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Finansinntekter og fondsavsetninger (mill. kr)
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2007

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Nøkkeltall (1000 kr)

1

2015

2014

2013

2012

2011

2010

132 870

150 172

738 320

794 620

682 540

610 189

Arbeidsgivertilskudd inkl.
rentegarantipremie

2. Medlemspremie

16 552

16 048

93 299

90 800

81 720

74 376

3. Realisert finansresultat

129 134

111 302

394 420

331 659

474 465

380 288

4. Utbetalte pensjoner

108 362

105 533

328 629

306 013

268 454

248 418

85 599

68 091

262 371

242 507

213 227

201 100

5. Utbetalte pensjoner netto
6. Driftskostnader

18 193

16 436

32 727

26 148

22 313

19 536

7. Kjernekapital

252 205

240 064

779 579

716 587

666 718

599 887

8. Ansvarlig lån

-

-

10 000

10 000

10 000

10 000

2 179 098

2 130 475

9 731 550

8 803 350

7 897 560

7 231 143

48 222

45 832

208 477

208 477

208 477

208 477

9. Premiereserve og
erstatningsavsetning
herav administrasjonsreserve
10. Risikoutjevningsfond

51 767

41 524

119 119

162 144

162 144

123 128

11. Tilleggsavsetninger

164 215

164 215

644 900

644 900

644 900

439 228

12. Premiefond
13. Forvaltningskapital
14. Urealiserte kursreserver

106 046

36 103

199 283

168 872

150 040

165 623

3 117 242

3 009 286

12 817 576

11 171 407

9 852 326

9 473 815

345 283

373 791

1 313 027

647 009

284 853

889 869
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0,2
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2,9
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4,4
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3,4
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6,8

Driftskostnader i % av
- forvaltningskapital (6/13)
- premieinntekter

(6/(1+2))

Avkastning finansforvaltningen, %
Verdijustert avkastning, %

3,3

7,1

9,3

7,0

-1,3

9,6

12,8

14,3

11,3

11,6

11,2

12,0

Premiebetalende medlemmer

2 025

2 040

10 553

10 124

9 921

9 308

Fripoliser *)

2 455

2 478

9 106

9 074

8 782

8 913

1917

1 759

4 225

3 881

3 748

3 469

100

112

450

436

270

280

Kapitaldekning, %
Medlemmer (antall forsikrede):

- Pensjonister
Alderspensjon
AFP og tidligpensjon
Uførepensjon

512

582

1 859

1 835

1 822

1 756

Ektefellepensjon

232

218

454

461

461

448

Barnepensjon
Sum pensjonister

7

7

32

37

39

42

2 768

2 678

7 020

6 650

6 340

5 995

7 248

7 196

26 679

25 848

25 043

24 216

Totalt medlemmer, fripoliser
og pensjonister

*) Fripoliseantallet omfatter kun tidligere ansatte med medlemstid >3 år, såkalt oppsatte rettigheter.
Pr. 31.12.15 er i tillegg 5 426 personer er registrert med medlemstid <3 år.
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Styre har i 2015 bestått av:

01.01.15 - 12.11.15
Medlemmer

Varamedlemmer

Grethe Hjelle

Styreleder

Andreas Heffermehl

Finn Terje Tønnessen

Nestleder

Jan M. Vevatne

Sverre Myrli

Ansgar Heyerdahl-Simonsen

Karin Adolfsen

Ingunn Ulfsten

Turid Jenssen

Jonill Engesæter

Siv Svensson Ostrø

Siri Hov Eggen

Sissel Rødevand

Christer Drevsjø

13.11.15 - 31.12.15
Medlemmer

Varamedlemmer

Grethe Hjelle

Styreleder

Carl Henriksen

Jone Engh

Nestleder

Christer Drevsjø

Hans Gunnar Melgaard

Karin Adolfsen

Sverre Myrli

Rolf Lasse Lund

Morten Vollset

Eline Stokstad Oserud
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Årsberetning
Formål, organisasjon og ledelse
Akershus interkommunale pensjonskasse (AIPK) er en videreføring av
Akershus fylkeskommunale pensjonskasse (AFPK), som ble etablert 1. januar
1952 av fylkestinget i Akershus.
Pensjonskassens formål er å yte pensjoner til medlemmene og deres etterlatte i henhold til pensjonskassens vedtekter. Pensjonskassens målsetting er å
drive en økonomisk konkurransedyktig
pensjonsinnretning med faglig høyt
nivå og god service til medlemmer,
pensjonister og arbeidsgivere.
Alle funksjoner i pensjonskassen vedrørende finansforvaltning, økonomistyring
og pensjonssaksbehandling er adskilt
fra fylkeskommunens og øvrige
medlemsbedrifters virksomhet, og
pensjonskassen dekker egne utgifter til
drift og forvaltning. Pr. 31.12.15 har
AIPK 7 ansatte i full stilling (4 kvinner
og 3 menn) og 1 ansatt i deltidsstilling
(mann). Antall fulle stillinger reduseres
med 1 (kvinne) f.o.m. 1. januar 2016.
Det er i 2015 ikke registrert skader
eller ulykker. Registrert sykefravær i
2015 var 2,71 %, mot 0,99 % i 2014.
Det ble ikke registrert langtidssykefravær i 2015. Virksomheten forurenser i
ubetydelig grad det ytre miljøet.
Tjenester knyttet til back-/midofficefunksjoner på finansområdet kjøpes av
Storebrand Asset Management AS.

Videre kjøper pensjonskassen konsulenttjenester fra KLP Forsikringsservice AS,
Gabler AS og PriceWaterhouseCoopers
(PWC) for å sikre overholdelse av lovkrav og forsvarlig daglig drift.

sjonskasser, Pensjonskasseforeningen,
og er ved dette høringsinstans for alle
endringsforslag som berører rammevilkårene for offentlige tjenestepensjonsordninger.

KLP Forsikringsservice AS, ved aktuar
Linda Elisabeth Johansen, er pr.
31.12.15 pensjonskassens ansvarshavende aktuar. F.o.m. 1.januar 2016
overtas rollen som pensjonskassens
ansvarshavende aktuar av Eikos AS
v/Anne Grete Steinkjer.

Pensjonskassens virksomhet drives
fra Oslo, og pensjonskassen holder til
i egne lokaler i Galleri Oslo.

