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Formål med politik for disponering af resultat 
Det fremgår af vedtægtens § 18, stk. 3, at bestyrelsen 
skal fastsætte en politik for resultatdisponering og gøre 
den tilgængelig på hjemmesiden. Formålet med politik-
ken er at offentliggøre de principper, som bestyrelsen di-
sponerer resultaterne efter.  
 
Resultatet af AkademikerPensions virksomhed skal på 
både kort og langt sigt sikre, at reserverne i form af 
egenkapital og overskudskapital er af en størrelse, hvor  
 

• udsving i afkast, risiko- og administrationsforløb, 
der ikke afdækkes i pensionshensættelserne, 
bliver opfanget af reserverne  

• reserverne er tilstrækkelige til at kunne dække 
de lovgivningsmæssige krav til solvenskapital. 

 
AkademikerPensions reserver tilhører medlemmerne og 
deres efterladte, og det enkelte medlems andel bliver 
beregnet hver måned. 
 
Lovgrundlag 
AkademikerPension er som en tværgående arbejdsmar-
kedspensionskasse omfattet af de foreningsretlige 
grundsætninger, herunder lighedsgrundsætningen.  
 
Lighedsgrundsætningen indebærer, at bestyrelsen har 
en forpligtelse til at sikre, at der ikke sker usaglig for-
skelsbehandling eller omfordeling. Det betyder, at det 
årlige resultat skal fordeles forholdsmæssigt blandt 
medlemmerne efter det enkelte medlems bidrag hertil. 
Medlemmerne investerer i fællesskab, og de får det af-
kast, som svarer til deres bidrag til risikoprofilen på afka-
stet. 
 
Eventuelle akkumulerede resultater på forsikringsdæk-
ninger eller administration bliver fordelt blandt med-
lemmerne i efterfølgende år. 
 

Målsætning 
AkademikerPensions reserver skal være af en størrelse, 
hvor pensionskassen kan opretholde investeringspolitik-
ken og forretningsmodellen med stabile udbetalinger. 
Denne målsætning gælder også i forhold til forudsige-
lige, negative scenarier, der følger af negative afkast, ud-
sving i renteniveau og stigning i udgifter til forsikrings-
skader. 
 
Reserverne skal til enhver tid mindst være så store, at 
solvensdækningsprocenten overstiger 200 %. 
 
Opbygning af reserver 
AkademikerPension er en forening, der er ejet af med-
lemmerne. Det er dette medlemsfællesskab, der ejer 
AkademikerPensions reserver i form af egenkapital og 
overskudskapital. 
 
AkademikerPension skal tilstræbe, at opbygningen af re-
server til enhver tid sker baseret på de solvenskapitalkrav 
og behov for sikring mod udsving i afkast, risiko- og ad-
ministrationsforløb, som medlemmernes forsikringsdæk-
ninger og opsparing til pension afføder. 
 
Udlodning af reserver 
Det enkelte medlem har til ethvert tidspunkt andel i og 
vil få udlodning fra AkademikerPensions reserver i det 
forhold, der har bidraget hertil. 
 
Har et medlem samlet set bidraget negativt til reser-
verne, skal dette snarest muligt søges genoprettet. Dette 
kan dog ikke ske ved at fratage medlemmet allerede er-
hvervede rettigheder. 
 
Risici 
AkademikerPension skal tilstræbe, at pensionskassen til 
enhver tid kan håndtere de udsving i de finansielle mar-
keder, der måtte komme. Derfor skal opbygningen af re-
serverne være af en størrelse og robusthed, der kan 
håndtere dette.  
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Herudover skal reserverne også være af en størrelse, der 
kan imødekomme ændringer i lovgivningen. 
 
Opdatering og ikrafttræden 
Politikken og retningslinjerne træder i kraft 16. juni 
2021. 
 
Politikken skal opdateres efter behov og mindst en gang 
årligt. 
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Regler for opbygning af reserver 
Opbygningen af AkademikerPensions reserver bliver for 
nuværende begrænset af kontributionsbekendtgørel-
sens regler. Opbygningen af reserverne bestå af: 
 

1. en risikobetaling for, at reserverne skal lægge 
ud for negative udsving i afkast, renter og udgif-
ter til forsikringsskader (risikotillæg) og  

2. en profitbetaling til ejerne (fortjenstmargen). 
 
Betalingen for punkt 1 afspejler risikoen for, hvordan det 
enkelte medlems forsikringsdækninger og pensionsret-
tigheder kan belaste fællesskabets økonomi. 
 
Profitbetalingen i punkt 2 er sat til 0 kr. for alle medlem-
mer, da AkademikerPension er ejet af medlemmerne og 
derfor ikke har behov for at tjene penge til aktionærer. 
 
Det enkelte medlems andel af reserver 
Hver måned bliver det opgjort, hvad det enkelte med-
lems forholdsmæssige andel af de samlede reserver er. 
 
Den forholdsmæssig andel bliver målt i forhold til den 
samlede værdi af det enkelte medlems bidrag til resul-
tatskabelsen og opbygningen af reserverne. 
 
AkademikerPension skal påse, at der ikke bliver opbyg-
get uforholdsmæssige store reserver i forhold til formålet 
med reserveopbygningen. Sker det, skal bestyrelsen 
træffe beslutning om ekstraordinære udlodninger af re-
serverne til de enkelte medlemmer.  

Bilag: Retningslinjer 
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