åbner op for, at flere faggrupper, som
passer ind i PKA-samarbejdet, får mulighed for at
få en pensionsopsparing i PKA.

Bestyrelsesseminar
Pensionskassens øgede fokus på alternative investeringer bidrog i 2016 til det gode afkast på 8,3%. Alternative investeringer omfatter bl.a. OPP (Offentlig-Private-Partnerskaber) og ejendomme som var
blandt emnerne på et fælles seminar for PKA-pensionskassernes bestyrelser i efteråret 2016. De mange muligheder og perspektiver for både inden– og
udenlandske OPP-projekter i bl.a. infrastruktur
blev diskuteret på baggrund af oplæg fra eksperter
på området, bl.a. Peter Schütze, formand for DSB.
Bæredygtighed i nye og nuværende PKA-ejendomme er i fokus i pensionskassen og var det også
på seminaret, hvor byudvikling og udvikling af
fremtidens boligformer blev debatteret med indlæg
fra bl.a. Curt Liliegreen (projektdirektør i Boligøkonomisk Videnscenter). “Skat i et globalt perspektiv”
var også et emne på dagen, bl.a. med henblik på
at få udarbejdet en skattepolitik i pensionskassen.
Uddannelse af bestyrelse
PKA-pensionskasserne har gennem en årrække
udvidet uddannelsesaktiviteterne for bestyrelsesmedlemmerne, bl.a. pga. en stadig stigende kompleksitet inden for pensionsområdet og skærpede
lovkrav.
Alle nye bestyrelsesmedlemmer deltager i et
internt introduktionsforløb, som er fordelt på to
moduler og varer i alt 1½ dag.
I 2016 afholdt PKA en uddannelsesdag for
bestyrelsesmedlemmerne. Her fik de et dybere
indblik i fokusområder som risikostyring, compliance og investering.
Bestyrelsens repræsentanter har desuden haft
mulighed for at deltage i en specielt udviklet, casebaseret bestyrelsesuddannelse på Copenhagen
Business School (CBS).

Stigende pensioner
Bestyrelsen har også i årets løb drøftet forretningsmodellen. Pensionskassens primære formål
er at skabe stigende pensioner til medlemmer. På
baggrund af bl.a. gode afkast igennem en række
år tilsluttede bestyrelsen sig en målsætning om
at fastholde en kontorente på 5% i de næste 5 år.
Dette betyder, at der er sikret en robust pension
til medlemmerne med et moderne gennemsnitsrenteprodukt.
På baggrund af drøftelser – også med de delegerede – besluttede bestyrelsen i 2016, at gruppeforsikringen ændres. Medlemmer, der har fået tilkendt ressourceforløbsydelse eller jobafklaring kan
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I 2016 har bestyrelsen afholdt fem ordinære møder. På bestyrelsesmøderne er der faste punkter
– fx kvartalsrapport og orientering om udvikling i risiko- og investeringsforløb. Derudover er
der i løbet af året også en række tilbagevendende
punkter, som bestyrelsen behandler (se årshjul
side 27). Derudover – og ikke mindst - drøftes
og behandles fra møde til møde mere strategiske
punkter, der sikrer den fremadrettede udvikling
i pensionskassen.

PE NSIONSK A S SE N F OR S O C I A L R Å D GI V E R E , S O C I A L PÆ DAG O GE R O G KON T OR PE R S ONA L E 2016

Det har fyldt i bestyrelsesarbejdet i 2016
Det har været et spændende år i pensionskassens bestyrelse, hvor
investering og risikostyring også i år har fyldt i arbejdet. Vi har
bl.a. taget stilling til en ny risikomodel. På investeringssiden har vi
bl.a. drøftet alternative investeringer, herunder OPP-investeringer.
Målet er at sikre det bedst mulige afkast til medlemmernes pensioner,
samtidig med at vi investerer ansvarligt, hvilket fokus på bæredygtige
løsninger i nybyggerier er et eksempel på.
Blandt bestyrelsens vigtigste opgaver er også udviklingen af
pensionsordningen. I 2016 indførte vi Sum ved ressourceforløbsydelse.
Det skete efter forudgående drøftelser med de delegerede om, hvordan
pensionskassen kan hjælpe økonomisk, hvis medlemmerne er
i jobafklaringsforløb eller i ressourceforløb. Jeg er glad for, at vi nu kan
hjælpe de medlemmer, der kommer i den ulykkelige situation.
198 medlemmer fik summen i 2016.

Generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem,
økonomikonsulent Jette Sandal
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Årshjul for tilbagevendende,
overordnede opgaver i bestyrelsen
Marts

April

Juni

Bilag til generalforsamling (GF)

Mundtlig beretning til GF

Særlige
investeringsområder

Regnskab
og revisionsprotokol

Forberedelse til GF

Opfølgning på GF

Skriftlig beretning til GF

Aktuarens rapport

Oktober

Bestyrelsesseminar

Risikovurdering

Dagsorden for GF

Særlige
investeringsområder

Budget

Invaliditet og dødelighed

Investeringsstrategi

Bestyrelsesevaluering
og forretningsorden

Compliance

Politikker og retningslinier

Satser og gruppesummer

Mødeplan

Genforsikring

På hvert ordinært
møde behandles
•
•
•

Løbende sager
Kvartalsrapport
Orientering om:
— Udvikling i risikoog investeringsforløb
— Overvågning af overholdelse af etiske ret		
ningslinier
— Forca
— PKA+
— Ansøgninger om støtte
iht. vedtægtens §24

November / December

Hertil kommer til hvert enkelt bestyrelsesmøde de mere strategiske overvejelser og diskussioner, der sikrer
den fremadrettede udvikling i pensionskassen. Se en uddybning af bestyrelsens opgaver på pka.dk.
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Pensionskassens ledelse

Bestyrelse
Pensionskassens bestyrelse har ansvaret for den
overordnede ledelse af pensionskassen. Bestyrelsen er sammensat af 12 medlemmer, af hvilke to
udpeges af Danske Regioner, et medlem udpeges af
Kommunernes Landsforening (KL), et medlem udpeges af Dansk Socialrådgiverforening, et medlem
udpeges af Socialpædagogerne, et medlem udpeges
af Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i
Danmark, fire medlemmer vælges af og blandt pensionskassens medlemmer på generalforsamlingen

og to uafhængig særligt sagkyndige, som udpeges
af de deltagende organisationer. De to uafhængige
bestyrelsesmedlemmer har særlige kvalifikationer
inden for regnskab eller revision samt investering
og forsikring. Desuden har de ledelseserfaring fra
en finansiel virksomhed.
Bestyrelsen tilstræber en kønsmæssig lige
repræsentation. Der var ved udgangen af 2016 seks
kvinder og seks mænd i bestyrelsen.

Udpeget af Danske Regioner
•	Ole Drost (formand), regionsrådsmedlem
• Poul-Erik Svendsen, regionsrådsmedlem

Udpeget af Danske Regioner, KL,
Socialpædagogerne, Dansk Socialråd
giverforening og HK Kommunal

Udpeget af KL
•	Jan Kongebro, 1. viceborgmester

•

Udpeget af Socialpædagogerne
•	Benny Andersen
(næstformand), forbundsformand
Socialpædagogerne

•

Susanne Kure
(særlig investeringssagkyndig),
professionel bestyrelsesmedlem og konsulent
Ulrik Nødgaard
(revisionsudvalgsformand), adm. direktør

Generalforsamlingsvalgt
• Jette Sandal, kontorpersonale
• Kaj Skov Frederiksen, socialpædagog
• Karen H. Holte Petersen, socialpædagog
• Susanne Grove, socialrådgiver

Udpeget af Dansk
Socialrådgiverforening
•	Majbrit Berlau,
formand Dansk Socialrådgiverforening

I løbet af året er borgmester Ib Terp og cand. polit.
Finn Scheibye udtrådt af bestyrelsen.

Udpeget af HK Kommunal
•	Bodil Otto, formand HK Kommunal
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Formanden for bestyrelsen vælges blandt de to
medlemmer, der er udpeget af Danske Regioner,
og næstformanden vælges blandt de øvrige medlemmer af bestyrelsen. Det er bestyrelsens opgave at fastlægge pensionskassens overordnede retningslinjer, ligesom det er bestyrelsen, der ansætter
pensionskassens daglige ledelse og er ansvarlig for

en forsvarlig organisation af pensionskassens virksomhed. Bestyrelsen er ansvarlig for at indkalde til
generalforsamling og til at afgive beretning om pensionskassens virksomhed til generalforsamlingen.

