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8. juni 2015 

 

Ad 3) Hvilken information er der givet medlemmerne om tidlig og opsat pension. 

(Bilag 5) 
 

 

Tidlig og Opsat Pensionering 

 

I perioden fra IBM Pensionsfonds (Pensionskasses) etablering og frem til år 2008 er der altid 

fortaget ekstra pensionshensættelser til at afdække tidlige og opsatte pensioner. 

 

Alle nedenstående oplysninger er kopieret fra Pensionskassens Årsregnskaber, dækkende 

perioden fra år 2000 til og med år 2014.  

 

 

 

2000 

Udviklingen i regnskabsåret 

I januar 2000 var 1.106 medarbejdere medlemmer af IBM Pensionsfond. Ved udgangen af året 

var der 1.058 medlemmer. I årets løb er 28 medlemmer udtrådt, 18 medlemmer er gået på 

pension og 2 medlemmer er afgået ved døden. 

 

IBM Pensionsfond udbetalte ved udgangen af 2000 pensioner til 448. Heraf var 354 tidligere 

medarbejdere, 81 ægtefællepensioner og 13 børnepensioner. 

 

Ved tidlig eller opsat pensionering af 13 medarbejdere er der foretaget ekstra pensions- 

hensættelser på kr. 15,9 mio. Den tilsvarende hensættelse for 1999 var kr. 38,1 mio.  

 

 

2001 

Udviklingen i regnskabsåret 

I januar 2001 var 1.058 medarbejdere medlemmer af IBM Pensionsfond. Ved udgangen af året 

var der 1.011 medlemmer. I årets løb er 19 medlemmer udtrådt, 26 medlemmer er gået på 

pension og 2 medlemmer er afgået ved døden. 

  

IBM udbetalte ved udgangen af 2001 pensioner til 471. Heraf var 371 tidligere medarbejdere, 

88 ægtefællepensioner og 12 børnepensioner. 

 

Ved tidlig eller opsat pensionering af 23 medarbejdere er der foretaget ekstra 

pensionshensættelser på kr. 25,2 mio.  Den tilsvarende hensættelse for 2000 var kr. 15,9 

mio. 

 

 

2002 

Udviklingen i regnskabsåret. 

I januar 2002 var 1.011 medarbejdere medlemmer af IBM Pensionsfond. Ved udgangen af året 

var der 948 medlemmer. I årets løb er 14 medlemmer udtrådt, 48 medlemmer er gået på 

pension og 1 medlem afgået ved døden. 

 

IBM udbetalte ved udgangen af 2002 pensioner til 513. Heraf var 415 tidligere medarbejdere, 

88 ægtefællepensioner og 10 børnepensioner.  

 

Ved tidlig eller opsat pensionering af 48 medarbejdere er der foretaget ekstra pensions- 

hensættelser på kr. 59,8 mio. Den tilsvarende hensættelse for 2001 var kr. 25,2 mio.  
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2003 

Udviklingen i regnskabsåret. 

I januar 2003 var 948 aktive medlemmer af IBM Pensionsfond. Ved udgangen af året var der 

853 aktive medlemmer. I årets løb er 14 medlemmer udtrådt, 80 medlemmer er gået på 

pension og 1 medlem afgået ved døden. 

 

IBM udbetalte ved udgangen af 2003 pensioner til 585. Heraf var 487 tidligere medarbejdere, 

91 ægtefællepensioner og 9 børnepensioner.  

 

Ved tidlig eller opsat pensionering af 71 medarbejdere er der foretaget ekstra pensions- 

hensættelser på kr. 79,3 mio. Et tilsvarende beløb er indbetalt af IBM Danmark A/S til 

dækning heraf. Den tilsvarende hensættelse for 2002 var kr. 59,8 mio. 

 

 

2004 

Udviklingen i regnskabsåret 

I januar 2004 var 853 aktive medlemmer af IBM Pensionsfond. Ved udgangen af året var der 

805 aktive medlemmer. I årets løb er 11 medlemmer udtrådt, 34 medlemmer er gået på 

pension og 3 medlemmer afgået ved døden. 

 

IBM udbetalte ved udgangen af 2004 pensioner til 617. Heraf var 514 tidligere medarbejdere, 

97 ægtefællepensioner og 6 børnepensioner.  

 

Ved tidlig eller opsat pensionering af 35 medarbejdere er der foretaget ekstra pensions- 

hensættelser på kr. 32,5 mio. Den tilsvarende hensættelse for 2003 var kr. 79,3 mio. 

 

 

2005 

Udviklingen i regnskabsåret 

I januar 2005 var 805 medarbejdere aktive medlemmer af IBM Pensionsfond. Ved udgangen af 

året var der 707 aktive medlemmer. I årets løb er 31 medlemmer udtrådt, 65 medlemmer er 

gået på pension og 2 medlemmer afgået ved døden. 

