
AOK og AOP 3 Norii Pension Livsforsikring A/S

Norli Pension Livsforsikring A/S, der i det efterfolgende kort skrives Norii Pension, opiyser hvert ar de
to n0gletal AOK og AOP pa kundernes ariige pensionsoverbiik. AOK og AOP star for "Arlige
omkostninger i kroner" og "Arlige omkostninger i procent", og viser de samlede omkostninger, hver
enkeit kunde har betalt for at have sin pensionsordning i Norli Pension.

Norli Pension onsker at vise kunderne alle de omkostninger, der er forbundet med at have en
pensionsordning i selskabet. I enkelte tilfaslde er det ikke muligt at indhente alle opiysninger om
omkostninger fra tredjepart. I disse tilfaelde anvendes de foruddefinerede satser, som fremgar af
branchehenstillingen. Der er desuden foretaget enkelte afgr®nsninger undervejs.

De oplyste AOK og AOP tal er beregnet pa baggrund af henstillingen fra brancheforeningen
Forsikring & Pension. La3S om den faelles branchestandard pa forsikrinqoqpension.dk

I denne beskrivelse er der redegjort for den anvendte metode i Norli Pension.
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1 Om kostn i n gsbegreber
1	henstillingen fra Forsikring & Pension arbejdes der med fire overordnede omkostningsbegreber.

•	Samlede administrationsomkostninger

•	Samlede investeringsomkostninger

•	Betaling for sikkerhed (risikoforrentning og garantibetaling)

•	Masgleromkostninger (omkostninger til ekstern radgiver)

2	Samlede administrationsomkostninger
De samlede administrationsomkostninger omfatter udgiftertil administration, samt lobende service og
radgivning. Omkostningerne bliver trukket direkte i kundernes indbetalinger, indskud, overf0rsler, eller

i opsparingen.

Desuden indgar administrationsomkostninger vedrarende tilknyttede forsikringer som fx;

•	Gruppelivsforsikring

3	Samlede investeririgsomkostnioger
Fselles for investeringsomkostningerne er, at de er trukket fra i det afkast eller den depotrente
kunderne far. Omkostningerne daekker udgifter til investering og forvaltning af kundernes
pensionsopsparinger. Det gaelder bade udgifter til Norli Pension og til eksterne forvaltere.

Investeringsomkostningerne fremgar direkte af selskabets regnskab, mens den del, der kan henfores

til egenkapitalen beregnes som en forholdsmaessig andel.

4	Betaling for sikkerhed
For Norli Pension indgar udgiftertil risikoforrentning I opgorelsen af AOK med en sats beregnet ud fra
det, der faktisk er trukket af overskuddet pa det realiserede resultat i rentegrupperne. Herudover
indgar den del af nedbringelse af skyggekontoen der vedrarer tidligere ars ikke opnaet

risikoforrentning og forrentning heraf.

4.1 Direkte betaling for garanti
Kunder i Norli Pension, betaler ikke for ydelsesgaranti. Tidligere var der betalingen for garantien, der
blev trukket direkte pa den enkelte kundes ordning i l0bet af aret. I det tilfaslde der har vaeret noget
tilbageteb for denne betaling, da vil det indga i opgorelsen af AOK, da det derfor vil fremga direkte pa

den enkelte kundes ordning.

5	AOK for bestande, hvor AOK ikke er relevant
Omkostninger der er forbundet med hensasttelser til invalideudbetalinger oplyses ikke til kunderne.
Det drejer sig om risikoforrentning, betaling for garanti og investeringsomkostninger. Summen af de

omkostninger udg0r post 1C i afstemningsskemaet.
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6	AOK for kunder der liar forladt selskabet
AOK for kunder der har forladt selskabet er beregnet og fordelt efter samme metode, som for kunder
der fortsat er I selskabet ved arets udgang.

7	Metodebeskrivelse og afstemning

7.1 Metodebeskrivelse

Omkostningselement IVletode/kilde Fordelingsnogle

De samlede
administrations-
omkostninger

De samlede administrationsomkost-
ninger udg0r summen af de
gebyrer, der traskkes dlrekte pa hver
enkelt kundes ordning, samt de
omkostninger, der vedrarer
gruppelivsforsikring.

