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9. september 2013 

 

Skyggekonto og gæld på 917 mio. kr. 

 

Såvel Børsen som Jyllands Postens Finansial Watch har på det seneste beskæftiget sig med 

nogle af de udfordringer som vi har som tidligere FSP-medlemmer. Man har især fokuseret på 

et beløb på 917 mio. kr., som figurerer i AP Pensions regnskab for 2012 som en gæld FSP 

medlemmerne har. 

Som så meget andet på pensionsområdet er det kompliceret stof, men vi prøver alligevel med 

vores forklaring: 

 

"I de seneste leveår, havde FSP på grund af ekstremt dårlige afkast bl.a. på grund af store tab 

på investeringer kombineret med alt for høje omkostninger, opbygget en såkaldt skyggekonto, 

som pr. 31. december 2010 var nået op på 2.510 mio. kr. Det var meningen at kommende års 

positive afkast skulle nedbringe saldoen; men inden det skete gennemførte FSP i sommeren 

2011 det store omvalg, hvor dem der valgte Markedsrente betalte 4,3 % i kursværn og fik 2 % 

i omvalgsbonus, i samme forbindelse blev skyggekontoen reduceret med den del, som kunne 

henføres til dem som valgte FSP-Markedsrente. Til rest var der 31. december 2011 i alt 1.183 

mio. kr., som vedrørte dem som blev i FSP Gennemsnitsrente. Dette beløb blev i 2012 

reduceret til 1.088 mio. kr., hvoraf de 917 mio. kr. kan henføres til den gruppe FSP 

medlemmer i Gennemsnitsrente med en depotrente på 2,75 %. 

 

Dette fremgår af AP Pensions regnskab for 2012 og er således en gæld, der skal forrentes og 

nedbringes af de tilbageværende medlemmer af FSP gennemsnitsrente i fællesskab. Det skal 

fremhæves, at det enkelte medlem ikke kan gøres personlig ansvarlig for gælden. 

Det er planen, at gælden - som det også skete i 2012 - skal nedbringes ved anvendelse af 

fremtidige (positive) afkast. Vi ved ikke præcist hvor mange medlemmer der er tilbage i FSP 

Gennemsnitsrente, men det er langt under det antal på 8.500, som er nævnt i Jyllands Postens 

Finansial Watch. 

 

Denne gæld og påstanden om at FSP har benyttet en forkert restlevetid for et 65 årigt 

medlem, er hovedårsagerne til, at der er meget lange udsigter for FSP medlemmer 

(pensionister) i FSP Gennemsnitsrente til at få positive reguleringer af pensionen, de vil dog 

heller ikke komme til at opleve en nedgang i pensionen. 

 

Vi er af den opfattelse, at gælden på 917 mio. kr., ikke berører de medlemmer som er i FSP 

Markedsrente elle som har valgt sig over i AP Netlink." 

NB - Efter udsendelse den 9. september er vi gjort opmærksom på, at medlemmer i 

FSP Markedsrente og AP Netlink har en mindre del af gælden, der henføres til 

risikodækningerne. 

 

 

Venlig hilsen 
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