 

IBM udbetalte ved udgangen af 2005 pensioner til 676. Heraf var 571 tidligere medarbejdere, 

100 ægtefællepensioner og 5 børnepensioner.  

 

Ved tidlig eller opsat pensionering af 37 medarbejdere er der foretaget ekstra pensions- 

hensættelser på kr. 29,5 mio. Den tilsvarende hensættelse for 2004 var kr. 32,5 mio. 

 

 

2006 

Udviklingen i regnskabsåret 

I januar 2006 var 707 medarbejdere aktive medlemmer af IBM Pensionsfond. Ved udgangen af 

året var der 685 aktive medlemmer. I årets løb er 7 medlemmer udtrådt, 14 medlemmer er 

gået på pension og 1 medlem afgået ved døden. 

 

Pensionsfonden udbetalte ved udgangen af 2006 pensioner til 689 personer.  Heraf var 580 

tidligere medarbejdere, 104 ægtefællepensioner og 5 børnepensioner. 

 

Ved tidlig eller opsat pensionering af 54 medarbejdere (40 medarbejdere pr. 31/12 2005 og 14 

i løbet af 2006) er der i 2006 foretaget ekstra pensionshensættelse på 52,7 mio. kr. Den 

tilsvarende hensættelse for 2005 var på 29,5 mio. kr. 
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2007 

Udviklingen i regnskabsåret 

I januar 2007 var 685 medarbejdere aktive medlemmer af IBM Pensionsfond. Ved 

udgangen af året var der 663 aktive medlemmer. I årets løb er 4 medlemmer udtrådt, 

17 medlemmer er gået på pension og 1 medlem afgået ved døden. 

 

Pensionsfonden udbetalte ved udgangen af 2007 pensioner til 707 personer. Heraf var 

590 tidligere medarbejdere, 112 ægtefællepensioner og 5 børnepensioner. 

 

Ved tidlig eller opsat pensionering af 15 medarbejdere er der i 2007 foretaget ekstra 

pensionshensættelse på kr. 13,6 mio. kr. Den tilsvarende hensættelse for 2006 var på 52,7 

mio. kr. 

 

 

2008 

Pensionskassen havde ved årets udgang følgende medlemskreds: 

 

 2008 2007 

   

Tjenstgørende medlemmer 618 663 

Alderspensionister 613 590 

Ægtefællepensionister 117 112 

   

Medlemmer i alt 1348 1365 

Børnepensioner 4 5 

 

Ændringen i de tjenstgørende medlemmer omfatter 9 udtrådte, 30 pensionerede og 6 er døde.  

(Pensionskassen har ikke oplyst fordelingen af antallet af tidlige, opsatte, og alderspensioner, 

og der er ikke foretaget ekstra pensionshensættelser). 

 

Pensionsudbetalingerne udgjorde mio kr. 162,7 mod mio kr. 155,0 i 2007, mens 

udtrædelsesgodtgørelser voksede til mio kr. 17,0 mod mio kr. 3,4 i 2007. 

 

Der forventes et lidt højere niveau for pensionsudbetalingerne i 2009. 

 

 

2009 

Medlemsudvikling 

I januar 2009 var der 618 aktive medlemmer i IBM Pensionsfond. Ved udgangen af året var 

der 570 aktive medlemmer. I årets løb er 4 medlemmer udtrådt, 41 medlemmer er gået på 

pension og 3 medlemmer er afgået ved døden. 

 

Pensionsfonden udbetalte ved udgangen af 2009 pensioner til 772 personer. Heraf var 643 

tidligere medarbejdere, 125 ægtefællepensioner og 4 børnepensioner. 

 

(Pensionskassen har ikke oplyst fordelingen af antallet af tidlige, opsatte, og alderspensioner, 

og der er ikke foretaget ekstra pensionshensættelser). 

 

 

2010 

Medlemsudvikling 

I januar 2010 var der 570 aktive medlemmer i IBM Pensionsfond. Ved udgangen af året var 

der 524 aktive medlemmer. I årets løb er 1 medlem udtrådt, 44 medlemmer er gået på 

pension og 1 medlem er afgået ved døden. 

 

Pensionskassen udbetalte ved udgangen af 2010 pensioner til 810 personer. Heraf var 674 

tidligere medarbejdere, 133 ægtefællepensioner og 3 børnepensioner. 
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Bidrag fra selskabet 

Det ordinære bidrag fra selskabet har for 2010 været på 163,7 mio. kr. 

 

Herudover har selskabet i løbet af 2. og 3. kvartal 2010 indbetalt ekstraordinært 362,4 mio. 

kr. for at sikre, at pensionskassen overholdt lovens krav til solvensmargen, der udgør godt 4% 

af de lovpligtige hensættelser. 

 

De nævnte bidrag er før betaling af arbejdsmarkedsbidrag. 

