
Pensionsoversigt 2017

1. Værdi pr. 1. januar 2017
Du kan her se den samlede værdi af din konto og eventuelt 
værdipapirdepot pr. 1. januar 2017. Har du en puljekonto, er 
værdien af denne medtaget under ”konto”.

2. Tilvækst i 2017
Viser hvor meget værdien af din opsparing er vokset i løbet af
året. Har du fået beløb udbetalt, eller har du haft tab på dine
værdipapirer eller puljeinvesteringer, kan beløbet dog være 
negativt.

3. Indbetalt/Udbetalt
Her vises hvor meget der enten er indbetalt eller udbetalt i 
løbet af året her i banken.

4. Overført
Beløb under “Overført” kan stamme fra:
• overførsler mellem dine pensionskonti i banken.
• forsikringspræmie som ikke fremgår af “tilknyttede forsikringer”.
• skatter og afgifter ud over bruttoskat og pensionsafkastskat.
• kontant udlodning på aktier i forbindelse med fusioner.
• andre ikke specificerede bevægelser.

5. Overført depotværdi
Du har et depot, som er blevet overført til banken i løbet af 
året. Her er beregnet depotets kursværdi svarende til værdipa-
pirernes købskurs på dagen for overførslen.

6. Delophævelser af pensionsordning
Det beløb, der er blevet delophævet i årets løb.

7. Deloverførsel af pensionsordning
Det beløb, der er blevet deloverført til forsikringsselskab eller 
andet pengeinstitut i årets løb.

8. Overført 
Det beløb, der er blevet overført til forsikringsselskab eller 
andet pengeinstitut i årets løb.

9. Ophævelse af pensionsordning
Det beløb (hel pensionsordning) der er blevet ophævet i årets 
løb.

10. Kontorente
Tilskrevet kontorente i året af kontant indestående på din 
konto.

11. Puljeafkast
Nettoafkastet af pulje. Årets puljeafkast og puljegebyr er speci-
ficeret i et særskilt skema.

12. Kursregulering
Beregnet kursgevinst/-tab på værdipapirerne i dit pensionsde-
pot.

13. Obligationsrente og aktieudbytte
Rente og udbytte af værdipapirerne i dit pensionsdepot.

14. Handelsrenter
Indeholder summen af handelsrenter på alle obligationshandler 
på dit pensionsdepot i løbet af året – opgjort netto.

15. Bruttoskat betalt i 2017
Opkrævet arbejdsmarkedsbidrag på indbetalinger foretaget 
under arbejdsgiverordning.

16. Pensionsafkastskat (PAL-skat)
Betalt PAL-skat.

17. Pensionsafkastskat ved delophævelse (PAL-skat)
Den PAL-skat, som relaterer sig til delophævelse i årets løb.

18. Pensionsafkastskat ved ophævelse (PAL-skat)
Den PAL-skat, som relaterer sig til ophævelse i årets løb.

19. Afgift ved delophævelse (PBL-afgift)
Den PBL-afgift, som relaterer sig til delophævelse i årets løb.

20. Afgift ved ophævelse (PBL-afgift)
Den PBL-afgift, som relaterer sig til ophævelse i årets løb.

21. Pensionsafkastskat ved overførsel (PAL-skat)
Den PAL-skat, som relaterer sig til overførsel i årets løb.

22. Afgift ved konvertering til Aldersopsparing
Den PBL-afgift, som relaterer sig til konvertering af en Kapital-
pension til en Aldersopsparing.

23. Omkostninger
Samlede omkostninger i forbindelse med administration af
dit pensionsdepot (depot- og udtrækningsgebyrer, gebyrer til
Værdipapircentralen m.v.).

24. Anvendt til forsikringsdækning
Samlet betalt præmie på forsikringer tilknyttet din
pensionskonto. Præmien på de enkelte forsikringer fremgår af 
den særskilte oversigt over “tilknyttede forsikringer”.

25. Værdi pr. 31. december 2017
Den samlede værdi af din konto og eventuelt pensionsdepot pr. 
31. december.

26. Statusskift mellem privat- og arbejdsgiverordning
Her er anført, hvor meget der er indbetalt til de 2 ordninger her 
i banken.