Partner Gry Kjersti Berget i revisjonsselskapet Deloitte AS er pensjonskassens revisor.
Kontrakt vedrørende internrevisjon
med revisjonsselskapet PriceWaterhouse
Coopers (PWC) er avsluttet, da pensjonskassen etter sin nåværende
størrelse ikke lenger har plikt til en slik
revisjon. Pensjonskassen har allikevel
valgt å benytte selskapet til begrensede
oppdrag innenfor enkelte vesentlige
utviklingsområder.
Pensjonskassen hører inn under
Finanstilsynets tilsynsområde, og
Trygderetten er ankeorgan for vedtak
som berører pensjon og samordning.
Pensjonskassen har bankavtale med
DNB. Forvaltning av boliglån og depot
ivaretas av Lindorff AS.
AIPK er medlem av interesseorganisasjonen for offentlige og private pen-

Konsesjon
Pensjonskasser er etter forsikringsvirksomhetsloven konsesjonspliktig
virksomhet, og pensjonskassen har
konsesjon til å drive virksomhet som
pensjonskasse.
I juni 2014 endret pensjonskassens
navn fra Akershus fylkeskommunale
pensjonskasse til Akershus interkommunale pensjonskasse. Etter at helsepersonell pr. 1. januar 2014 ble skilt ut
fra pensjonskassen til en egen, nyopprettet pensjonskasse (Pensjonskassen
for helseforetakene i hovedstadsområdet, PKH) med om lag 80% av pensjonskassens medlemsmasse og
premiereserve, ønsket pensjonskassen
å kunne tilby pensjonskassens allerede
godt etablerte og kvalitativt høye
tjenester til et bredere marked enn
kun virksomheter med tilknytning til
Akershus fylkeskommune. Dette er
gjort mulig gjennom en tilpasning til
regelverket for interkommunale pensjonskasser. Nye selskapsvedtekter ble
godkjent av Finanstilsynet i juni 2014,
under forutsetning av at tillatelsen ble
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tatt i bruk innen ett år. Pensjonskassen
har i 2015 søkt Finanstilsynet om forlenget frist for å ta konsesjonen i bruk.
Finanstilsynet godkjente pensjonskassens søknad og ny frist er satt til
1. januar 2017.
Pensjonskassens midler holdes adskilt
fra fylkeskommunens og øvrige medlemsvirksomheters midler, og kassen hefter
ikke for fylkeskommunens og øvrige
medlemsvirksomheters forpliktelser.
Regnskapet føres etter regnskapsloven
og forskrift om årsregnskap for pensjonsforetak av 20. desember 2011.
Pensjonskassen er en egen juridisk
enhet og ledes av et styre med fem
medlemmer. Fire styremedlemmer
(derav ett medlem uten tilknytning til
pensjonskassen eller pensjonskassens
deltakere) med personlige vararepresentanter oppnevnes av fylkestinget i
Akershus. Ett styremedlem med personlig vararepresentant oppnevnes av
arbeidstakernes organisasjoner blant
innskuddspliktige medlemmer i pensjonskassen. Styrets funksjonsperiode
følger valgperioden.
Forsikringsvirksomheten
Medlemmer
AIPK er pliktig pensjonsordning for
fylkeskommunale arbeidstakere.
Pensjonskassen tilpasset seg i 2014
reglene for interkommunale pensjonskasser med nye selskapsvedtekter for å
tjene interkommunale formål. Gjennom
2015 har pensjonskassen drevet informasjons- og kontaktvirksomhet overfor
fylkeskommuner og kommuner.
Foreløpig er kun Akershus fylkeskommune og virksomheter med tilknytning
til fylkeskommunen medlemmer.
Foruten Akershus fylkeskommune har
følgende virksomheter med fylkeskommunal tilknytning eller fylkeskommunalt eierskap pensjonsordning i AIPK:
Akershus Energi-konsernet, Akershus
KollektivTerminaler FKF, Akershus
Reiselivsråd, Ungt Entreprenørskap
Akershus, AFK Eiendom FKF,
Kulturringen, Akershus Kunstsenter og
boligstiftelser knyttet til sykehusene
samt pensjonskassens ansatte.
Pensjonskassen ivaretar vedtektsfestet
pensjonsordning for fylkeskommunens
politisk valgte representanter.
Medlemsbestand
I medlemsmassen er det overvekt av
kvinner. Ved årsskiftet var kjønnsfordelingen for aktive medlemmer 675
menn og 1350 kvinner.
Gjennomsnittsalderen for aktivbestanden er 46,6 år, og gjennomsnittlig
opptjeningstid er 8,5 år.
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse pr.
medlem ved utgangen av 2015 var

85,0 %. Gjennomsnittlig pensjonsgrunnlag for yrkesaktive medlemmer
var kr 416 127 mot kr 406 483 i 2014,
tilsvarende en økning på 2,4 %.
I alt 2 455 tidligere ansatte står i pensjonskassens registre med mer enn 3
års opptjeningstid, og disse har derved
en selvstendig rett til fremtidig pensjon
ved oppnådd aldersgrense.
I tillegg er 5 426 tidligere ansatte
registrert med kortere medlemstid enn
3 år. For denne gruppen kan opptjeningstiden medregnes ved fremtidig pensjonering fra stilling hos annen offentlig
arbeidsgiver som er omfattet av
Overføringsavtalen.
Pensjonsytelser
Pensjonsordningen i AIPK er en fast
ytelsesplan i henhold til bestemmelsene
i hovedtariffavtalen for KS´ tariffområde.
Maksimalt grunnlag for beregning av
pensjonen er inntekt tilsvarende 12
ganger folketrygdens grunnbeløp.
Pensjonskassens ytelser er alders- og
uførepensjon, samt etterlattepensjoner
til enker, enkemenn og barn.
Pensjonskassens bruttoytelser er
samordningspliktige etter reglene i samordningsloven med tilhørende forskrifter. Avtalefestet pensjon (AFP) er en
tariffavtalt arbeidsgiverpensjon som
beregnes og utbetales av pensjonskassen, men som i sin helhet finansieres av arbeidsgiver. Begrunnelsen for
dette er at pensjoner der ansatte
uavhengig av stillingens pensjonsalder
selv kan velge pensjoneringstidspunkt,
ikke er å anse som forsikringsbare ytelser.
Alderspensjonen er en bruttoordning
utformet med utgangspunkt i et samlet
pensjonsnivå på 66 % av pensjonsgrunnlag ved fratreden. Alderspensjonen
levealderjusteres deretter etter bestemmelsene i KS´ hovedtariffavtale. Det er
innført individuell garanti, som sikrer
personer til og med 1958-kullet et
samlet pensjonsnivå på 66 % av pensjonsgrunnlaget ved full opptjening.
Uførepensjonen ble tidligere fastsatt
om lag på samme måte som alderspensjonen, men uten levealderjustering. Det ble innført en ny uførepensjon
i offentlige pensjonsordninger med
virkning fra 1. januar 2015. Den nye
uførepensjonen er en nettoordning og
gis som et tillegg til arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra folketrygden. Uførepensjonens størrelse utmåles
med utgangspunkt i 25 % av grunnbeløpet (maksimalt 6 % av pensjonsgrunnlaget), med tillegg av 3 % av
pensjonsgrunnlaget inntil 6 ganger
grunnbeløpet og 69 % av pensjonsgrunnlaget mellom 6 ganger grunnbeløpet og 12 ganger grunnbeløpet.
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Pensjonskassen kan innvilge uførepensjon for lavere uføregrad enn NAV.
I slike tilfeller utmåles uførepensjonen
med utgangspunkt i 25 % av grunnbeløpet (maksimalt 6 % av pensjonsgrunnlaget) med tillegg av 69 % av
pensjonsgrunnlaget opp til 12 ganger
grunnbeløpet.
AIPK er omfattet av Overføringsavtalen
mellom Statens pensjonskasse og de
øvrige leverandører av pensjonsordninger
til offentlig sektor. Avtalen sikrer at
arbeidstakere som har vært medlem av
flere offentlige pensjonsordninger, får
pensjon fra siste ordning som om de
hele tiden hadde vært medlem av én
og samme ordning.
Premier
Premier og tilskudd i 2015 var 12,39 %
av pensjonsgrunnlaget inkludert 2 %
arbeidstakerpremie. Totale premieinntekter for 2015 utgjør 149,4 millioner
kroner. Premieinntektene inkluderer
reguleringspremie på 45,8 millioner
kroner til dekning av årets lønns- og
G-vekst og rentegarantipremie til selskapet med 2,1 millioner kroner. For
2014 utgjorde de samlede premieinntekter 166,2 millioner kroner (inklusive
regulerings- og rentegarantipremie på
totalt 70,2 millioner kroner).
Pensjonister og utbetalte pensjoner
Det er i 2015 utbetalt ordinære pensjoner med 108,4 millioner kroner, mens
pensjonskassen mottok 22,8 millioner
kroner som refusjon fra andre pensjonsordninger under Overføringsavtalen.
Tilsvarende tall for 2014 var 105,5
millioner kroner i pensjoner og 37,4
millioner kroner i refusjoner. Løpende
pensjoner blir hvert år regulert med
utgangspunkt i folketrygdens grunnbeløp.
Netto økning i antall pensjonister siden
1. januar er 90. Pensjonskassen hadde
ved utgangen av 2015 i alt 2 768 pensjonister inkludert 100 AFP- og tidligpensjonister.
I alt mottok 1 917 personer alderspensjon ved utgangen av 2015, mot 1 759
personer pr. 1. januar. Det er i alt utbetalt 84,0 millioner kroner i alderspensjon.
Antall uførepensjonister er redusert
med 70 i 2015. I alt hadde 512 personer
varig eller midlertidig uføreytelse pr.
31.12.15. Det er i 2015 utbetalt uførepensjoner med 13,6 millioner kroner.
Antall ektefellepensjoner var 232 pr.
31. desember 2015, som er økning på
14 i forhold til 1. januar.
7 barn mellom 0 og 21 år har pensjon
etter en eller begge foreldre.

