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Erklæring om beregning af ÅOK og ÅOP 
 
Til ledelsen i Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører 
Vi har i overensstemmelse med Forsikring & Pensions henstilling i LP-information 46/17 foretaget en 
gennemgang af metodebeskrivelse, afstemningsskema og beregning af omkostningselementer ved 
opgørelse af ÅOK (årlige omkostninger i kroner) og ÅOP (årlige omkostninger i procent) for 
Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører for 2017. 
 
Pensionskassens metodebeskrivelse og afstemningsskema er dateret den 31. maj 2018. 
 
Vores konklusion udtrykkes med begrænset grad af sikkerhed. 
 
Ledelsens ansvar 
 
Ledelsen har ansvaret for, at metodebeskrivelsen, afstemningsskemaet samt beregning og fordeling 
af omkostningselementer ved opgørelsen af ÅOK og ÅOP er udarbejdet i overensstemmelse med LP-
information 46/17.  
 
Revisors ansvar 
 
Vores ansvar er på baggrund af vores gennemgang alene at udtrykke en konklusion om, hvorvidt 
pensionskassens beregning af omkostningselementer ved opgørelse af ÅOK og ÅOP er foretaget i 
overensstemmelse med den udarbejdede metodebeskrivelse og pensionskassens øvrige 
registreringer.  
 
Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med ISAE 3000, Andre erklæringer med sikkerhed 
end revision eller review af historiske finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk 
revisorlovgivning samt i overensstemmelse med vejledningen i LP-information 46/17 fra Forsikring & 
Pension med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at pensionskassens beregning af 
omkostningselementer ved opgørelse af ÅOK og ÅOP er foretaget i overensstemmelse med den 
udarbejdede metodebeskrivelse og pensionskassens øvrige registreringer. 
 
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab er underlagt international standard om 
kvalitetsstyring, ISQC 1, og anvender således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder 
dokumenterede politikker og procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og 
gældende krav i lov og øvrig regulering. 
Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i FSR – danske revisorers 
retningslinjer for revisors etiske adfærd (Etiske regler for revisorer), der bygger på de grundlæggende 
principper om integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel 
adfærd. 
 
Det udførte arbejde er foretaget ved hjælp af begrænsede stikprøver, interviews og 
proceduregennemgang, og vi har herunder påset, om pensionskassen beregner 
omkostningselementerne, herunder ÅOK og ÅOP, på den måde, som pensionskassen har beskrevet i 
metodebeskrivelsen,der er overensstemmelse mellem de oplysninger, som fremgår af 
afstemningsskemaet, og årsregnskabet for 2017 samt pensionskassens øvrige registreringer, 
de metodemæssige valg, som pensionskassen har redegjort for i metodebeskrivelsen, er anvendt i 
afstemningsskemaet, pensionskassen har udarbejdet en afstemning af, at samtlige opgjorte 
omkostninger er fordelt på pensionskassens medlemmer, samt at pensionskassen har godtgjort, at 
det ÅOK og ÅOP, som det enkelte medlem oplyses om, svarer til de omkostninger, som 
pensionskassen beregningsmæssigt har pålignet medlemmet. 
 
Det udførte arbejde har ikke omfattet: 
 
Kontrol af fordelingen af de opgjorte omkostninger mellem de enkelte medlemmer samt det enkelte 
medlems oplysninger om ÅOK og ÅOP. 
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Konklusion 
 
Ved det udførte arbejde er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, 
at pensionskassens beregning af omkostningselementer ved opgørelse af ÅOK og ÅOP ikke i al 
væsentlighed er foretaget i overensstemmelse med den udarbejdede metodebeskrivelse, 
afstemningsskema og pensionskassens øvrige registreringer. 
 
København, den 31. maj 2017 
 
 
 
Deloitte  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 33 96 35 56 
 
 
Morten Jarlbo 
statsautoriseret revisor 
MNE-nr: 33247 
 
 


