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2021 – et skelsættende år 

I 2021 styrkede vi investeringerne og fik mulighed for at opbygge 

pensionskassens buffere efter et meget tilfredsstillende 

investeringsresultat. Bestyrelsen vedtog et nyt strategisk fokus frem mod 

2027. Og vi besluttede at arbejde for en sammenlægning med 

Pensionskassen for Sygeplejersker, Lægesekretærer og Radiografer.  

Velkommen til en gennemgang af 2021’s højdepunkter i pensionskassen. Et år, hvor først bestyrelsen 

og siden medlemmerne på en ekstraordinær generalforsamling besluttede at arbejde videre for at gå 

sammen med en anden pensionskasse.  

I bestyrelsen arbejder vi fortsat på den bedst mulige løsning til alle pensionskassens medlemmer. 

Dialogen med Finanstilsynet trækker imidlertid ud. Vi skal derfor ikke, som tidligere annonceret, 

stemme på den kommende generalforsamling. I stedet vil bestyrelsen give en status og et indblik i 

processen og det videre arbejde mod en kommende sammenlægning.    

For investeringerne blev 2021 et meget tilfredsstillende år. Medlemmerne ejer pensionskassen og 

afkastet efter skat går derfor til medlemmerne. Langt de fleste aktiver gav flotte afkast, så vi kunne 

levere et samlet afkast på 10,7 % til pensionskassen. Afkastet bliver fordelt, som vist herunder, og her 

kan du se, at en del bliver sparet op kollektivt og fordelt senere. De penge, som bliver fordelt nu, er 

den fastsatte kontorente på 1,5 %.  

 

Ansvarlige investeringer nåede højt op på den internationale dagsorden med flere globale tiltag og 

løfter om nye fælles indsatser. I beretningerne kan du læse om COP26 og de forbindelser, vi fik skabt 

der.  

Igennem hele året arbejdede bestyrelsen med et nyt strategisk fokus. I december vedtog vi tre 

såkaldte medlemsløfter, som sætter mål og retning for PKA-pensionskasserne frem mod 2027. De tre 

medlemsløfter kan du læse her i beretningen. Fremover vil du også møde dem i meget af det, vi 

udsender.  
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Årets generalforsamling bliver, i lighed med den ekstraordinære generalforsamling i november, 

afholdt som et såkaldt hybridmøde, hvor du både kan deltage fysisk og digitalt. Vi håber, du finder 

den form, der passer bedst til dig, og vi glæder os til at se dig.  

God fornøjelse med beretningen for 2021. 
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Fællesskab med overskud 

Din pensionsordning består af løfter: Vi lover dig hjælp og sikkerhed, enten 

undervejs, hvis der sker noget uventet i livet, eller når du skal på pension. 

Læs om, hvordan vi indfrier løftet til dig.  

At indfri løftet om pensionsudbetaling er kerneopgaven for pensionskassen. Med et nyt strategisk 

fokus har vi i bestyrelsen formuleret tre medlemsløfter, der sætter flere ord på det, du bliver stillet i 

udsigt i pensionskassen. Fremover vil vi måle årets indsatser på netop de løfter, så vi overalt fra 

investeringer til ydelser og rådgivning arbejder med ens fokus og retning. 

 

 

Medlemsløfte #1 

Pension med sikkerhed 

I PKA får du en forudsigelig og stabil pension, fordi vi kan udnytte vores kollektive 

afkast og investeringsrisiko. Du får kompetent rådgivning og service, og vejledning 

i at spare nok op, så din pension kan sikre fundamentet for en god 

seniortilværelse. 

  

Pension med sikkerhed 

Afkastet styrker pensionen 

I Pensionskassen for Farmakonomer er gennemsnitsalderen for medlemmerne stigende. Det skyldes, 

at der bliver optaget færre nye medlemmer end tidligere. For at sikre medlemmerne stabile og 

forudsigelige pensioner fremover, kræver det, at pensionskassen opbygger større buffere end 

tidligere. Bufferne kaldes også ’de ufordelte kollektive midler’. Afkastet for 2021 blev meget 

tilfredsstillende for pensionskassen, der landede på 10,7 %. Alligevel vælger vi at fastholde 

kontorenten på 1,5 %.  

Det gør vi for at skabe så store buffere, at vi kan tage højere investeringsrisiko også i de kommende år. 

En høj investeringsrisiko er godt for pensionerne, fordi det på lang sigt giver højere forventede afkast 

til medlemmerne.  

Afkastet i et gennemsnitsrenteprodukt og et såkaldt markedsrenteprodukt udvikler sig gennem livet. 