Foto: Getty Images
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Avtalefestet pensjon, AFP –
tidligpensjon
Ved årsskiftet mottok i alt 26 personer
arbeidsgiverfinansiert AFP (ikke utjevnet
og direkte fakturert til hver etat), mot
27 personer ved inngangen til 2015.

fond og tilleggsavsetninger) og utgjør
ved årsskiftet 90,3 % av total forvaltning for 2015. Selskapskapitalen utgjør
dermed 9,7 % beregnet på grunnlag av
innbetalt og opptjent egenkapital, samt
gjeldsposter.

I 2015 er det utbetalt AFP for i alt 13,1
millioner kroner fordelt med 5,8 millioner
kroner til AFP 62 og 7,3 millioner kroner
til AFP 65-66. Samlet AFP-utbetaling i
2014 var 14,4 millioner kroner. AFP
beregnes og utbetales av pensjonskassens administrasjon. AFP inngår ikke
i pensjonskassens resultatregnskap
men dekkes direkte over drift av
medlemsforetakene.

Pensjonskassen forvaltet 3,1 milliarder
kroner ved utgangen av 2015 mot 3,0
milliarder kroner ved utgangen av
2014. Realisert avkastning var 4,7 %
i 2015 (Dietz’ modifiserte beregningsmodell) mot 4,4 % året før.

Finansvirksomheten
I henhold til regnskapsforskrift for pensjonskasser er pensjonskassens eiendeler
delt i en kollektivportefølje (uten investeringsvalg) og en selskapsportefølje.
Porteføljene er underlagt felles forvaltning. Kollektivporteføljens andel av den
totale forvaltningskapitalen tilsvarer
forsikringsmessige
avsetninger
Porteføljeoversikt
(%) (premiereserve, premiefond, risikoutjevnings-

Verdijustert totalavkastning ble 3,3 %
mot 7,1 % året før.
Fordelt på de ulike aktivaklassene var
verdijustert avkastning følgende (året
2014 i parentes): aksjer 11,0 % (13,7 %),
eiendom 5,75 % (11,2 %), rentebærende verdipapirer -0,86 % (2,6 %),
alternative investeringer 10,7 % (15,7 %)
og utlån 3,3 % (3,3 %). Alternative
investeringer består av hedgefond,
private equity, infrastruktur og råvarer.
Målt etter markedsverdier er aksjean-

delen falt fra 24,0 % ved årets begynnelse til 23,5 % ved utgangen av året.
Andelen har vært stabil ved at den
positive utviklingen i markedsverdiene
har blitt utlignet ved realisering av aktiva.
Andelen i alternative investeringer
(pensjonskassens definisjon av alternative investeringer omfatter flere aktiva
enn det kapitalforvaltningsforskriften
definerer som alternative investeringer)
er på 9,7 % (9,5 %) og i eiendom på
13,4 % (9,3 %). Resterende plasseringer
på 53,5 % (57,2 %) er i rentepapirer,
bank og utlån. Aksjeporteføljen er delt
inn i 3 regioner: norske aksjer, utenlandske aksjer eksklusive fremvoksende
markeder og fremvoksende markeder
med en normalvekt på 1/3 i hver av
regionene. Andelene pr. 31.12.15 er på
36 % i Norge (38 %), 31 % i utenlandske aksjer (30 %) og 33 % i fremvoksende markeder (32 %).
Fordelingen på innland og utland skal
bidra til redusert risiko og/eller økt
forventet avkastning over tid.
Pensjonskassen har en strategisk målsetting om å øke andelen i alternative
investeringer og eiendom for å bedre

2015

Aktivaallokeringen har utviklet seg slik de siste 6 årene
(i prosent av totalt forvaltet kapital):

2014
2013
2012
2011

Eiendom

Private Equity

Infrastruktur

Hedgefond

Råvarer

Norske aksjer

Utenlandske aksjer

Utlån

Utenlandske rentepairer

Norske rentepapirer

0%
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30%
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50%

risikostyringen og avkastningspotensialet for totalporteføljen. Aksjefond, hedgefond, private equityfond, infrastrukturfond, råvarefond, eiendomsfond og
utenlandske rentebærende verdipapirer
forvaltes eksternt, mens norske rentebærende verdipapirer, direkte eiendomsplasseringer og utlån forvaltes
internt i pensjonskassen.
Pensjonskassen skal innenfor rammen
av forsvarlig forvaltning bidra til en
bærekraftig utvikling i et globalt perspektiv. En viktig del av investeringsprosessen er derfor vurderingen av etiske,
sosialt akseptable og miljømessig forsvarlige faktorer.

en investeringsdrevet til en konsumdrevet økonomi. Dette har ført til høy statlig gjeldsoppbygging de siste årene og
skaper tvil om den videre veksten i
økonomien. Satsingen på økt konsum
greier foreløpig ikke å erstatte fallet i
eksport og investeringer. Derfor er det
blitt aksept for noe lettelse i pengepolitikken, eksempelvis lavere reservekrav
for bankene og reduksjon av styringsrenten. Kineserne har sett faren ved
kredittbobler, men erfarer nå hvor

næringslivsledere. PMI-indeksen falt
kraftig, fra 50,5 i april til 46,6 i mai,
dvs. betydelig under nivået på 50 som
indikerer grensen for vekst i økonomien. Det er likevel viktig å være klar
over at svakheten vi så, var mer av
lokal karakter (oljerelatert) enn generell svakhet i norsk økonomi.
Norges Banks hovedstyre valgte likevel
i juni å sette ned styringsrenten med
0,25 %-poeng til 1,00 % p.a.

