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Det betaler du i årlige omkostninger. (Alle)
Fra 2012 blev det pålagt pensionskasser at oplyse medlemmerne om de årlige omkostninger man
betaler såvel i procenter som i kr./øre. Alle (også pensionister) kan nu gå ind på FSP’s hjemmeside
www.fsp.dk og nederst på forsiden logge sig ind ved hjælp af NEM-ID, så kan du se dine årlige
omkostninger. Specielt pensionister, men også aktive medlemmer i afd. gennemsnitsrente bør sidde
ned, da vi godt vil kalde omkostningerne for tårnhøje, det vi har set er mellem 1,3 og 1,5 % af den
sum man havde ved pensionering.
Nu er procenter én vanskelig ting, derfor denne beregning for en person som gik på pension i starten
af 2011 med en saldo på godt 3,5 mio. kr. efter udbetaling af éngangssum.
For årligt at modtage 226.000 kr. betales 48.220 kr. i omkostninger dvs. godt 4.000 kr. om
måneden, vi har nu lyst til at høre os omkring i andre pensionskasser om nogen kan slå den.
FSP har gang på gang sagt, at deres omkostninger var rimelige, tallene viser noget ganske andet.

Kursværn ved omvalget i 2011. (Afd. Markedsrente)
Adskillige af vore medlemmer der ikke har påbegyndt udbetaling af pension fra FSP har gjort
opmærksom på, at det beløb som de har betalt for kursværn, og som skulle være 4,3 %, nærmere er
5 % af det beløb, som i sommeren 2011 blev overført til Afd. Markedsrente.
Vi tør ikke påstå, at FSP’s beregning er forkert, men vi har bedt Steen Jørgensen om en redegørelse,
så man kan se af hvilket beløb, der er beregnet 4,3 %. Hvis du har valgt Markedsrente og endnu
ikke er gået på pension kan du jo lave din egen beregning.
NB – Pensionister der valgte markedsrente har endnu ikke mulighed for at se, hvad de har betalt i
kursværn, men det må komme når pensionerne den 1. januar 2013 skal reguleres.

Kontributionsgrupper (Afd. Gennemsnitsrente)
Kontributionsgrupper er indført efter krav fra Finanstilsynet, for at sikre at de realiserede resultater
for så vidt angår rente, risiko og omkostninger fordeles korrekt og rimeligt.
FSP har i alt 14 kontributionsgrupper, og som medlem er man med i 3 til 4 af disse grupper. På
grund af FSP’s dårlige resultater de senere år, er der opbygget en såkaldt ”Skyggekonto”, som efter

omvalget sidste år har en ”gæld” til Egenkapitalen på godt 1 mia. kr., hvilket beløb nu er fordelt på
de 14 kontributionsgrupper. Medlemmerne i Afd. Gennemsnitsrente skal derfor tilbagebetale dette
beløb til egenkapitalen over de kommende år, hvilket sikkert betyder, at der ikke skal forventes
bonus eller regulering af pensionerne i den nærmeste fremtid.
På generalforsamlingen i april bad vi FSP’s ledelse bekræfte, at man ville offentliggøre resultaterne
af de 14 kontributionsgrupper i de tre regnskabsår 2012-15, indtil fusionen med AP Pension er
endelig på plads. FSP ville ikke love at offentliggøre resultaterne og vi har derfor været i kontakt
med Finanstilsynet, som skriver: Det er tilsynets holdning, at medlemmerne i en pensionskasse til
enhver tid bør kunne få oplysning om, hvilke kontributionsgrupper de tilhører mht elementerne
rente, risiko og omkostninger. Formålet med inddeling i kontributionsgrupper er at sikre en mere
korrekt og rimelig fordeling af de realiserede resultater mht rente, risiko og omkostninger.
Vi er meget glade for tilsynets svar, for når man kender kancellisproget, så står der at FSP’s
medlemmer i Afd. Gennemsnitsrente skal vide, hvilke kontributionsgrupper de er med i, og dermed
naturligvis også have adgang til de resultater, som har betydning for de fremtidige reguleringer.
Engangssummen (Alle aktive)
Vi har tidligere gjort opmærksom på, at en videreførelse af udbetaling af éngangssum efter 1. januar
2013 på grund af fusionen med AP Pension kræver en lovændring. Det er vores forventning, at
denne tilpasning af lovgivningen er på plads i løbet af september måned, når følgelovgivningen i
forbindelse med Skattereform 2012 er vedtaget.
En manglende vedtagelse ville betyde, at de som har mulighed for at få udbetalt engangssummen i
år skulle gøre det inden 31. december 2012 og ikke kunne vente til 2013 og dermed opnå fordelen
ved afgiftsreduktionen til 37,3 %.
Vi orienterer dig så snart loven er vedtaget.
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