Med markedsrenteproduktet kan man opnå et højt afkast i de unge år, men i takt med, at man bliver 

ældre, vil risikoen nedtrappes, hvormed afkastet falder gradvist. Dette fald vil man ikke opleve med et 

gennemsnitsrenteprodukt, hvor investeringsrisikoen fastholdes over et livsforløb og dermed fortsat 

giver et højt forventet afkast både før og efter pensioneringstidspunktet. Vi kan bibeholde en høj 

risiko og dermed højt forventet afkast, selv når formuen er stor. Kontorenten fastsættes for ét år ad 

gangen og udjævner tilfældige udsving i de finansielle markeder. Det giver en forudsigelig pension. 

Kollektivet sikrer, at den enkelte ikke rammes af tilfælde udsving i levetid og afkast. Det giver en stabil 

pensionsudbetaling. På den måde giver gennemsnitsrente et afkast, der er sammenligneligt med det, 
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man kunne have opnået med et markedsrenteprodukt. Samtidig sikrer det en mere stabil pension. 

Det er det, vi kalder pension med sikkerhed. 

 

Kompetent rådgivning 

Vi har gennem flere år prioriteret at højne og styrke kvaliteten hos vores pensionsrådgivere i 

medlemsservice. 2021 var ingen undtagelse. En lovændring i kompetencekravet til rådgivere betød, at 

vi skulle certificere alle rådgivere med den såkaldte IDD-certificering. IDD er en engelsk forkortelse for 

Insurance Distribution Directive, der kan oversættes til forsikringsdistributionsdirektivet. Direktivet 

indfører en europæisk standard for rådgivning, som vil sikre forbrugeren og ensarte 

konkurrencevilkårene i branchen.  

Udover IDD-certificering har vi også flere rådgivere tilmeldt videreuddannelse på 

Forsikringsakademiet. Med nye kvalifikationer vil vores rådgivere kunne hjælpe medlemmerne med 

endnu større sikkerhed. I PKA holder vi konstant øje med kvalitetsniveauet i rådgivningen, så 

medlemmerne bliver mødt af kompetent og relevant rådgivning – uanset hvor de er i livet. 

 

Nye digitale muligheder  

I 2021 tog vi en ny udbetalingsløsning i brug. Fordelen for medlemmerne er, at man fremover vil få et 

årligt overblik over sin pensionsudbetaling, som er at sammenligne med en lønseddel. Dette er en 

opgradering fra den advisering fra banken, der tidligere var eneste meddelelse. Ved hver eneste 

ændring i pensionsudbetalingen modtager man en opdateret oversigt.  

I 2021 så vi, hvordan digitale møder landede som en fast valgmulighed. Når der er brug for det på 

grund af travlhed eller sygdom, er det en stor fordel, at man kan vælge at deltage i et møde via sin 

telefon, tablet eller computer. Derfor udvidede vi i 2021 endnu engang vores digitale tilbud til 

medlemmerne, som har taget godt imod de ekstra muligheder for møder og webrådgivning.  

Har du hørt om de 70 %? 

Det betaler sig at spare lidt ekstra op igennem livet. Dette vigtige budskab blev flittigt kommunikeret i 

2021. Og på tværs af pensionskasserne indbetalte medlemmerne i PKA-fællesskabet et rekordhøjt 

beløb i 2021. 1,4 mia. kr. blev det til i personlige, supplerende opsparinger, der vil vokse med samme 

kontorente, som den øvrige pensionsopsparing.  

Sammen bidrager det til det anbefalede mål: Når et medlem går på pension, anbefaler vi, at 

medlemmet hver måned mindst har pension til at få udbetalt 70 % af det beløb, hun fik i løn om 

måneden. Beregninger viser, at med pension følger ændret økonomi. Der er selvfølgelig mange 

faktorer i spil, som fx eventuel friværdi i bolig, en ægtefælles økonomi osv. Men mindst 70 % af 

slutlønnen er vores generelle anbefaling, der vil give de fleste et godt seniorliv.   

Hvor stor en procentdel din pension udgør af slutlønnen, beregnes ud fra den pension, du har sparet 

op til gennem PKA, de offentlige ydelser og eventuelle ekstra opsparinger. De offentlige ydelser er her 

ATP-pension og folkepensionens grundbeløb. Hvis du er berettiget til at modtage folkepensionens 

pensionstillæg, vil det øge din dækning yderligere, da pensionstillægget ikke indgår i beregningen.  

I 2021 regnede vi med en ATP-pension på 1.250 kr. om måneden og folkepensionens grundbeløb på 

6.518 kr. om måneden. Det typiske medlem i Pensionskassen for Farmakonomer har pension til at få 

udbetalt 75 % af sin nuværende løn.  