Revisionsudvalg
I henhold til lovgivningen skal der være et revisionsudvalg, der har særlig fokus på at overvåge
pensionskassens regnskabsaflæggelse. Der er krav
om, at formanden for revisionsudvalget skal være
uafhængigt af pensionskassen og have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision. Pensionskassens revisionsudvalg har tre medlemmer.
Formand for revisionsudvalget er bestyrelsesmedlem Ulrik Nødgaard, Direktør i FinansDanmark.
Ulrik Nødgaard opfylder med denne baggrund kravene til at være uafhængig af pensionskassen og
at have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen
eller revision.
De øvrige medlemmer af revisionsudvalget er
Benny Andersen og Susanne Kure.

Bestyrelseshonorar årligt
Formandens honorar er 185.760 kr. og næstformandens honorar er 123.852 kr. Bestyrelsesmedlemmers honorar er 53.004 kr. Revisionsudvalgsformandens og den særligt investeringssagkyndiges
honorarer er 123.852 kr. Revisionsudvalgsmedlemmernes honorar er 20.808 kr. årligt. Bestyrelseshonorarer afholdes direkte af PKA A/S.
Honorar til Majbrit Berlau udbetales til Dansk
Socialrådgiverforening, honorar til Karen Holte
udbetales til Socialpædagogerne og honorar til
Bodil Otto udbetales til HK/Kommunal.

Direktion
•	Peter Damgaard Jensen,
	administrerende direktør

PKA A/S
Pensionskassens daglige administration, PKA,
ejes af tre pensionskasser: Pensionskassen for
Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale, Pensionskassen for Sundhedsfaglige og Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer.

Se bestyrelsesmedlemmernes CV på pka.dk

På side 39 kan du læse mere om PKA A/S.
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Læs mere om direktionens aflønning i afsnittet
om PKA A/S på side 39.
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Året i tal
2016
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Medlemmer
Udvikling i medlemstallet 2012-2016
98.261

100.164

103.177

106.185

110.330

2012

2013

2014

2015

2016

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

Hvilende medlemmer

Bidragsbetalende inklusiv bidragsfri dækkede medlemmer

Pensionister

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
60

2012

61

62

63

64

65

66

2016

Langt de fleste medlemmer går på alderspension, når de er 65 år. Sammenlignet med 2012 går
medlemmerne i gennemsnit 12 måneder senere på pension i 2016.
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68

69

70+
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Alder ved alderspensionering i 2012 og 2016

Tilgang af nye pensionister 2012-2016

2012

2013

2014

2015

2016

1.257

1.475

1.501

1.374

1.444

Førtidspensionister

255

172

124

163

150

Børnepensionister

219

198

184

201

177

82

108

111

113

134

1.813

1.953

1.920

1.851

1.905

Alderspensionister

Ægtefællepensionister
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I alt

Medlemmernes gennemsnitsaldre
2012

2016

Alle medlemmer

48 år 5 måneder

49 år 6 måneder

Ved afgang fra arbejdsmarked*

62 år 6 måneder

63 år 3 måneder

Ved alderspensionering

63 år 8 måneder

64 år 8 måneder

*	Den reelle tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet kan ligge før alderspensionering,
hvis medlemmerne fx vælger at gå på efterløn og/eller udsætte udbetalingen af alderspension.

32

Gennemsnitligt bidrag, bidragsbetalende medlemmer

55.000 kr.

50.857
48.430
50.000 kr.

45.000 kr.

2012

2016

19.176

30.338

59.472

99.458

177.633

61.617

-10

11-20

21-30

31-40

41-

Gennemsnit
alle

200.000 kr.

150.000 kr.

100.000 kr.

50.000 kr.

0 kr.

Antal år i pensionskassen ved pensionering.
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Gennemsnitlige pensioner for nye alderspensionister 2016

Pensionsudbetalinger 2012-2016

2012

2013

2014

2015

2016

Alderspensioner

463

522

600

669

743

Førtidspensioner

157

160

158

155

154

Ægtefællepensioner

38

39

41

42

45

Børnepensioner

25

26

25

25

24

Engangssummer*

118

160

150

117

132

I alt

801

907

974

1.008

1.098

Mio. kr.