 

(Pensionskassen har ikke oplyst fordelingen af antallet af tidlige, opsatte, og alderspensioner, 

og der er ikke foretaget ekstra pensionshensættelser). 

 

 

 

2011 

Medlemsudvikling  

Primo januar 2011 var der 524 aktive medlemmer i pensionskassen. Ved udgangen af året var 

der 484 aktive medlemmer. I årets løb er 3 medlemmer udtrådt, 36 medlemmer er gået på 

pension og 1 medlem er afgået ved døden.  

De 36 medlemmer, der er gået på pension, er fordelt på 2 invalidepensioner, 8 tidlige 

pensioner, 10 opsatte pensioner og 16 alderspensioner (hvoraf de 8 fortsat er ansat). 

 

Pensionskassen udbetalte ved udgangen af 2011 pensioner til 839 personer. Heraf var 698 

tidligere medarbejdere, 139 ægtefæller og 2 børn.  

 

Bidrag fra selskabet  

Det ordinære bidrag fra selskabet har for 2011 været på 180,8 mio. kr.  

 

Herudover har selskabet i løbet af 4. kvartal 2011 indbetalt ekstraordinært 189,3 mio. kr. for 

at sikre, at pensionskassen overholdt lovens krav til solvensmargen, der udgør godt 4% af de 

lovpligtige hensættelser.  

 

De nævnte bidrag er før betaling af arbejdsmarkedsbidrag. 

 

(Der er ikke foretaget ekstra pensionshensættelser, til at afdække tidlige og opsatte 

pensioner). 

 

 

2012 

Medlemsudvikling  

Primo januar 2012 var der 484 aktive medlemmer i pensionskassen. Ved udgangen af året var 

der 442 aktive medlemmer. I årets løb er 1 medlem udtrådt, 40 medlemmer er gået på 

pension og 1 medlem er afgået ved døden.  

De 40 medlemmer, der er gået på pension, er fordelt på 3 invalidepensioner, 6 tidlige 

pensioner, 22 opsatte pensioner og 9 alderspensioner (hvoraf de 4 fortsat er ansat). 

 

Pensionskassen udbetalte ved udgangen af 2012 pensioner til 872 personer. Heraf var 724 

tidligere medarbejdere, 146 ægtefæller og 2 børn.  

 

Bidrag fra selskabet  

Det ordinære bidrag fra selskabet har for 2012 været på 184,3 mio. kr. Det nævnte bidrag er 

før betaling af arbejdsmarkedsbidrag. 

 

Det har ikke været nødvendigt med ekstraordinære bidrag i 2012. 

 

(Der er ikke foretaget ekstra pensionshensættelser, til at afdække tidlige og opsatte 

pensioner). 
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2013 

Medlemsudvikling  

Primo januar 2013 var der 442 aktive medlemmer i pensionskassen. Ved udgangen af året var 

der 407 aktive medlemmer. I årets løb er 1 medlem udtrådt, 33 medlemmer er gået på 

pension og 1 medlem er afgået ved døden.  

De 33 medlemmer, der er gået på pension, er fordelt på 1 invalidepensioner, 8 tidlige 

pensioner, 17 opsatte pensioner og 7 alderspensioner (hvoraf de 5 fortsat er ansat). 

 

Pensionskassen udbetalte ved udgangen af 2013 pensioner til 894 personer. Heraf var 741 

tidligere medarbejdere, 151 ægtefæller og 2 børn.  

 

Bidrag fra selskabet  

Det ordinære bidrag fra IBM Danmark ApS har for 2013 været på 159,3 mio. kr. Det nævnte 

bidrag er før betaling af arbejdsmarkedsbidrag. 

 

Det har ikke været nødvendigt med ekstraordinære bidrag i 2013. 

 

(Der er ikke foretaget ekstra pensionshensættelser, til at afdække tidlige og opsatte 

pensioner). 

 

 

2014 
Medlemsudvikling  

Primo januar 2014 var der 407 aktive medlemmer i pensionskassen. Ved udgangen af året var 

der 353 aktive medlemmer. I årets løb er 1 medlem udtrådt, 53 medlemmer er gået på 

pension. De 53 medlemmer, der er gået på pension, er fordelt på 15 tidlige pensioner, 32 

opsatte pensioner og 6 alderspensioner (hvoraf de 3 fortsat er ansat). 

 

Pensionskassen udbetalte ved udgangen af 2014 pensioner til 938 personer. Heraf var 781 

tidligere medarbejdere, 156 ægtefæller og 1 barn.  

 

Bidrag fra selskabet  

Det ordinære bidrag fra IBM Danmark ApS har for 2013 været på 145,0 mio. kr. Det nævnte 

bidrag er før betaling af arbejdsmarkedsbidrag. 

 

Det har ikke været nødvendigt med ekstraordinære bidrag i 2014. 

 

(Der er ikke foretaget ekstra pensionshensættelser, til at afdække tidlige og opsatte 

pensioner). 