Husk, at du og alle andre medlemmer til enhver tid kan logge på pka.dk og se dine tal.  
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Medlemsløfte #2 

Hjælp, når livet ændrer sig 

Livet kan tage mange drejninger. I PKA er du godt forsikret, når du har brug for 

det. Du får hjælp og personlig og relevant rådgivning. 

  

Hjælp, når livet ændrer sig 

Personlig rådgivning, når du har brug for det 

Med indretningen af et nyt filmstudie kunne vi i 2021 udvide rådgivningsmulighederne til 

medlemmerne.  De digitale møder har i kraft af deres nemme tilgængelighed, haft stor tilslutning, 

også til et nyere koncept: Personlig webrådgivning, som blev udvidet fra kun at gælde seniorer til at 

være et tilbud til alle. I 2021 har vi afviklet 1.000 webrådgivninger. Medlemmet har direkte adgang til 

egne data undervejs i mødet, og kan se på tallene sammen med sin rådgiver.  

Også de mange fysiske møder, vi afholdt, havde stort fremmøde og gav god respons. For at 

imødekomme efterspørgslen, vil vi nu udvikle nye tema-møder, som vil give den enkelte mulighed for 

at vælge mellem emnerne.   

I hele 2021 arbejdede vi på at lancere et nyt koncept for rådgivning, som er startet her i 2022. Du kan 

fremover tilmelde dig et årligt servicetjek, hvor du ved tilmeldingen fortæller lidt om dig selv og dit liv. 

Med de oplysninger vil du få relevante anbefalinger for dit liv her og nu og løbende modtage 

servicemeddelelser, hvis du kommer i en situation, som kræver specifik rådgivning. Det kan fx være, 

hvis du går ned i tid på dit arbejde, skifter civilstand eller lignende større livsændringer. 

Forsikringspakken skal følge med tiden 

I din pensionsordning har du dækninger ved sygdom, der supplerer offentlige ydelser som fx tilkendte 

førtidspensioner. For hele tiden at sikre den korrekte dækning og det bedst mulige tilbud til alle 

medlemmer, følger vi den til enhver tid gældende lovgivning. I 2021 steg antallet af tilkendte 

førtidspensioner, særligt på baggrund af det stigende antal seniorpensioner. Stigende udbetalinger 

påvirker medlemmernes pensioner. Derfor skal bestyrelsen i 2022 og 2023 se på, om 

forsikringspakken er skruet rigtigt sammen med mest mulig værdi for medlemmernes pensioner.  

Ny produktpakke til Farmakonomer i 2021 

I 2021 har du som medlem haft mulighed for at tilvælge dækningen Pension ved død. Dækningen er 

en udbetaling til dine efterladte. Dækningen vises som et engangsbeløb, de efterladte betaler 40 % 

statsafgift af, mens ægtefælle eller børn under 24 år kan vælge at få den udbetalt månedligt over 10 år 

og da betale indkomstskat af udbetalingerne. Alle farmakonomer, der er optaget i pensionskassen 

efter 1. juli 2021, har denne dækning. Øvrige medlemmer har haft en mulighed for omvalg i 2021 og 

det benyttede ca. 470 medlemmer sig af.  

PKA-fællesskabet er bredt forankret 
Samarbejde med organisationerne 

Vores bestyrelse består som bekendt af både generalforsamlingsvalgte og medlemmer udpeget af 

Farmakonomforeningen og Danmarks Apotekerforening. Det tværgående samarbejde imellem 

parterne sikrer den bedst mulige pensionsordning til medlemmerne. PKA supplerer samarbejdet ved 

at klæde alle parter godt på med viden om pension. I Forhandlernetværket tilbyder PKA sparring med 
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repræsentanter for organisationerne, så de altid har seneste viden og data om deres medlemmers 

pensioner.  

 

Særlig uddannelse af tillidsrepræsentanter  

En særlig vigtig rolle spiller tillidsrepræsentanterne ude på arbejdspladserne. De har i kraft af deres 

tillidshverv en helt unik position, fordi de befinder sig lige der, hvor medlemmerne i deres arbejdsliv 

har brug for os, nemlig ved jobstart, orlov, sygdom og pension. Medlemmerne kan, via deres 

tillidsrepræsentanter, få gode råd og hjælp rettidigt, når tillidsrepræsentanten kender til muligheder i 

pensionsordningen.  