* Engangssummer omfatter engangssum ved alder, ugiftesum og engangsudbetaling af pension ved død.
134 medlemmer har fået udbetalt i alt 4,2 mio. kr. fra Bistandsfonden.

Gruppeforsikringer 2012-2016
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Antal udbetalte ydelser

2012

2013

2014

2015

2016

Udbetalt 2016
i mio. kr.

Sum ved død

Sum ved førtidspension

Sum ved ressourceforløb

Sum ved visse kritiske sygdomme

96

116

106

115

101

43,2

183

113

72

106

112

16,5

198

14,9

388

58,0

–

375

–

386

34

–

399

–

448

Investeringer
Samlet afkast i procent (N1) 2012-2016
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
2012

2013

2014

2015

Gns. 5 år

2016

N1 er det samlede investeringsafkast før pensionsafkastskat (PAL).

Afkastbidrag for aktivtyper 2016
• 9%

16% •

Nominelle obligationer
Kreditobligationer
Børsnoterede aktier
Ejendomme
Infrastruktur

• 19%

6% •

Absolut afkast strategier
Renteafdækning

15% •

• 20%

6% •
8% •
Nominelle obligationer m.m.: Obligationer med høj
kreditværdighed.

Ejendomme: Bolig- og erhvervsejendomme i ind- og udland.
Infrastruktur: Aktiver i vindmøller, skov, landbrug og lignede
infrastrukturelle aktiver.

Kreditobligationer: Obligationer med lavere kreditvurdering end
nominelle obligationer såsom erhvervsobligationer, banklån og
emerging markets obligationer.

Absolut afkast er forskellige investerings-muligheder,
hvor afkastet er mere eller mindre uafhængigt af udviklingen
i investeringer som aktier og obligationer.

Børsnoterede aktier: Omfatter noterede aktier i hele verden.
Unoterede aktier: Unoterede aktier i hele verdenen, herunder
private equity.
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Unoterede aktier

Investeringsomkostninger 5 års gennemsnit 2012-2016
0,8%

Præstationsbetaling

0,6%

0,4%
Faste og øvrige
engangsomkostninger
0,2%

0,0%

Risiko, solvens og økonomi
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Solvenskapitalkrav (SCR) og Minimumskapitalkrav (MCR)
Mia. kr.
8

6

4

334%

313%
2

0
2016 primo

Basiskapital

SCR

2016 ultimo

MCR

SCR står for ’Solvency Capital Requirement’ og er solvenskapitalkravet til basiskapitalen under Solvens II, mens MCR står for
’Minimum Capital Requirement’ og er minimumskapitalkravet til
basiskapitalen under Solvens II.

Pensionskassens solvenskapitalkrav (SCR) udgør pr. 31. december
2016 1,5 mia. kr., som skal dækkes af en basiskapital på 6,5 mia.
kr. Dette svarer en solvensoverdækning på 334%. Pensionskassen
er således særdeles velkonsolideret. I forhold til den absolut nedre
grænse for solvenskapitalkravet (MCR), er solvensoverdækningen
endnu større.
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Resultatopgørelse 2012-2016
Mio. kr.

2012

2013

2014

2015

2016

2.351

2.472

2.644

2.748

2.973

Indtægter
Medlemsbidrag i alt
Resultat af investeringer
efter skat

4.505

1.629

4.316

718

3.758

I alt

6.856

4.101

6.960

3.466

6.731

1.091

1.172

2.211

1.354

1.420

135

128

97

138

133

54

54

53

50

46

I alt

1.280

1.354

2.361

1.542

1.599

Til rådighed

5.576

2.747

4.599

1.924

5.133

Overført til pensionshensættelser

-4.718

-2.379

-4.114

-1.829

-4.778

858

368

485

95

354

Udgifter
Pensionsudbetalinger
Gruppeforsikringer
Administration

Årets resultat
Årets resultat viser et overskud på 354 mio. kr.

Medlemsbidragene steg fra 2,7 mia. kr. i 2015 til 3,0 mia. kr. i 2016. En stor del af stigningen
skyldtes, at i august 2016 fik en del af de medlemmer, der havde en privat opsparing i PKA+
Pension, flyttet denne til pensionskassen.

