Information fra PKA

Vigtigt nyt

om din pensionsordning
Det er vigtigt, at din pension er
forudsigelig og stabil. Så kan du
bedst muligt planlægge din økonomi
som pensionist.

Læs om
de aktuelle
ændringer, der
sikrer din pension
i årene frem.

Pensionskassens
formand svarer
på spørgsmål fra
medlemmerne.

Se dine nye
muligheder for
at få et samlet
overblik over din
pension.

Kære medlem
Bestyrelsen i Pensionskassen for Farmakonomer
ønsker, at du har de bedste
muligheder for at planlægge økonomien som pensionist. Du skal kunne forudse, hvad der bliver udbetalt
gennem årene på pension.
I mange år har pensionen
været baseret på en høj
omregningsrente på 4,5 %.
Da renteniveauet de seneste år har været faldende,
forventer pensionskassen
ligesom alle andre investorer lavere afkast de kommende år.
Pensionskassens bestyrelse har derfor besluttet at
beregne pensionerne med
en lavere og mere realistisk rente. Det betyder, at
medlemmerne vil opleve
en nedsættelse af pensionerne, men de bliver også
mere stabile og forudsigelige i fremtiden. Med den
nye beregning kan man
med større sandsynlighed
fastholde købekraften, og
vil ikke opleve, at pensionerne sættes ned med
1-2 % årligt, som det har
været tilfældet siden 2017.

Nu bliver pensionen mere
forudsigelig og stabil
Henrik Klitmøller Rasmussen,
formand for Pensionskassen for Farmakonomer,
svarer på spørgsmål fra medlemmerne om de
aktuelle ændringer i pensionsordningen.

Hvorfor sætter I omregningsrenten ned?
I bestyrelsen mener vi, at det er rettidig omhu at sætte omregningsrenten
ned. Det meget lave renteniveau og udsigterne til lav vækst og faldende afkast
på de finansielle markeder betyder, at vi ikke længere forventer at kunne
fastholde de høje pensioner, baseret på en omregningsrente på 4,5 %, som
medlemmerne historisk har oplevet. Vi er desværre ikke herrer over Brexit,
handelskrig eller lav økonomisk vækst i store dele af verden. Men vi kan træffe beslutninger, der sikrer en robust økonomi i pensionskassen – og det er
det, vi har gjort ved at nedsætte omregningsrenten. Bestyrelsen skal desuden
sikre en god pension for alle farmakonomer. Det vil hverken være rimeligt
eller ansvarligt, hvis de yngre medlemmer finansierer højere pensioner til
medlemmer på pension, end pensionskassen har økonomisk råderum til.

Hvad sker der, hvis ikke I gør det?
En manglende reaktion på forventningerne om faldende afkast vil betyde
stor risiko for, at pensionskassen ikke kan udbetale de hidtil udmeldte pensioner. På den lange bane er der nemlig kun to kilder til pension: De opsparede pensionsindbetalinger og de opnåede afkast efter skat og omkostninger.
Falder afkastet, falder pensionen også, medmindre indbetalingerne sættes
op. Bestyrelsen synes, at medlemmerne skal vide dette, så de kan forberede
sig ved at spare mere op eller blive længere på arbejdsmarkedet.

Hvad sker der, hvis afkastet bliver højere igen?
Hvis pensionskassen får et højere afkast end forventet, vil det give en
stigning i pensionskassens samlede midler. Midlerne tilhører medlemmerne,
og stigningen kan udbetales som tillægspension. Et forløb med højere afkast
end det forventede vil altså på sigt give mulighed for stigende pensioner.

Er det kun farmakonomernes pensionskasse, som sætter
pensionerne ned?
De lavere markedsafkast rammer alle aktører i markedet. Nogle pensionskasser har
reserveret midler mod lavere afkast. Men i vores pensionskasse fordeler vi al opsparing,
både individuel og egenkapital, over medlemmets forventede levetid i form af grund- og
tillægspension. Ved omvalget i 2006 fik pensionerne tilført 15 % fra egenkapitalen. Det
har betydet, at farmakonomerne siden omvalget har oplevet, at deres pensioner har været
højere end andre faggrupper med tilsvarende løn- og arbejdsforhold. Stigningen på de
15 % betød til gengæld, at medlemmerne valgte at løbe en risiko for fremtidig nedregulering af pensionen.

Er den lavere rente en konsekvens af at træde ind i PKA?
Nej. Det her sker ganske vist efter beslutningen om at træde ind i PKA, men årsagen
til nedsættelsen af pensionerne er udsigten til lavere markedsafkast i fremtiden. Ved at
deltage i samarbejdet i PKA har vi reduceret omkostningerne til administration og investering, så vi nu er en af landets billigste pensionskasser. Pensionskassen har også fået
adgang til flere investeringsmuligheder, som forhåbentligt afbøder nogle af faldene i det
generelle markedsafkast. Uden samarbejdet ville de faldende markedsafkast være slået
kraftigere igennem på de fremtidige pensioner.

Er det fair, at pensionisterne kan blive på den nuværende
omregningsrente?
Vi ved, at den nye beregning af pensionen har stor betydning for den daglige økonomi
hos vores medlemmer. Derfor har vi også besluttet, at de medlemmer, der får udbetalt
pension fra pensionskassen, kan vælge at blive på den høje omregningsrente. Det betyder,
at pensionen ikke falder her og nu, men at den med stor sandsynlighed vil blive ved med at
falde i årene fremover. Det er en risiko, som pensionisten selv løber, og det påvirker ikke
andre medlemmers pensioner.

Jeg er pensionist. Hvad skal jeg vælge?
Det kan vi ikke svare generelt på. Det afhænger af flere ting, fx alder, helbredssituation
samt din husstands samlede økonomi. Hvis du regner med at bruge færre penge senere
i dit pensionistliv, kan du måske godt leve med risikoen for faldende pension. Så skal du
blive på den nuværende omregningsrente. Er tryghed og stabilitet i din fremtidig pension
vigtigt for dig, skal du vælge den nye beregning. Hvis du er i tvivl, bør du kontakte PKA’s
medlemsservice og få rådgivning.

Tjek din pension
på 5 minutter
Få hurtigt overblik over dine muligheder
Det skal være nemt for dig at få et godt overblik over dine
pensioner og forsikringer. Derfor anbefaler vi, at du logger
på pka.dk og får et samlet overblik. Her kan du også se
dine muligheder for at sikre dig økonomisk til fremtiden.

Med et pensionstjek kan du sammenligne din pension
med din løn i dag. Du kan også se vores anbefaling til,
hvor stor din opsparing bør være. Det giver dig et godt
Tag et
grundlag for at vurdere, om du har nok pension – eller
tjek
om du har behov for at spare ekstra op.


Tag et pensionstjek på pka.dk/pkatjek

Måske har du en pensionsopsparing i et andet selskab
fra et tidligere arbejde - eller en privat pensionsopsparing i din bank. Men der er mange penge at spare ved Saml dine
pensioner
kun at betale omkostninger ét sted. Du får også et
bedre overblik ved at samle dine pensioner hos PKA.


Gå til pka.dk/samle og se vores anbefaling

Har du brug for rådgivning?
Du er altid velkommen til at kontakte os
på telefon eller på chatten på pka.dk
Mandag til torsdag 8.30 - 20 og fredag 9 - 15.

PKA A/S
Tuborg Boulevard 3
2900 Hellerup
CVR: 16 26 58 45