Derfor har vi altid tilbudt basis- og overbygningskurser i pension og investering til alle 

tillidsrepræsentanter. I 2021 afholdt vi desuden webinarer i foråret og fysiske undervisningsdage i 

efteråret med rigtig god respons. Vi er stolte over og taknemmelige for alle tillidsrepræsentanters 

engagement og store indsats. I de kommende år vil vi udvikle endnu mere på tilbuddet til 

tillidsrepræsentanter, så også de kan vælge sig ind på præcis de temaer, som er relevante for deres 

arbejdspladser.    

 

Tværgående tiltag og god vidensdeling 

Et godt eksempel på, hvor den tværgående indsats betaler sig, er emnet fleksibel tilbagetrækning  

– det som de fleste medlemmer kender som ’at trappe gradvist ud af arbejdsmarkedet’ eller at få 

delpension.  

Indenfor de næste fem år når 28 % af dem, der er på arbejdsmarkedet, deres tidligste PKA-

pensionsalder, som for langt de fleste i pensionskassen er 60 år. Det viser vores tal, som er et 

gennemsnit på tværs af de 13 faggrupper i PKA-fællesskabet. Derfor er det relevant at tale fleksibel 

tilbagetrækning, så en stor arbejdsstyrke ikke forsvinder på kort tid. PKA har tre indsatsområder: Til 

ledere, medlemmer og tillidsrepræsentanter. PKA har orienteret organisationerne og udarbejdet 

særligt materiale til ledere. 

Antal medlemmer 

 

Medlemmernes samlede indbetalinger 
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Pensionskassen udbetalte til medlemmerne og deres familier 
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Stærkt investeringsresultat 

Pensionskassen opnåede i 2021 et højt afkast på 1,1 mia. kr. Det svarer til 

10,7 % af hele pensionsopsparingen. Her kan du se, hvilke investeringer der 

har bidraget til afkastet, og hvordan året overalt gav bæredygtige 

fremskridt for os.  

Flot afkast i 2021 

Højt afkast stabiliserer pensionskassen 

For Pensionskassen for Farmakonomer var afkastet på 10,7 %. Et rigtig pænt og tilfredsstillende 

resultat. Det er lykkedes at skabe et flot overskud, der over tid alene tilfalder medlemmerne og deres 

pensionsordning.  

Med gennemsnitsrente opbygger man en kollektiv buffer i gode år, som understøtter pensionerne i 

mindre gode år. Da gennemsnitsalderen i Pensionskassen for Farmakonomer er stigende og den 

fælles investeringsrisiko derfor faldende, har bufferne i pensionskassen ikke den ønskede størrelse. 

Derfor går en stor del af årets gode afkast til at opbygge buffere, der kan sikre stabile pensioner i de 

kommende år. På den måde kommer hele afkastet tilbage til pensionskassens medlemmer – og du får 

din pension, når du skal bruge den. 

Kontorenten fortsat på 1,5 % 

Afkastet for pensionskassen har været meget tilfredsstillende på 10,7 %. Alligevel er kontorenten 

relativt lav med kun 1,5 %. Det skyldes, at der i gennemsnitsrente opbygges buffere i gode år, så den 

understøtter pensionerne i mindre gode år.  

Vi ønsker at have en høj investeringsrisiko for at opnå høje afkast til alle medlemmer, uden at risikoen 

for pensionerne stiger. Det kræver større buffere, end der tidligere har været i pensionskassen. Derfor 

henlægger vi i øjeblikket en del af det gode afkast til det såkaldte kollektive bonuspotentiale 

(bufferne), der kan dække fremtidige udsving.  

På den måde kan man sige, at ved at give en forsigtig rente nu kan vi fortsat investere med høj risiko, 

der vil bidrage til stabile pensioner i de kommende år. 

Investeringsstrategien sikrer robustheden  

I 2021 så vi, i modsætning til 2020, ikke store udsving på aktiemarkederne i løbet af året: Vores 

forskellige aktiver på både børsnoterede og unoterede markeder har overalt klaret sig rigtig flot. 

Vindmøllerne gav igen i 2021 et robust afkast på trods af, at det fx ikke blæste så meget som forventet. 

Generelt var den store efterspørgsel og den stigende inflation god for porteføljen af reale aktiver, der 

blandt andet inkluderer ejendomme, vindmølle- og solcelleparker. Igen kan vi derfor konstatere, at 

strategien med at sprede risikoen bredt sikrer stabilitet i pensionskassens afkast. 