Markedsutviklingen
Vi opplevde en sterk utvikling i verdipapirmarkedene i 1. kvartal 2015.
Ekstremt lave internasjonale renter
førte investeringene over i mer risikable aktiva og støttet opp om aksje- og
kredittmarkedene.
I USA var både arbeidsledighet og prisvekst på nivåer som tilsa en renteøkning, men den lave lønnsveksten har
likevel hindret sentralbanken i å sette
opp renten. I mars tok lønnsveksten
seg marginalt opp til 2,1 %, men dette
er fortsatt noe unna en forventet normal vekst på 3-3,5 %. Slakk i arbeidsmarkedet kan være noe av forklaringen
til tross for lav offisiell arbeidsledighet.
Europa slet med å få et positivt
moment i den økonomiske veksten, og
ESB la derfor i januar frem en konkret
plan om å kjøpe statsobligasjoner for
60 milliarder euro i måneden fra mars
2015 til og med september 2016. En
slik ekspansiv pengepolitikk sammen
med lav oljepris, svak euro og bedre tilgang på kreditt bidro til å trekke økonomiene i positiv retning. Ellers overrasket Sverige markedene ved å innføre
negativ styringsrente i tillegg til kvantitative lettelser.
Norges Banks hovedstyre overrasket
markedet nok en gang ved å holde
styringsrenten uendret på 1,25 % i
mars. Dette var en riktig beslutning
rent makromessig (demper det hete
boligmarkedet), men sentralbanken
hadde, etter det overraskende kuttet
i desember, skapt forventninger i markedet om nok et rentekutt i mars.
Reaksjonene ble nok en gang store
bevegelser i valutamarkedene. En
vesentlig oppgave for sentralbanken er
å sikre stabilitet i realøkonomien og
dermed grobunn for jevn vekst. Det er
derfor viktig at sentralbanken bidrar til
å skape rette forventninger til eget
handlingsmønster.
Kina går igjennom en usikker periode
med en balansegang i overgangen fra

Foto: Istockphoto

vanskelig det er å bremse kredittdrevet
vekst uten at det resulterer i bråstopp
for økonomien. Myndighetene prøver
derfor å vinne tid ved små jevnlige
oppmykninger i pengepolitikken. Den
ønskede reformprosessen, med bevegelse fra en eksportdrevet til en konsumdrevet økonomi, blir umulig uten
finansiell stabilitet også på kort sikt.
Ut over i 2. kvartal så vi at det ekstremt
lave rentenivået, den lave oljeprisen og
god kredittilførsel så ut til å løfte de
europeiske økonomiene, særlig de søreuropeiske økonomiene, hvor krisen
har vært størst med høy strukturell
ledighet og svake statsfinanser. Likevel
er det fortsatt en lang vei å gå for de
mest utsatte økonomiene som Spania
og Italia. I særklasse sto imidlertid
Hellas, hvor de siste muligheter for
gjeldsforhandlinger med EU, ESB og IMF
var på trappene. Etter folkeavstemming
og mye tautrekking frem og tilbake,
kom det på plass en avtale mellom
Hellas og landets kreditorer i begynnelsen av juli.
I Norge så vi lite til at det store oljeprisfallet slo inn i norske makrotall,
men i mai så vi tendenser til at oppsigelser og de reduserte investeringene
på norsk kontinentalsokkel ga utslag i
økt ledighet og pessimisme blant
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I juni kollapset det kinesisk innenlandske aksjemarkedet. Kinesiske myndigheter hadde det siste året ført en ytterligere ekspansiv politikk ved å la sine
innbyggere i stadig større grad delta i
det lokale aksjemarkedet, også ved å
kunne låne opp investeringen flere
ganger egenkapitalen («gearing»).
Dette førte til ekstrem positiv børsutvikling med rekordhøy prising av markedet. Myndighetene forsøkte så med en
moderat innstramming av bankenes
utlånspolitikk, med det resultat at markedet kollapset igjen. Den kinesiske
konsument har fortsatt liten påvirkning
på verdens markeder, i motsetning til
den amerikanske forbruker. Derfor gav
denne hendelsen ikke særlig utslag i
det globale aksjemarkedet. Vi tolker
hendelsen mer som et resultat av at
kinesiske myndigheter eksperimenterer
med hvordan markedsøkonomien på
best mulig måte kan tilpasses den
kinesiske økonomi i overgangen fra en
eksportrettet til en konsumdrevet økonomi. Det syntes fortsatt som om
myndighetene hadde relativt god kontroll på innenlandsk økonomi, og at de
globale konsekvenser var svært
begrenset.
Kinesiske myndigheter lot i august sin
valuta svekke seg i tre trinn, noe som
kunne tyde på at kineserne ønsket å
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styrke sin konkurransekraft overfor
utlandet fordi de var bekymret for egen
økonomi. Denne bekymringen smittet
antageligvis over på amerikanske
myndigheter slik at de holdt igjen den
varslede renteøkningen i september.
Hvis den globale veksten var skjør, var
nok dette en riktig reaksjon, men markedet tolket dette som at amerikansk
økonomi kanskje også kunne være svakere enn forventet. Dermed ble en
uendret rente, som ellers ville vært en
nøytral hendelse, tolket negativt med
fall aksje- og kredittmarkedene. I det
norske kredittmarkedet ble det ekstra
store fall, da allerede tynn likviditet ble
kombinert med store innløsninger fra
norske og utenlandske høyrentefond.
Mangel på kjøpere førte til dumping av
papirer og regelrett krakk i norske oljeservice-papirer. Fallene var i visse sektorer, som i «supply»-selskaper, større
enn under finanskrisen. Den norske
sentralbanken valgte 23. september å
sette ned signalrenten med 0,25 %poeng til 0,75 % p.a.
Likevel kunne kinesiske myndigheter i
oktober rapportere om en BNP-vekst på
6,9 %, noe som er tett opp til målsettingen på 7 %. Overgangen fra investeringer i bygg, anlegg og eiendom til
økt konsum i Kina gikk bedre enn
mange hadde fryktet. Dette beroliget
investorene verden over, og risikoappetitten økte igjen. Dette bidro til en
positiv oktober måned og mer stabilitet
i markedene.