2012

2013

2014

2015

2016

Obligationer mv.

22.635

22.279

27.026

28.256

23.177

Investeringsforeningsandele

10.049

11.252

4.311

3.463

3.167

Mio. kr.
Aktiver

4.723

6.052

18.853

25.200

32.609

10.661

8.658

3.466

3.164

4.280

2.212

2.574

2.794

3.194

3.510

50.280

50.815

56.451

63.278

66.743

37.908

40.211

45.199

46.975

51.627

306

382

483

572

698

Egenkapital

5.698

6.066

5.358

5.452

5.807

Øvrige passiver

6.368

4.156

5.411

10.279

8.611

50.280

50.815

56.451

63.278

66.743

Aktier
Afledte finansielle instrumenter
Ejendomme
I alt

Passiver
Hensat til pensioner
Medlemskapital

I alt

Aktiverne udgjorde 66,7 mia. kr. ved udgangen af 2016. Investeringsforeningsandele, hvor pensionskassens indflydelse kan betragtes som betydelig, er fra og med 2014 klassificeret som aktier.
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Balance 2012-2016
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Adm.omk. pr. medlem i kroner (N5)

Administrationsomkostninger pr. medlem (N5) 2012-2016 og budget 2017

600 kr.

531
kr.

500 kr.

375
kr.

400 kr.

300 kr.

2012
2013
2014

38
2015
2016
(budget)

2017

PKA A/S
Organisation
Pensionskassen for
Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale
110.330 medlemmer — Aktiver 66,7 mia. kr.
PKA A/S
Pensionskassen for
Sundhedsfaglige
56.609 medlemmer — Aktiver 56,7 mia. kr.
PKA+Pension Forsikringsselskab A/S
Pensionskassen for
Sygeplejersker og Lægesekretærer
118.237 medlemmer — Aktiver 127,1 mia. kr.

PKA A/S bestyrelse

Valgt efter indstilling fra Danske Regioner

PKA’s direktion

•

Bent Hansen (formand), regionsrådsformand

Direktionen er den samme som i de tre pensionskasser. I 2016 har

•

Bo Libergren, regionsrådsmedlem

den bestået af Peter Damgaard Jensen, administrerende direktør.
i 2016 på 4,1 mio. kr. Han har et opsigelsesvarsel på 18 måneder.

•

Direktionen har ikke bonus- eller andre incitamentsaflønninger.

Mogens Jespersen, borgmester

PKA’s daglige ledelse består af direktionen og direktørerne fra
Valgt efter indstilling fra de faglige organisationer

Investeringer, Medlemmer, Finans samt Jura, Uddannelse & Ledelse.

•

Grete Christensen (næstformand), formand DSR

•

Jette Søgaard Nissen, hospicechef

Lønpolitik i PKA

•

Benny Andersen, forbundsformand, Socialpædagogerne

Alene medarbejdere i PKA’s investeringsafdeling har en aftale om

•

Lillian Bondo, formand for Jordemoderforeningen

begrænset bonusordning. Investeringsdirektøren er ikke omfattet af

•

Bodil Otto, formand HK Kommunal

aftalen om bonusordning.

Valgt af medarbejderne i PKA A/S
•

Niels Møller, jurist

•

Anders Bjarnarson, finance manager

Du kan se PKA’s lønpolitik på pka.dk

Formandens og næstformandens honorar er 86.640 kr., og de
øvrige medlemmers er 53.004 kr. Grete Christensens honorar bliver
udbetalt til Dansk Sygeplejeråd. Bodil Ottos honorar bliver udbetalt
til HK/Kommunal, og Lillian Bondos honorar bliver udbetalt til Jordemoderforeningen.
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Administrerende direktør Peter Damgaard Jensens vederlag var
Valgt efter indstilling fra KL

Beretning 2016
Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale
CVR-nr. 71 97 43 16 — Gentofte Kommune
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Papirfabrikken er ISO 14001 og FSC®-certificeret, FSC®C002051
Papiret overholder miljøreglerne og trykkeriet,
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PKA A/S
Tuborg Boulevard 3
2900 Hellerup
pka.dk
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