Investeringsstrategien er fortsat langsigtet og robust.  
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Sådan fordeler investeringerne sig i procent 

 

100 kr. er blevet til … 

 

 

 

 

Medlemsløfte #3 

Bæredygtig værdi for både dig og samfundet 

I PKA bruger vi vores styrke og gennemslagskraft til at investere ansvarligt, så vi 

bidrager til en mere bæredygtig verden. Du får en pension, der gør en forskel i 

samfundet og giver værdi – ikke kun økonomisk. 
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Bæredygtig og social boligprofil  
Byggeri til tiden 

Vi fortsætter med at bygge steder, hvor også PKA’s medlemmer kan og vil bo. 2021 har været et rigtig 

godt år for ejendomsområdet. Byggeprojekter er leveret til tiden til den ønskede kvalitet og aftalte 

pris. Vi har med meget velfungerende partnerskaber haft succes med at overdrage byggeriet til 

boligdrift uden komplikationer.  

Fortsat en social profil i boligerne 

Også i 2021 har vi samarbejdet med blandt andre FB Gruppen om at udvikle byggeri, der er mere end 

bare ejendomme. Vi har været involveret i byggeriet af ældreboliger, ungdomsboliger og kollegier. 

Alle steder med fællesskabet som omdrejningspunkt både i selve arkitekturen, indretningen og 

nærmiljøet:  

• Siden vores første byggeri i Gellerup ved Aarhus, kaldet Zebra House, har vi arbejdet videre på at få 

planforholdene på plads, så de næste byggerier kunne starte midt i 2021.  

• På Grønttorvet i Valby er endnu to boligejendomme blevet indviet i 2021. Her er vores nye koncept 

for fællesskabsboliger for unge blevet etableret med 37 mindre ungdomsboliger og 5 maxi-boliger, 

som hver har plads til fire unge i et boligfællesskab.  

• I Risskov blev den sidste af pensionskassernes tre nye ejendomme i Bindesbøll Byen indviet. 

Pensionskassernes samlede byggeri på den tidligere hospitalsgrund omfatter nu 185 lejligheder, 

herunder de 106, som blev lejet ud i 2021.  

• Som del af vores samarbejde med A Enggaard blev også to boligejendomme i Skejby klar til 

indflytning. Det er en ny bydel med særligt fokus på at fremme af sociale fællesskaber.  

Mindre CO2 og lavere energiforbrug 

Vi stiller strenge krav til energiforbrug og CO2-udledning, og derfor opgraderer vi løbende eksisterende 

byggeri til højere energiklassificeringer. I 2021 steg ejendommenes gennemsnitlige 

energiklassifikation til energiklasse B. Vi vil fortsat have fokus på energiforbedringer de næste år.  

I PKA har vi i 2021 sat et strategisk mål om at reducere CO2-aftrykket fra det niveau, vi havde i 2019 

med 29 % frem mod 2025 på vores investeringer. Hvis vi når delmålet, vil det betyde, at vi efter planen 

bliver helt CO2-neutrale og går i 0 i 2050.  

Ansvarlige investeringer 

COP26 viste en ny vej for ansvarlige investeringer 

I 2021 deltog PKA’s administrerende direktør Jon Johnsen og ESG-chef Dewi Dylander i COP26, der 

blev afholdt i Skotland. Det blev en mere succesfuld COP, end vi har set i årevis. Der kom flere 

tilkendegivelser og beslutninger, som vil styrke andelen af grønne investeringer i verden.  

Partnerskaber  

Vores partnerskaber spiller en betydningsfuld rolle på udviklingsområdet. Vi er med til at arbejde for 

grønne energikilder, også kaldet Power-to-X. Opgaven med at omdanne bæredygtig energiproduktion 

til brint, som substitut for fossile brændstoffer, er stor. Den kræver, at man finder lagringsformer, der 

gør udnyttelsen effektiv. Den kræver også, at man kan finde samme gode anvendelsesmuligheder, 

som fossile brændstoffer har.  

Feltet skærpet – flere vil være klimavenlige pensionsinvestorer 

For første gang i syv år får PKA ikke førstepladsen, men en andenplads i WWF Verdensnaturfondens 

årlige kåring af mest miljøvenlige investor blandt de danske pensionskasser og -selskaber. Vi er stolte 

af at beholde en topplacering, og af at have gået forrest i så mange år. Vi kan alle glæde os over, at den 

miljøvenlige dagsorden nu er slået så bredt igennem, at konkurrencen er skærpet. Bæredygtige 

investeringer kommer i sidste ende os alle til gode.   
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Ansvarlighed i skatteforhold  

I 2021 blev OECD-landene enige om at introducere et globalt minimumsbeskatningssystem for store 

multinationale selskaber. Aftalen skal, ifølge OECD, træde i kraft i 2023. Målet er at dæmme op for 

international skattetænkning ved brug af lavskattelande. Initiativet hænger godt sammen med 

pensionskassens skattepolitik og vores fokus på skat som et væsentligt samfundsbidrag. Det hører 

også med til en ansvarlig investering at sikre, at alle selskaber bidrager med skattebetalinger til at 

finansiere den grønne omstilling.  