27. Puljeafkast og administrationsgebyr
Skemaet specificerer, hvor meget du har fået i puljeafkast i 
hver af de puljer, du i løbet af året har deltaget i - opgjort pr. 
kvartal og for året som helhed. Endvidere er beregnet, hvad dit 
brutto- og nettoafkast udgør i procent pro anno af det gennem-
snitlige indestående på puljekontoen.

28. Tilknyttede forsikringer
Her kan du se, hvilke forsikringer der er betalt præmie på. Hvis 
der er betalt præmie på andre forsikringer end de
anførte, indgår beløbet for sådanne under “overført”.

Hvad fortæller pensionsoversigten?
Punkterne henviser til eksemplet på side 2. 
Din egen pensionsoversigt indeholder kun 
de punkter, som har indhold.



Værdi pr. 1. januar 2017   95.000,00
– heraf konto  50.000,00
– heraf depot  45.000,00
Tilvækst i 2017   26.880,00
Indbetalt/Udbetalt  20.000,00
Overført  500,00-
Overført depotværdi  0,00
Delophævelse af pensionsordning  0,00-
Deloverførsel af pensionsordning  0,00-
Overført  0,00-
Ophævelse af pensionsordning  0,00-
Kontorente  1.000,00
Puljeafkast  5.330,00
Kursregulering  6.850,00
Obligationsrente og aktieudbytte  5.000,00
Handelsrenter  1.000,00-
Bruttoskat betalt i 2017 800,00-
Pensionsafkastskat  6.800,00-
PAL-skat ved delophævelse  0,00-
PAL-skat ved ophævelse  0,00-
PBL-afgift ved delophævelse  0,00-
PBL-afgift ved ophævelse  0,00-
PAL-skat ved overførsel  0,00-
Afgift ved konvertering til Aldersopsparing  0,00-
Omkostninger  200,00-
Anvendt til forsikringsdækning  2.000,00-
Værdi pr. 31. december 2017   121.880,00
– heraf konto  25.880,00
– heraf depot  96.000,00
Kontoen har i 2017 skiftet status mellem privat ordning og arbejdsgiverordning:
Under privat ordning er i alt indbetalt 4.000,00
Under arbejdsgiverordning er i alt indbetalt  16.000,00

Hvis du i årets løb har deltaget i pulje, udskrives følgende opgørelse:

PULJEAFKAST OG ADMINISTRATIONSGEBYR I 2017:     
PULJE:  1. kvartal 2. kvartal  3. kvartal  4. kvartal  I alt
Indeksobligationer  380,31 2.078,65 5.828,31 3.296,07 11.583,34
Lange Obligationer  1.026,27-  1.326,32  4.282,02 2.314,55 6.896,62
Danske Aktier 1.744,25 4.351,96- 15.376,16- 4.974,04 13.009,83-
Korte Obligationer  140,15 438,84 1.007,22 412,82  1.999,03
Bruttoafkast i alt  1.238,44  508,15-  4.258,61-  10.997,48  7.469,16
Indirekte omkostninger* 21,71- 49,69- 25,87- 36,94- 134,21-
Afkast før adm. gebyr 1.216,73 557,84- 4.284,48- 10.960,54 7.334,95
Administrationsgebyr*  664,28-  685,80-  709,52-  734,08-  2.793,68-  
Nettoafkast  552,45  1.243,64-  4.994,00-  10.226,46  4.541,27  

Bruttoafkast i procent**  1,40  0,56-  4,50-  11,24  2,01
Nettoafkast i procent**  0,62  1,36-  5,28-  10,45  1,22
ÅOP (Årlige Omk. i Kr.)     2.927,89-   
ÅOP (Årlige Omk. i Pct.)     0,79-   
* Indgår i ÅOK, ** Afkast i procent pro anno af kontoens gennemsnitlige indestående.

Har du tegnet forsikringer i tilknytning til din pensionsordning, udskrives specifikation af betalte forsikringspræmier:

Tilknyttede forsikringer i 2018:   Betalt i 2017
Letsikring ved død, Letpension   600,00
Invaliderente, Topdanmark   1.200,00
Letsikring ved sygdom. Letpension   UDGÅET 200,00
I alt anvendt til forsikringsdækning   2.000,00
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