Den globale pengepolitikken sto overfor et veiskille i slutten av året 2015, i
og med at de to toneangivende sentralbankene i USA og EU er i ferd med å
skille lag. Mens den amerikanske sentralbanken, FED, hevet renten i desember for første gang siden 2006, forventes det at den europeiske sentralbanken, ECB, vil ty til ytterligere rentesenkninger. Årsaken til de ulike retningene i
pengepolitikken finner vi i de underliggende økonomiene.
Etter at amerikansk vekst falt noe tilbake tidligere i høst, så vi nå klare tegn
til fornyet styrke. Dette ble blant annet
understøttet av en meget sterk arbeidsmarkedsrapport i oktober. Arbeidsledigheten har kommet ned i 5 %, og
lønningene i USA er omsider på vei
oppover. Særlig økte lønninger var det
signalet den amerikanske sentralbanken
hadde ventet på som sikkerhet for økt
konsum og fremtidig inflasjon. Dermed
har sentralbanken startet normaliseringsfasen av den amerikanske pengepolitikken. Det amerikanske arbeidsmarkedet hadde bedret seg tilstrekkelig mye
til at pris- og lønnsveksten fremover
ville bidra til å nå målet om 2 % inflasjon på sikt. Oppmerksomheten vil nå
rettes mot hvor raskt renten vil settes
opp i relasjon til hvor godt den amerikanske økonomien utvikler seg.
Styringsrenten er nå i intervallet 0,25
% - 0,50 % p.a.
Den europeiske økonomien er i en helt
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annen økonomisk fase enn den amerikanske. Utfordringene i Europa medførte at den europeiske sentralbanken
(ECB) i begynnelsen av desember satte
ned bankenes innskuddsrente i sentralbanken med 0,1 %-poeng til -0,3 %
p.a. I tillegg annonserte sentralbanksjefen, Mario Draghi, at obligasjonskjøpsprogrammet utvides til mars
2017. De vil iverksette nødvendige tiltak for å få inflasjonen opp mot målet
på nær 2 %. Markedet ble noe skuffet
over at nye tiltak ikke var av kraftigere
karakter, men vi ser tendenser til at
visse europeiske land, som Storbritannia
og Sverige, viser solid vekst i økonomien, og at andre europeiske land etter
hvert kanskje vil komme etter. Vi tror
stimuliene er kraftige nok (lave renter,
svak euro, lav oljepris og ekspansiv
finans- og pengepolitikk) til at europeisk økonomi gjennom 2016 vil
bedres på bred basis.
Aksjer
Vi har gjennom 2015 sett en positiv
utvikling i verdensøkonomien. Samlet
global finans- og pengepolitikk er relativ ekspansiv og fører til svært lave
rentenivå. Dette stimulerer interessen
for aksjer som netto har gitt stigende
verdier i aksjemarkedet det siste året.
I 2015 steg Morgan Stanley World
Index målt i dollar med 0,2 %. For ulike
regioner var avkastningen tilsvarende
-0,7 % for S&P 500-indeksen i USA,
2,2 % for Morgan Stanley Europe Index

(i USD), 9,1 % for Nikkei 225-indeksen i
Japan, 0,45 % for Morgan Stanley
Emerging Market Index (i USD) og 6,7 %
for Oslo Børs Fonds Indeks.
Aksjeavkastningen for pensjonskassen
ble på 11,02 % i 2015 mot referanseindeksens 6,66 % (Referanseindeksen
består av 1/3 Oslo Børs Fonds Indeks,
1/3 Morgan Stanley World Index i USD
og 1/3 Morgan Stanley Emerging
Market Index i USD). Dette gir et positivt avkastningsavvik på 4,36 %-poeng
fra den sammensatte aksjeindeksen.
Aksjeporteføljen valutasikres normalt
ikke, slik at valutakurs-svingninger
påvirker resultatet. Gjennom 2015 har
vi likevel sikret euroen som følge av
pågående kvantitative lettelser fra den
europeiske sentralbanken. Norske kroner
svekket seg med 18 % mot dollar og
6 % mot euro. Dette er de to vesentligste valutaer i pensjonskassens portefølje. Netto har valutaeffekter hatt positiv virkning for resultatet i 2015.
Avviket kan forklares hovedsakelig med
følgende forhold: De norske fondene
har generelt sett vært undervektet i
oljesektoren som har gått relativt svakt
på Oslo Børs og derav fått en betydelig
meravkastning i forhold til OSEFX. Dette
bidrar til en samlet meravkastning på
1,15 %-poeng for den norske porteføljen. Utenlandske aksjer eksklusive
fremvoksende markeder har gitt en
meravkastning på 8,87 %-poeng rela-

tivt til indeksen. Her er det spesielt
Odin Sverige II og Carnegie Wordwide II
som trekker resultatet opp sammen
med en svekket norsk krone. For fremvoksende markeder har fondene utviklet
seg 4,34 %-poeng bedre enn indeksen.
Her trekker spesielt Landkreditt Kina og
Danske Fund Eastern Europe opp resultatet sammen med en svekket norsk
krone. Samlet sett har vi vært noe
overvektet i det norske markedet, men
allokeringen mellom markedene har
generelt bidratt marginalt til resultatet.
Renter
Pensjonskassens avkastning på rentebærende papirer måles mot avkastningen på en rekke indekser. Den norske
porteføljen måles mot statspapirer, der
korte rentepapirer måles mot 3 mnd.indeksen ST1X, lange rentepapirer
måles mot 3 års-indeksen ST4X, og
utlån måles mot 6 mnd.-indeksen ST2X.
Utenlandske rentepapirer måles mot
relevante indekser knyttet til delporteføljene stat, kreditt, high yield og
emerging markets. Avkastningen i 2015
har totalt vært på -0,86 % mot den
sammensatte totalindeksens 1,52 %,
dvs. -2,38 %-poeng etter indeksen.
Spesielt har den norske høyrenteporteføljen bidratt negativt mot slutten av
året da vi fikk en kraftig korreksjon i
dette markedet. Utslagene blir relativt
store som følge av at andre rentepapirer bidrar lite i det lave renteregimet vi
har i dag.

På grunn av det lave rentenivået har
pensjonskassen valgt å ha en svært lav
durasjon i den samlede renteporteføljen. Renterisikoen er således lav. Vi har
dermed ikke oppnådd marginale kursgevinster som følge av at de svært lave
lange rentene har blitt svakt lavere i
2015. Pensjonskassen har i stedet plassert store deler av renteporteføljen til
relativt høye kredittmarginer som gir
høye løpende kuponger, men er utsatt
for betydelig kredittrisiko. På grunn av
sterkt økte kredittmarginer for høyrentepapirer, men også betydelig økning
for ordinære bankpapirer, er totalporteføljen blitt utsatt for kursfall som ikke
har kunnet utligne løpende kuponger.
For vår norske pengemarkedsportefølje
(30,5 % av pensjonskassens midler)
har vi således fått en avkastning på
bare 0,38 % mot indeksens 0,88 %.
Disse plasseringene reinvesteres kontinuerlig til stadig lavere marginer på
grunn av det jevnt fallende rentenivået.
Denne trenden forventes å fortsette inn
i 2016. Nivået er så lavt at vi er avhengig av god avkastning i andre investeringer enn pengemarkedsplasseringer
for å oppnå den garanterte avkastningen som pensjonsordningen krever.
Over tid tror vi bl.a. høyrentepapirer vil
kunne bidra til dette.
De korte rentene målt ved 3 mnd.
Nibor har falt med 0,35 %-poeng til
1,13 %, mens de lange rentene målt
ved 10 års Swaprente har falt med
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0,04 %-poeng til 1,87%. Rentenivået
har også i 2015 blitt holdt nede av global ekspansiv pengepolitikk selv om
USA etter hvert varslet og mot slutten
av året iverksatte en innstramming
igjen.
Oljeprisen falt 42 % gjennom 2015.
Detter fører til fortsatt svak utvikling for
norsk økonomi. Nedgangen i olje- og
offshorenæringen driver industriproduksjonen inn i negativ vekst med økt
ledighet som konsekvens. Lave renter,
svak krone og stimulanser via statsbudsjettet gir noe grobunn for optimisme, men først og fremst er det oljeprisen som avgjør hvor tungt dette blir for
norsk økonomi fremover. Samtidig er
det fortsatt maksimalt trykk på kvantitative lettelser i Europa og Japan. Norge
er en liten, åpen økonomi med sterk
integrasjon til utlandet, og vi blir derfor
i stor grad påvirket av internasjonale
forhold. Vi forventer derfor fortsatt lave
renter i Norge også, men ser at amerikansk innstramming av pengepolitikken
kan trekke opp langrenten på litt lengre
sikt.
I 2015 har den løpende avkastningen
på lange rentepapirer vært noe høyere
enn avkastningen på de korte rentepapirene som vist i foranstående figur.
Pensjonskassens korte durasjon med
tilhørende lav løpende avkastning har
ikke blitt kompensert for som følge av
svak utvikling i våre kredittporteføljer.