På grund af det kommende globale minimumsbeskatningssystem har vi i 2021 intensiveret vores 

screening af de selskaber, vi investerer i. Vi vil fx gerne sikre, at selskaberne betaler mindst 15 % i skat 

af deres overskud og at de informerer mere og tydeligere om deres skatteforhold. Internationalt bliver 

pensionskassers og andre investorers ansvar på skatteområdet kaldt Tax Fairness-initiativet. PKA-

pensionskasserne deltager aktivt i dette initiativ, og har som eneste danske investor bidraget til FN 

PRI’s første rapport om emnet i efteråret 2021. 

Læs meget mere og se illustrationer af de ansvarlige investeringer på ansvarlige-investeringer.dk 
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Strategisk fokus i 2021 

Bestyrelsen 

Strategisk fokus vedtaget 

Bestyrelsens strategiarbejde foregik over hele året: Vi afholdt fire bestyrelseswebinarer i foråret, som 

fungerede rigtig godt til formålet, der var at give plads til fordybelse og gruppediskussioner. Hvert 

webinar havde et hovedtema, som bestyrelsen diskuterede rammer og retning for. De var henholdsvis 

’produkter og services’, ’investeringsstrategi/filosofi’, ’konsolidering’ og ’ESG’ (ansvarlige 

investeringer). 

I efteråret udmøntede diskussionerne sig i en række medlemsløfter i et samlet strategisk fokus. Også 

årets bestyrelsesseminar, afholdt i september, stod i strategiens tegn. Her opsummerede vi 

strategiarbejdet og processen, som har skabt god konsensus. Alle er blevet hørt og har givet input 

undervejs.  

Medlemsløfterne er vedtaget på bestyrelsesmødet i december og bragt her i beretningen – nu 

arbejder vi frem mod 2027 på at indfri de løfter.  

Anbefaling om at gå sammen med andre tog form i 2021 

Bestyrelsen har løbende arbejdet med pensionskassens forretningsmodel. I 2016 begyndte 

bestyrelsens drøftelser om den fremtidige administration af pensionskassen. Vi ønskede en mere 

effektiv og fremtidssikret administration, der levede op til fx stigende produkt- og compliancekrav 

samt stigende ønsker fra medlemmerne om en modernisering af pensionsordningen. Dette 

resulterede i vores overgang til PKA-fællesskabet i 2018, som har sikret markant lavere omkostninger, 

bedre forsikringsdækninger og konkurrencedygtige investeringsafkast.  

Da gennemsnitsalderen og andelen af pensionister i pensionskassen er stigende, påbegyndte 

bestyrelsen i vinteren 2020 de nuværende drøftelser om pensionskassens forretningsmodel. Vi har 

som mål at sikre et højt investeringsafkast, stabile pensioner, en holdbar forretningsmodel og en 

demografisk balance i pensionskassen. Dette ledte til en anbefaling om at gå sammen med andre 

faggrupper. Den løsning tror vi fortsat meget på, men det er en omfattende proces, som kræver tid for 

at blive helt rigtig og til alles fordel.  

I bestyrelsen arbejder vi fortsat på den bedst mulige løsning til alle pensionskassens medlemmer. Vi 

vil i den forbindelse gerne takke for et flot fremmøde og fuld opbakning til det fortsatte arbejde på 

den ekstraordinære generalforsamling, vi afholdt d. 22. november 2021.  

Vi skal ikke, som tidligere annonceret, stemme på den kommende generalforsamling. I stedet vil vi 

give en status og et indblik i processen og det videre arbejde mod en kommende sammenlægning.    

Pensionskassens ledelse  

Bestyrelse 

Pensionskassens bestyrelse har ansvaret for den overordnede ledelse af pensionskassen. Bestyrelsen 

er sammensat af otte medlemmer, af hvilke to udpeges af Farmakonomforeningen, herunder 

formanden, som også er særligt sagkyndig, to medlemmer udpeges af Danmarks Apotekerforening og 

tre vælges af og blandt pensionskassens medlemmer samt endnu en særligt sagkyndig, der er 

udpeget af Farmakonomforeningen og Danmarks Apotekerforening i fællesskab.  

De to særligt sagkyndige bestyrelsesmedlemmer har kvalifikationer inden for regnskab eller revision 

samt investering, forsikringsledelseserfaring fra en finansiel virksomhed. 