De gebyrer, der treekkes dlrekte pa
den enkelte kundes ordning, frem-
gar af savel selskabets systemer,
som af den detaljerede arllge
oversigt kunderne kan finde ved at
logge pa hjemmeslden
www.norliDension.dk.

De omkostninger, der vedrarer den
del af kundernes indbetalinger, der
anvendes til gruppelivsforsikring,
findes 1 Forenede Gruppelivs
regnskab.

De gebyrer, der traskkes dlrekte,
fordeles og posteres pa hver enkelt
kundes ordning l0bende gennem
aret.

For kunder der forlader selskabet i
aret, udg0r de manedlige fordelte
gebyrer de endelige omkostninger
for perioden.

Omkostningerne vedrarende
gruppelivsforsikring, fordeles til de
kunder, der rent faktisk har haft den
pagaeldende forsikring i aret.
Fordelingen sker ud fra st0rrelsen af
den praemie der er betalt til den
pagasldende daskning.

Omkostnings- og
risikoresultat

Den del af det regnskabsmasssige
omkostningsresultat, der vedrorer
driftsomkostningerne, indgar heri,
mens risikoresultatet vedrarer
risikodaekninger og skader og er
saledes ikke en del af
omkostningerne for kunderne.

De samlede
investeringsomkost-
ninger

De samlede
investeringsomkostninger, udg0r de
omkostninger, som fremgar af
arsregnskabet for Norli Pension,
under regnskabsposten
"Administrationsomkostninger i
forbindelse med
investeringsvirksomhed". 1 dette tal
indgar de indirekte omkostninger,
der er forbundet med investeringer i
vasrdipapirer og lignende.

Norli Pensions investeringsaktiver
har 1 perioden alene vasret
investeret i dlrekte ejede

Investeringsomkostningerne
fordeles pa kunderne efter deres
gennemsnitlige arlige depot = [V?. x
primo depot) + (1/2 x ultimo depot).
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vaerdipapirer, hvorfor
investeringsomkostningen vedrorer
outsourcingsomkostning til
forvaltning af midler i selskabets
eget navn, og vedrarer de omkost-
ninger Norli Pension betaler
Skandia Asset Management
Fondsmasglerselskab A/S samt
Fonds-afdeling 1 Forca.
Omkostningerne daskker forvaltning
afaktiverne, herunder, l0n,
lokaleomkostninger m.m. herudover
kommer depotgebyrer mv. Hertil
kommer de direkte omkostninger,
som Norli Pension hartil tenudgifter,
der vedrorer
investeringsforvaltningen.

Risikoforrentning til
al basiskapital

Omkostninger til risikoforrentning
folgerde regler, som selskabet har
anmeldt til Finanstilsynet.
Oplysningerne for aret findes i note
14 i arsregnskabet for Norli Pension.
Her findes egenkapitalens storrelse,
samt risikoforrentningen i procent af
egenkapitalen.

Opgorelse af risikoforretningen er
foretaget i overensstemmelse med
selskabets anmeldelse til
Finanstilsynet. Risikoforrentningen
indgar i AOK med den sats, der er
realiseret.

Selskabet har opdelt den samlede
skyggekonto primo 2016 i hvad der
stammer fra utilstraekkelig
risikoforrentning (inkl. forrentning
heraf) og der stammer fra
egenkapitalens udlaeg til de
forsikrede (inkl. forrentning heraf).
Nye regnskabsreglerfra 1.1.2016
indebasrer der ikke lasngere sker
forrentning af skyggekontoen, og
ikke opnaet risikoforrentning kan
ikke lasngere tilf0res
skyggekontoen.

1 2016 har der vasret nedskrivning af
skyggekonti som folge af genk0b
samt som folge af minimumskravet
for nedskrivning pa 20% af den
samlede skyggekonto ultimo 2015.
Disse er ikke en indtaegt til
egenkapitalen og bidrager derfor
ikke til at daekke utilstraekkelig
risikoforrentning. Ydermere har et
positivt resultat bidraget til
nedskrivning af den del af

Risikoforrentningen og forrentningen
af den ansvarlige kapital fordeles ud
pa kunderne efter deres
gennemsnitlige arlige depot = {Vz x
primo depot) + (1/4 x ultimo depot).
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skyggekonti, der vedr0rer
egenkapitalens historiske udlseg.
Denne nedskrivning indgar derfor
ikke i AOK.