Her har den løpende avkastning vært
betydelig høyere enn den lange renten,
men samtidig har kredittmarginene økt
kraftig. Dette har ført til kursfall og
netto negativ avkastning. Dette har
totalt sett ført til betydelig svakere
avkastning enn indeks i den samlede
renteporteføljen for 2015.
Pensjonskassen har ikke plassert midler
i norske eller utenlandske statspapirer
hvor avkastningen forventes å være
svært lav, mens risikoen for kurstap er
høy.
Ellers har pensjonskassens norske renteportefølje en relativt konservativ profil
med spredning tilvarende det norske
rentemarkedet, dvs. hovedsakelig i
norske sparebanker i pengemarkedet
og i olje- og offshoreselskaper i høyrentepapirer. Vi prøver ellers å søke
mot så mange sektorer som mulig, selv
om dette er begrenset i det norske
markedet. Vi har gjennom 2015 økt
eksponeringen mot høyrentesegmentet
etter at vi solgte oss kraftig ned tidlig
høsten 2014. Høyrentesegmentet blir
mer attraktivt jo lavere rentenivået blir
som følge av vanskeligheten med å
oppfylle avkastningsgarantien i pensjonsordningen. Risikoen er imidlertid
blitt noe høyere som følge av at den
lave oljeprisen etter hvert må forventes
å gi strukturelle ringvirkninger i norsk
oljeindustri. Den samlede norske renteporteføljen vurderes til å ha en relativ
lav kreditt- og likviditetsrisiko.

I utlandet har pensjonskassen en kombinasjon av finansrelaterte rentepapirer
med lav risiko i et diskresjonært mandat og andre rentepapirer med høyere
kredittrisiko i to verdipapirfond (et high
yield-fond og et emerging marketfond). Plasseringene er i det alt vesentlige valutasikret.
Eiendom
Pensjonskassen har en eiendomsportefølje på 13,4 % av totalporteføljen eksponert mot det norske, svenske og
asiatiske markedet. Dette er en økning
fra 9,3 % ved begynnelsen av året.
Økningen skyldes hovedsakelig kjøpet
av kontorbygget Wergelandsveien 21 i
Oslo i midten av desember.
Porteføljen gav en avkastning på 5,75 %
i 2015, som er 2,87 %-poeng høyere
enn indeksen. Indeksen er fastsatt som
en margin på 2 % over 3 mnd. stat
(ST1X + 2%-poeng). Eiendomsmarkedet
har vært relativt stabilt i 2015 i det
norske og svenske markedet, hvor vi
har den største eksponeringen. Vi forventer at denne trenden forsetter, særlig som følge av de lave rentene vi har
i markedet. Dette gjør eiendomsmarkedet mer attraktivt enn store deler av
rentemarkedet. Vi kan forvente at
leieinntektene på godt beliggende
eiendom gir en direkte avkastning på
ca. 5,0 %. Den vedvarende lave oljeprisen har skapt forventninger om at den
norske sentralbanken vil fortsette sin
ekspansive pengepolitikk med ytterli-

The StatoilHydro Sleipner A gas platform. Foto: Getty Images
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gere rentekutt i 2016. I tillegg bidrar
den ekspansive europeiske pengepolitikken til et press nedover for europeiske renter og dermed også de norske
rentene. Dette vil sannsynligvis presse
prisene på eiendom oppover i 2016.
Pensjonskassen har et ønske om å ha
en betydelig eksponering i eiendom,
særlig som følge av begrensede muligheter til å plassere midler i alternative
investeringer og de lave avkastningsmulighetene i rentemarkedet.
Eiendomsinvesteringer gir også en
underliggende stabil inflasjonsjustert
leieinntekt, som er gunstig for langsiktige investorer som pensjonskasser.
Alternative investeringer
I gruppen alternative investeringer inngår aktivaklassene private equity, infrastruktur, råvarer og hedgefond (absolutte
strategier). Porteføljen i alternative
investeringer er på 9,7 % av total forvaltningskapital. Dette er en økning på
0,2 %-poeng gjennom året.
(Pensjonskassens definisjon av alternative investeringer omfatter flere aktiva
en det kapitalforvaltningsforskriften

definerer som alternative investeringer).
Andelen i alternative investeringer har
blitt økt noe som følge av god markedsutvikling. Samlet avkastning ble på
10,7 % for 2015 som er 10,31 %-poeng
foran indeksen. Private equity, infrastruktur og hedgefond har gitt solid
positiv avkastning på hhv. 10,2 %,
18,5 % og 13,7 % i 2015, mens råvarer
har bidratt med moderate 3,2 %.
Svekkelse av den norske kronen har
også i år bidratt positivt til resultatene.
Den viktigste måten å styre risikoen i
en portefølje på, er å spre risikoen på
ulike aktivaklasser som defineres ved
at de i minst mulig grad samvarierer
med hverandre. På den måten kan det
oppnås både en mer stabil og en høyere avkastning over tid.
Det er en klar strategi for pensjonskassen å øke de nevnte aktivaklasser.
1. januar 2008 kom det imidlertid en
ny forskrift for pensjonskasser som i
stor grad hindret videreutvikling av
denne strategien, da det ble satt sterke
begrensninger for eksponering i alternative investeringer. Pensjonskassens
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muligheter for en moderne og effektiv
forvaltning ble og er svekket betydelig
gjennom denne forskriften, fordi man i
for stor grad blir tvunget inn i de mer
tradisjonelle aktivaene: aksjer, rentepapirer og eiendom. Resultatet blir en
mindre diversifisert portefølje med
svekkede avkastningsmuligheter.
Det lave rentenivået er spesielt problematisk når store deler av porteføljen
blir tvunget inn i rentepapirer med lav
avkastning og aksjer og kredittpapirer
med høy markedsrisiko. Pensjonskasser
er en langsiktig innretning som gir
komparative fortrinn i å plassere midlene
i illikvide papirer. Illikvide papirer vil
kunne dempe svingningene betydelig
ved finansielle kriser da prisene beveger seg tregere for slike papirer enn
f.eks. aksjer. Alternative investeringer
kan således virke stabiliserende for
porteføljen, i motsetning til aksjer og
andre svært likvide plasseringer med
høy risiko.
Boliglån
Pensjonskassen gir lån til boligformål
med sikkerhet minimum innenfor 80 %
av lånetakst. Ved utgangen av 2015 var