 

Beretning 2021 15 
 

 

Bestyrelsen tilstræber en kønsmæssig lige repræsentation. Der var ved udgangen af 2021 fem kvinder 

og tre mænd i bestyrelsen. 

Udpeget af Farmakonomforeningen 

• Henrik Klitmøller Rasmussen, formand, direktør og særlig investerings- og medlemssagkyndig 

• Ann-Mari Grønbæk, næstformand, formand for Farmakonomforeningen 

Udpeget af Danmarks Apotekerforening 

• Jesper Gulev Larsen, medlem, formand for Danmarks Apotekerforening  

• Jørgen Mostrup, medlem, apoteker 

Generalforsamlingsvalgt 

• Susanne Engstrøm, medlem, farmakonom 

• Birgitte Jeanette Andersen, medlem, farmakonom  

• Christine Bruun Brandborg, medlem, farmakonom  

Udpeget af Farmakonomforeningen og Danmarks Apotekerforening  

• Susanne Kure, revisionsudvalgsformand, professionelt bestyrelsesmedlem og konsulent  

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. 

Se bestyrelsesmedlemmernes cv på pka.dk. 

Revisionsudvalg 

I henhold til lovgivningen skal der være et revisionsudvalg, der har særlig fokus på at overvåge 

pensionskassens regnskabsaflæggelse. Det er et krav, at formanden for revisionsudvalget skal have 

kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision. Pensionskassens revisionsudvalg har to 

medlemmer. 

Formand for revisionsudvalget Susanne Kure er uddannet cand.merc.aud. og statsautoriseret revisor 

og har bl.a. i perioden 2003-2015 været vicedirektør i Vækstfonden. Siden 2015 har hun arbejdet som 

professionelt bestyrelsesmedlem og konsulent. Susanne Kure opfylder med denne baggrund kravene 

til at være uafhængig af pensionskassen og at have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller 

revision. 

Det øvrige medlem af revisionsudvalget er 

• Susanne Engstrøm 

Revisionsudvalget holder fælles møder med revisionsudvalgene i de tre øvrige PKA-pensionskasser 

samt PKA+. 

Bestyrelseshonorar årligt 

Formandens honorar er 201.078 kr., og næstformandens honorar er 134.056 kr. årligt. 

Bestyrelsesmedlemmers honorar er 57.369 kr. Revisionsudvalgsformandens honorar er 134.056 kr. og 

den særligt investeringssagkyndiges honorar er 76.687 kr. Revisionsudvalgsmedlemmernes honorar 

er 22.527 kr. årligt. Bestyrelseshonorarer udbetales direkte af PKA A/S. 

Direktion 

• Jon Johnsen, administrerende direktør 

Læs mere om direktionens aflønning i afsnittet om PKA A/S. 
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PKA A/S 

Pensionskassens daglige administration, PKA A/S, ejes af fire pensionskasser: Pensionskassen for 

Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale; Pensionskassen for Sundhedsfaglige; 

Pensionskassen for Sygeplejersker, Lægesekretærer og Radiografer og Pensionskassen for 

Farmakonomer. 
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Året i tal 

Medlemmer 

Figur 1 – Udvikling i medlemstallet 2017-2021 

  

Figur 2 – Tilgang af nye pensionister 2018-2021  

  
2018 2019 2020 2021 

Alderspensionister 237 175 143 152 

Førtidspensionister 18 19 22 23 

Børnepensionister 19 32 23 42 

I alt 274 226 188 217 

 

Figur 3 – Gennemsnitsaldre 2021  

*) Den reelle tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet kan ligge før alderspensionering, hvis 

medlemmerne fx vælger at gå på efterløn og/eller udsætte udbetalingen af alderspension. 

Gennemsnitsaldre 2021 

Alle medlemmer 54 år 4 måneder 

Ved afgang fra arbejdsmarked* 63 år 3 måneder 

Ved alderspensionering 63 år 10 måneder 
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Figur 4 – Gennemsnitligt bidrag, bidragsbetalende medlemmer 

 

Figur 5 – Pensionsudbetalinger 2018-2021 

I mio. kr. 2018 2019 2020 2021 

Alderspensioner  395 427 449 462 

Førtidspensioner 23 22 21 22 

Børnepensioner 4 6 5 6 

Aldersopsparing 21 19 14 11 

I alt 443 474 489 501 

Investeringer 

Figur 6 – Samlet afkast i procent (N1) 2012-2021  

N1 er det samlede investeringsafkast før pensionsafkastskat (PAL) 
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Figur 7 – Investeringsomkostninger 3 års gennemsnit  

 

Risiko, solvens og økonomi 

Figur 8 – Solvenskapitalkrav  

 
Pensionskassens basiskapital skal mindst kunne dække det opgjorte solvenskapitalkrav. Kravet er 

opgjort på baggrund af standardmodellen fra Solvens-II reglerne.   