Selskabet har ikke Isengere
ansvarlig lanekapital. Lanet, der i
arsregnskabet for 2014 udgjorde 60
MDKK blev indfriet den 31. oktober
2015 i forbindelse med NICG's
overtagelse af selskabet.

Selskabet har ikke saerlige
bonushensaettelser.

Garantibetaling Garantibetaling f0lger de regler,
som selskabet har anmeldt til
Finanstilsynet. Satsen er anmeldt til
0. Posten udg0r derfor kun
tilbagel0b fra tidligere ar. Bel0bet er
fordelt pa hver enkelt kundes
ordning.

Summen af posten "Betaling for
garanti", udg0r optselling af de
manedlige trsk pa kundernes
ordning.

Betaling for garanti fordeles og
posteres pa hver enkelt kundes
ordning i l0bet af aret. Det samlede
bel0b fremgar ogsa af den
detaljerede arlige oversigt, som
kunderne kan finde ved at logge pa
hiemmesiden www.norliDension.dk.

Maegleromkostninger Selskabet har ikke
maegleromkostninger.
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7.2 Afstemning

Nr. TDKK

1A Summen af AOK oplyst til kunderne 13088

IB Summen af AOK fordelt pa kunder, der har forladt selskabet 262

1C Summen af AOK for bestande, hvor AOK ikke er relevant 1587

ID Summen af endnu ikke oplyst AOK 0

1 Summen af AOK til kunderne 14937

Omkostningspost TDKK

2 Administrations- og erhvervelsesomkostninger, jf.

resultatopg0relsen

15960

3 Leje af domicilejendom 0

4 Maegleromkostninger 0

5 Forsikringsmasssige driftsomkostninger i datterselskaber 0

6 Administrationsomkostninger hos eksterne leverand0rer af

forsikringsydelser

423

7 Administrations- og erhvervelsesomkostninger forbundet med

SUL-forsikringer, jf. regnskabet

0

8 Over-/underskud pa administrations- og
erhvervelsesomkostninger, som daekkes af basiskapitalen

0

9 investeringsomkostninger, jf. resultatopg0relsen 4095

10 Indirekte investeringsomkostninger i fonde, datterselskaber,

investeringsforeninger mv.

0

11 Over-/underskud pa investeringsomkostninger, som daekkes af

basiskapitalen

0

12 Investeringsomkostninger forbundet med basiskapitalen -562

13 Risikoforrentning inkl. udligning af skyggekonti 6282

14 Garantibetalinger 6

15 Omkostnings- og risikoresultat -11508

16 0vrige omkostninger, der kan specificeres 0

17 1 alt 14695

18 Post 1 minus post 17 242
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8 Erklaeringer

8.1 Erklaering fra Norii Pension
Norli Pension har dags dato gennemgaet og godkendt den kvalitative og kvantitative del af
metodebeskrivelserne for regnskabsaret 2016 for Norli Pension.

Det er vores opfattelse, at metodebeskrivelserne er udarbejdet med udgangspunkt i henstillingen fra
Forsikring & Pension om metodebeskrivelser (LP-lnfo 33/16).

Det er endvidere opfattelsen, at beregningen af savel AOK som AOP samt de metodemaessige valg,
der er redegjort for i ovenstaende metodebeskrivelser, er i overensstemmelse med henstillingen fra
Forsikring & Pension om omkostninger, herunder beregning af de kundespecifikke AOK og AOP-tal

(LP-lnfo 33/16).

Endelig er det vores opfattelse, at afstemningen mellem summen af de kundespecifikke AOK-tal og
selskabernes arsregnskaber samt selskabernes 0vrige registreringer er udarbejdet i overensstem¬
melse med henstillingen fra Forsikring & Pension (LP-lnfo 33/16).