utlånsporteføljen 208 millioner kroner
mot 303 millioner kroner ved årets
begynnelse, dvs. et fall på 95 millioner
kroner Dette tilsvarer et fall fra 10,4 %
til 6,7 % av pensjonskassens totalportefølje gjennom året. Et fortsatt fallende
rentenivå og høy forbrukertillit har ført
til økt etterspørsel etter boliglån.
Prisene har således steget ca. 7 % i
snitt gjennom 2015. Mangel på boliger i
tettbygde strøk har gitt økt prispresset i
byer som Oslo. Konkurransen om lånekundene har økt med relativt aggressiv
prising av utlånsrentene. Utlånsrentene
er blitt så lave at de knapt dekker pensjonskassens krav til avkastning. Dette
har ført til at våre utlånsrenter er blitt
liggende noe over markedsrentene
med tap av markedsandeler som resultat.
Lån med sikkerhet innenfor 60 % og
80 % av lånetakst var fra 1. januar
2015 på hhv. 3,25 % og 3,50 %. Dette
var vesentlig høyere enn markedet i
1. kvartal 2015 og førte til en nedjustering av renten med 0,25 %-poeng fra
13. april, til hhv. 3,00 % og 3,25 %.
Norges Bank satte ned styringsrenten
både i juni og september med 0,25 %poeng på bakgrunn av forventning om
svakere norsk økonomi med den stadig
lavere oljeprisen. Markedsrentene har
fulgt styringsrenten nedover og våre
utlånsrenter ble derfor igjen satt med
0,25 %-poeng 1. november til hhv.
3,00 % og 2,75 % innenfor 60 % og
80 % av lånetakst. Markedsrentene har
siden blitt presset ytterligere ned, og
det vurderes derfor fortløpende en ny
nedjustering av våre utlånsrenter.
Det har ikke vært mislighold av boliglån i 2015, og ingen engasjementer
vurderes som tapsutsatte.
Tapsavsetningen er beholdt uendret på
0,132 millioner kroner. Årsaken til det
lave misligholdet er at det stilles høye
krav til sikkerhet og betjeningsevne for
å få lån, samt at pensjonskassens rutiner sikrer rask oppfølging av låntakere
som får betalingsproblemer.
Finansiell risikostyring og soliditet
Pensjonskassens framtidige utbetalinger bestemmes blant annet av reallønnsvekst og inflasjon. Utfordringen i
kapitalforvaltningen er derfor å søke å
oppnå en avkastning på pensjonskassens
aktiva som på sikt blir minst like stor
som økningen i neddiskonterte fremtidige utbetalinger.
Dette tilsier en relativt høy andel aksjer
i forhold til rentepapirer. Fastrenteobligasjoner gir faste nominelle renteutbetalinger, og beskytter derfor i liten
grad mot reallønnsvekst og inflasjon.
Aksjer representerer i større grad reelle
underliggende verdier, og det er derfor
grunn til å tro at aksjer på lang sikt

beskytter bedre mot reallønnsvekst og
inflasjon enn fastrenteobligasjoner.
Pensjonskasser og livselskaper har imidlertid, utover sitt langsiktige perspektiv, også årlige krav til avkastning, og
må ha buffere som er tilstrekkelige til å
møte kortsiktige svingninger i finansmarkedet. Forutsetningen for høy aksjeandel er derfor tilstrekkelig bufferkapital til å møte svingningene.
Bufferkapital mot markedssvingninger
er egenkapital utover minimum på
8 %, tilleggsavsetninger, kursreserver
og eventuelt en andel av udisponert
overskudd.
Pensjonskassens bufferkapital har relativt sett styrket seg noe gjennom året
som følge av den gode utviklingen i
aksjemarkedene og andre aktivaklasser
unntatt rentepapirer. Bufferkapitalen
har i løpet av året likevel falt fra 543
millioner kroner til 505 millioner kroner
som følge av realisasjon av to aksjefond, samt utbetaling av en betydelig
gevinst i et PE-fond. Bufferkapitalprosenten har således gått ned fra
18,1 % til 16,2 %. Inkludert i dette
fallet er en netto reduksjon av merverdier i investeringer på 29,4 millioner
kroner. Opptjent kjernekapital (ekskl.
merverdier) har blitt styrket med i alt
19,1 millioner kroner fra årets resultat.
Det ble tilført 6,6 millioner kroner i ny
kjernekapital fra medlemsvirksomhetene i 2015.
Anleggsobligasjoner kan redusere markedsrisikoen for rentepapirer, siden de
holdes til forfall og ikke justeres for
markedsrisiko. Pensjonskassen faset
derimot ut anleggsobligasjoner i 2012
som følge av at rentene ble vurdert til
å være for lave i forhold til stabiliseringsfordelene vi kunne oppnå. Denne
situasjonen er ikke endret siden.
Pensjonskassen søker å oppnå en
avkastning utover garantert rente (noe
under 3 %). I pengemarkedet er rentene
i dag for lave og gir for lite bidrag til å
oppnå dette målet. Det samme gjelder
for lengre rentepapirer i finanssektoren.
Derfor søker vi mot å binde opp en kredittmargin i det norske høyrentemarkedet som gir tilstrekkelig høy løpende
avkastning til å dekke myndighetenes
bokførte avkastningskrav. Vi vil da
utsettes for kredittrisiko, men unngår
samtidig å måtte flytte oss ut på rentekurven (økt løpetid på rentepapirer) og
utsette oss for betydelig renterisiko.
Det tas sikte på å bygge opp anleggsporteføljen når vi får et vesentlig høyere
rentenivå. For stresstest ved årsskiftet
vises det til note 15.
Kapitaldekningen var ved utgangen av
året 12,85 % (inklusive 50 % vekting
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av ikke innkalt kommittert kapital),
dvs. et fall fra 14,33 % ved begynnelsen av året. Fallet på 1,8 %-poeng
skyldes hovedsakelig tre forhold;
tilførsel av kapital fra medlemmene
(reguleringspremie), økt eksponering i
100 % vektede rentepapirer gjennom
året og endring i prinsippene for føring
av pensjonsforpliktelsene. Sistnevnte
har ført til en netto belastning på ca. 8
millioner kroner i opptjent egenkapital.
Risikodefinisjoner
Pensjonskassens investeringer er i ulik
grad eksponert mot forskjellige typer
risiko:
Renterisiko er risiko for verdiendring av
rentebærende instrumenter, som obligasjoner og pengemarkedsplasseringer,
som følge av endringer i det generelle
rentenivået. Risikoen avhenger av gjennomsnittlig løpetid på rentebindingen
på instrumentene (durasjonen).
Pensjonskassens finansstrategi inneholder fastsatte rammer for akseptabel
renterisiko.
Aksjemarkedsrisiko er risiko for verdiendring av plasseringer i egenkapitalinstrumenter som følge av svingninger
i aksjekursene. Aksjemarkedsrisikoen
søkes redusert gjennom en balansert
sammensetning av egenkapitalinstrumenter med ulik risikoprofil.
Kredittrisiko er risiko for endring av
finansielle eiendelers verdi som følger
av markedets syn på utstederes kredittverdighet. Pensjonskassen følger i
denne forbindelse forskrift om kapitalforvaltning for livselskapenes kapitalforvaltning med maksimal eksponering
mot enkeltutsteder på 4 % av forvaltningskapitalen. I tillegg reduseres
denne risikoen ved at det i begrenset
grad investeres direkte i industriobligasjoner, og gjennom utenlandske fond
som sprer kredittrisikoen over et stort
antall utstedere.
Valutarisiko er verdiendringer som
følger av svingninger i valutakursene.
For egenkapitalinstrumenter utgjør slik
risiko en underordnet del av den totale
svingningsrisikoen, men kan være
dominerende for renteinstrumenter.
Pensjonskassen valutasikrer derfor normalt utenlandske renteplasseringer,
men ikke egenkapitalplasseringer.
Valutarisikoen i egenkapitalinstrumenter inngår således i pensjonskassens
naturlige diversifiseringsstrategi.
Likviditetsrisiko er risikoen for at posisjoner ikke lar seg realisere innen en
gitt frist uten betydelig prisnedslag.
Pensjonskassens investeringsstrategi
innebærer hovedsakelig plassering i
likvide enkeltpapirer eller fond som
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kan realiseres med tre dagers varsel.
De minst likvide plasseringene er innen
eiendom og alternative investeringer.
Disse plasseringene kan det ta noe tid
å realisere, men de utgjør en såpass
liten del av den totale forvaltningskapital at pensjonskassens totale likviditet
ansees som svært god. Pensjonskassen
har kontinuerlig kontroll med at det er
tilstrekkelig beløp innestående på
bankkonto som sikrer likviditet til utbetaling av pensjoner og til drift.
Forsikringsmessige avsetninger og
resultatdisponering
Pensjonskassens aktuar har foretatt forsikringsteknisk oppgjør pr. 31. desem