Ultimo 2021 er basiskapitalen 1.892 mio. kr., mens solvenskapitalkravet er 618 mio. kr. Basiskapitalen 

kan dække solvenskapitalkravet ca. tre gange, hvad der svarer til den viste overdækning på 206 %.  
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Figur 9 – Administrationsomkostninger pr. medlem 2017-2021 og budget 2022  

 

Figur 10 – Resultatopgørelse 2017-2021  

Årets resultat viser et overskud på 115 mio. kr. 

Resultatopgørelse 2017-2021 

2017 2018 2019 2020 2021 Mio. kr. 

Indtægter           

Medlemsbidrag i alt 195 200 202 194 204 

Resultat af investeringer efter 

skat 
605 -213 1.123 279 973 

I alt 800 -13 1.326 474 1.177 

Udgifter           

Pensionsudbetalinger 418 463 497 527 522 

Administration 9 3 3 3 3 

I alt 427 467 500 530 525 

Til rådighed 373 -480 825 -57 651 

Overført til 

pensionshensættelser 
-89 425 -731 12 -537 

            

Årets resultat 284 -55 95 -45 115 
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Figur 11 – Balance 2017-2021  

Aktiverne udgjorde 13,8 mia. kr. ved udgangen af 2021. 

Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 2021 
 

Aktiver            

Obligationer mv. 286 5.953 6.463 6.171 6.063  

Investeringsforeningsandele 10.379 4.657 5.457 5.294 6.822  

Aktier 222 334 519 537 717  

Afledte finansielle instrumenter 0 90 86 283 216  

Ejendomme 4 4 8 17 18  

I alt 10.891 11.037 12.533 12.302 13.837  

             

Passiver            

Hensat til pensioner 8.955 8.546 9.238 9.234 9.727  

Medlemskapital 423 407 446 437 482  

Egenkapital 1.301 1.246 1.340 1.296 1.410  

Øvrige passiver 212 838 1.509 1.334 2.218  

I alt 10.891 11.037 12.533 12.302 13.837  

 

PKA A/S  

Organisation 

 

PKA A/S’s bestyrelse  

Valgt efter indstilling fra Danske Regioner 

• Stephanie Lose (formand), regionsrådsformand 

• Ulla Astman, regionsrådsformand 

Valgt efter indstilling fra KL 

• Mogens Jespersen, borgmester 

Valgt efter indstilling fra de faglige organisationer 

• Grete Christensen (næstformand), formand DSR 

• Jette Søgaard Nissen, hospicechef 
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• Benny Andersen, forbundsformand SL 

• Ghita Parry, formand Kost & Ernæringsforbundet 

• Lene Roed Poulsen, formand HK Kommunal  

• Ann-Mari Grønbæk, formand Farmakonomforeningen  

Valgt af medarbejderne i PKA A/S 

• Søren Grooss, porteføljemanager 

• Niels Møller, juridisk chefkonsulent  

Udpeget af Danmarks Apotekerforening 

• Jesper Gulev Larsen, (observatør), formand Danmarks Apotekerforening 

Formandens og næstformandens honorar er 93.777 kr. De øvrige medlemmers og observatørens 

honorar er 57.369 kr. Grete Christensens honorar bliver udbetalt til Dansk Sygeplejeråd, Lene Roeds 

honorar bliver udbetalt til HK Kommunal, og Ghita Parrys honorar bliver udbetalt til Kost & 

Ernæringsforbundet.  

PKA’s direktion 

Direktionen er den samme som i de fire pensionskasser. Administrerende direktør Jon Johnsens 

vederlag var i 2021 på 4,5 mio. kr. Jon Johnsen har et opsigelsesvarsel på 12 måneder. Direktionen har 

ikke bonus- eller andre incitamentsaflønninger.  

PKA’s daglige ledelse består af direktionen og direktørerne fra Investeringer; Finans; Jura, Uddannelse 

& Ledelse; og Medlemmer & Aktuariat.  

Lønpolitik i PKA 

Alene medarbejdere i PKA’s investeringsafdeling har en aftale om begrænset bonusordning. 

Investeringsdirektøren er ikke omfattet af aftalen om bonusordning.  

Du finder en oversigt over PKA’s lønpolitik på pka.dk. 

 

  

 



 

 

 

 

Cvr-nr. 10 49 68 37 

Gentofte Kommune  
 