Hellfimn 16 mai 2017

Administrerende direkt0r Ansvarshavende aktuar
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8.2 Erklaering om beregning af AOK og AOP

8.2.1	Til ledelsen i Norli Pension Livsforsikring AIS

Vi har i overensstemmelse med Forsikring & Pensions henstilling i LP-information 33/16 foretaget en

gennemgang af metodebeskrivelse, afstemningsskema og beregning af omkostningselementer ved

opg0relse af AOK (arlige omkostninger i kroner) og AOP (arlige omkostninger i procent) for Norli

Pension Livsforsikring A/S for 2016.

Selskabets metodebeskrivelse og afstemningsskema er dateret den 16. maj 2017.

Vores konklusion udtrykkes med begrasnset grad af sikkerhed.

8.2.2	Ledelsens ansvar

Ledelsen har ansvaret for, at metodebeskrivelsen, afstemningsskemaet samt beregning og fordeiing

af omkostningselementer ved opg0relsen af AOK og AOP er udarbejdet i overensstemmelse med LP-

information 33/16.

8.2.3	Revisers ansvar

Vores ansvar er pa baggrund af vores gennemgang alene at udtrykke en konklusion om, hvorvidt

selskabets beregning af omkostningselementer ved opg0relse af AOK og AOP er foretaget i

overensstemmelse med den udarbejdede metodebeskrivelse og selskabets 0vrige registreringer.

Vi har udf0rt vores arbejde i overensstemmelse med ISAE 3000, Andre erklasringer med sikkerhed

end revision eller review af historiske finansielle opiysninger og yderligere krav if0lge dansk

revisorlovgivning samt i overensstemmelse med vejledningen i LP-information 33/16 fra Forsikring &

Pension med henblik pa at opna begrasnset sikkerhed for, at selskabets beregning af

omkostningselementer ved opg0relse af AOK og AOP er foretaget i overensstemmelse med den

udarbejdede metodebeskrivelse og selskabets 0vrige registreringer.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab er underlagt international standard om

kvalitetsstyring, ISQC 1, og anvender saledes et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder

dokumenterede politikkerog procedurer vedr0rende overholdelse af etiske krav, faglige standarder

og gaeldende krav i lov og 0vrig regulering.

Vi har overholdt kravene til uafhaengighed og andre etiske krav i FSR - danske revisorers

retningslinjerfor revisors etiske adfaerd (Etiske reglerfor revisorer), der bygger pa de

grundlasggende principper om integritet, objektivitet, faglig kompetence og forn0den omhu,

fortrolighed og professionel adfaerd.

8.2.4	Det udferte arbejde

Det udf0rte arbejde er foretaget ved hjaslp af begransede stikpr0ver, interviews og

proceduregennemgang, og vi har herunder paset, om
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© selskabet beregner omkostningseiementerne, herunder AOK og AOP, pa den made, som

selskabet har beskrevet i metodebeskrivelsen,

o der er overensstemmelse mellem de oplysninger, som fremgar af afstemningsskemaet, og

Irsregnskabet for 2016 samt selskabets 0vrige registreringer,

o de metodemaessige valg, som selskabet har redegjort for i metodebeskrivelsen, er anvendt i

afstemningsskemaet,

o selskabet har udarbejdet en afstemning af, at samtlige opgjorte omkostninger er fordelt pa

selskabets kunder, samt at

o selskabet har godtgjort, at det AOK og AOP, som den enkelte kunde opiyses om, svarer til de

omkostninger, som selskabet beregningsmasssigt har palignet kunden.

Det udf0rte arbejde har ikke omfattet;

e Kontrol af fordelingen af de opgjorte omkostninger mellem de enkelte kunder samt den enkelte

kundes oplysninger om AOK og AOP.

8.2.5 Konklusion

Ved det udf0rte arbejde er vi ikke blevet bekendt med forhoid, der giver os aniedning til at

konkludere, at selskabets beregning af omkostningseiementerved opg0relse af AOK og AOP ikke i al

vassentlighed erforetaget i overensstemmelse med den udarbejdede metodebeskrivelse,

afstemningsskema og selskabets 0vrige registreringer.

K0benhavn, den 16. maj 2017

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

statsautoriseret revisor
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