






















Den uafhaengige revisors erklaering om beregning of A►OK oq AOP

Til ledelsen i Pensionskassen for Byrne- og Ungdomsp~dagoger (PBU)

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

metodebeskrivelse, afstemningsskema og beregning of omkostningselementer ved opg0relse of AOK (arlige omkost-
ninger ikroner) og AOP (arlige omkostninger i procent) for pensionskassen for 2016.

Vores konklusion i erklaeringen udtrykkes med begraenset sikkerhed.

Opgmrelsen of AOK og AOP er udformet med det formal at hjaelpe pensionskassen med at opfylde henstillingen i LP-
information 33/16. Som f01ge heraf kan erklaeringen vaere uegnet til andre formal.

Pensionskassens metodebeskrivelse er dateret den 17. maj 2017.

Lede/sens ansvar for opg0re/sen og fordelingen

Ledelsen har ansvaret for, at metodebeskrivelsen, afstemningsskemaet samt beregning og fordeling of omkostnings-
elementer ved opg0relsen of AOK og AOP er udarbejdet i overensstemmelse med LP-information 33/16.

Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nmdvendig for at beregne og fordele
omkostningselementerne uden vaesentlig fejlinformation, uanset om Jenne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er pa baggrund of vores gennemgang alene at udtrykke en konklusion om, hvorvidt pensionskassens
beregning of omkostningselementer ved opg0relse of AOK og AOP er foretaget i overensstemmelse med den udarbej-
dede metodebeskrivelse og pensionskassens registreringer.

Vi har udf~rt vores unders4gelser i overensstemmelse med ISAE 3000 DK Andre erklaeringsopgaver med sikkerhed

end revision eller review of historiske finansielle oplysninger og yderligere krav if0lge dansk revisorlovgivning samt i

overensstemmelse med vejledningen i LP-information 33/16 fra Forsikring &Pension med henblik pa at opna begraen-

set sikkerhed for vores konklusion.

Ernst &Young Godkendt Revisionspartnerselskab er underlagt international standard om kvalitetsstyring, ISQC 1, og
anvender saledes et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer vedrm-

rende overholdelse of etiske krav, faglige standarder og gaeldende krav i lov og mvrig regulerinq.

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

etiske adfaerd (etiske regler for revisorer), der bygger pa de grundlaeggende principper om integritet, objektivitet, fag-
lige kompetence og forn0den omhu, fortrolighed og professionel adfaerd.

Den udf~rte unders0gelse er foretaget ved hjaelp of begraensede stikprmver, interviews og proceduregennemgang, og
vi har herunder paset, om

► pensionskassen beregner omkostningselementerne, herunder AOK og AOP, pa den made, som pensionskassen
har beskrevet i metodebeskrivelsen,

► der er overensstemmelse mellem de oplysninger, som fremgar of afstemningsskemaet og arsregnskabet 2016
samt selskabets 0vrige registreringer,

► de metodemaessige valg, som pensionskassen har redegjort for i metodebeskrivelsen, er anvendt i afstemnings-
skemaet,

► pensionskassen har udarbejdet en afstemning af, at samtlige opgjorte omkostninger er fordelt pa pensionskas-
sens kunder, samt

► pensionskassen har godtgjort, at Jet AOK og AOP, som den enkelte kunde oplyses om, soarer til de omkostninger,
som pensionskassen beregningsmaessigt har palignet kunden.

Vores unders0gelser har ikke omfattet:

► Kontrol of fordelingen of de opgjorte omkostninger mellem de enkelte kunder samt den enkelte kundes oplysnin-
ger om AOK og AOP.

Det er vores opfattelse, at de udf~drte unders0gelser giver et tilstraekkeligt grundlag for vores konklusion.
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Omfanget of handlinger, vi har udf0rt ved vores unders~gelser, er mindre end ved en erklaeringsopgave med hmj grad
of sikkerhed. Som f01ge heraf er den grad of sikkerhed, der er for vores konklusion, betydeligt mindre end den sikker-
hed, der ville vaere opnaet, hvis der var udf4rrt en erklaeringsopgave med h0j grad of sikkerhed.

Konk/usion

Pa grundlag of vores unders~gelser og det opnaede Bevis er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning
til at konkludere, at pensionskassens beregning of omkostningselementer ved opg0relse of AOK og AOP ikke i alle vae-
sentlige henseender er foretaget i overensstemmelse med den udarbejdede metodebeskrivelse, afstemningsskema og
selskabets 0vrige registreringer.

Kobenhavn, den 17. maj 2017
ERNST &YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
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