ber 2015 i henhold til dødelighetsforutsetningene i K2013. Grunnlaget for fastsettelsen av uføretariffen (KFSU2015)
er uføreerfaringer fra og med år 2008.
Grunnlagsrenten er 3 % p.a. for all opptjening i pensjonskassen før 1. januar
2012. Fra 1. januar 2012 er grunnlags
renten fastsatt til 2,5 % p.a..
Fra 1.januar 2015 er grunnlagsrenten
2,00% p.a. Gjennomsnittlig grunnlagsrente er 2,82 % p.a. pr. 31.12.15.
Pensjonskassen er fullt oppreservert.
Avsetningen til premiereserve og
erstatningsreserve er for 2015 beregnet

til 48,6 millioner kroner. Dette nettobeløpet framkommer etter at det er
frigjort betydelige midler som følge av
at nytt regelverk om uføreytelser i
offentlig tjenestepensjon trådte i kraft
1. januar 2015. Endringen fører isolert
til en reduksjon i kravet til samlet
premiereserve i pensjonskassen på 54
millioner kroner, og representerer således det meste av årets risikoresultat.
Risikoutjevningsfondet kan brukes til å
dekke underskudd i selskapets risikoresultat, noe som kan oppstå spesielt
ved ugunstig uføreutvikling, samt å
styrke avsetningen til premiereserve
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vedrørende risiko knyttet til person. Av
et totalt risikoresultat på 56,1 millioner
kroner er 10,2 millioner kroner benyttet
til å bygge risikoutjevningsfondet opp
til maksimal tillatt størrelse. Det resterende risikoresultat er godskrevet premiefond med 45,9 millioner kroner.
Tilleggsavsetninger i forsikringsfondet
representerer en forsikringsmessig buffer som i betydelig grad kan benyttes
dersom årets finansielle avkastning
ikke er tilstrekkelig, og har blitt bygget
opp med årlige avsetninger fra renteresultatet. Det er i 2015 ikke avsatt til
økte tilleggsavsetninger. Avsetningene
utgjør ca. 2,6 ganger ett års grunnlagsrente, og nivået er tilfredsstillende vurdert på bakgrunn av pensjonskassens
strategi. Årets realiserte renteresultat
på 54,4 millioner kroner er godskrevet
premiefondet.
Premiefondet er dessuten godskrevet
oppgjør på for mye betalt reguleringspremie med 0,25 millioner kroner og
oppgjør vedr. bruttogaranti med 0,99
millioner kroner.
Premiefondet er dermed tilført totalt
100,3 millioner kroner fra risiko- og
renteresultat. Premiefondet kan kun
benyttes til premieformål.
Det er i 2015 innbetalt ny kjernekapital
fra tilsluttede virksomheter tilsvarende
0,3% av brutto premiereserve med
6,28 millioner kroner. Inkludert årets
resultatdisponering og med tilførsel av
opptjent egenkapital (eksklusive merverdier) med 19,1 millioner kroner utgjør kjernekapitalen i pensjonskassen
252,2 millioner kroner.
Fremtidsutsikter for finansmarkedet
Oljeprisen falt mye gjennom 2015, og
utviklingen i desember var også negativ. Det produseres fortsatt for mye olje
i forhold til etterspørselen, selv om verdensøkonomien vokser og etterspør
mer olje. Produksjonen øker desto mer,
og med utsikter til at Libya og Iran
kommer tilbake til markedene i 2016,
tyder mye på at oljeprisen kan holde
seg lav en god stund fremover. Det
som kan få oljeprisen til å stige i det
korte bildet, er geopolitisk usikkerhet
og konflikter. Også et fornyet samarbeid mellom produsenter (OPEC) om å
begrense tilbudet vil være et vendepunkt. Dette har vi allerede i januar
sett antydninger til ved et mulig samarbeid mellom Saudi-Arabia, Russland,
Venezuela og Qatar.
Vi er likevel nøkterne med hensyn til
markedene fremover, som følge av at
de lange internasjonale rentene kan

komme til å øke mer enn normalt eller
forventet fremover. Det er 3 årsaker
som til sammen skaper dette synet.
For det første har USA signalisert at de
vil normalisere rentene fra et null-nivå.
For det andre har USA store beholdninger av statsobligasjoner etter de omfattende kvantitative lettelsene som kom
etter finanskrisen. Et nedsalg av disse
papirene vil legge et press oppover på
langrenten, selv om vi tror de amerikanske myndigheter vil være svært forsiktige i så henseende. Dessuten ser vi
at Kinas valutareserver, som også i stor
grad består av amerikanske statsobligasjoner, er i ferd med å reduseres. Dette
skyldes den nevnte endringen i retningen på Kinesisk økonomi. Her vil hensynet til amerikansk økonomi være av
mindre betydning, og et nedsalg kan
derfor gi relativt store utslag for langrenten i USA og dermed for de lange
rentene verden over. Økte langrenter er
negativt for markedene på kort sikt
fordi kontantstrømmene som bedriftene
genererer blir mindre verdt, men
skyldes ofte at den langsiktige økonomiske trenden er positiv.
Dog vil Storbritannias avstemming om
EU-medlemskap, som sannsynligvis vil
avgjøres i juni, kunne legge en klam
hånd over de europeiske markedene
fremover. Et britisk nei til EU har potensialet i seg til å være et nådestøt for
europeisk samarbeid og dermed for EU
og euroen. Dette vil naturligvis ha globale følger også. For øvrig er det presidentvalg i USA til høsten. Som regel får
verdensmarkedene seg et løft etter valget, da usikkerhet erstattes med positive forventninger til fremtiden.
Året 2015
Pensjonskassen forvaltet 3,1 milliarder
kroner ved utgangen av 2015 mot 3,0
milliarder kroner ved utgangen av 2014.
Realisert avkastning ble 4,7 % i 2015
(Dietz’ modifiserte beregnings-modell)
mot 4,4 % året før.
Tilsvarende verdijustert totalavkastning
ble 3,3 % mot 7,1 % året før.
Fordelt på de ulike aktivaklassene var
verdijustert avkastning følgende (året
2014 i parentes): aksjer 11,0 % (13,7
%), eiendom 5,75 % (11,2 %), rentebærende verdipapirer -0,86 % (2,6 %),
alternative investeringer 10,7 % (15,7 %)
og utlån 3,3 % (3,3 %). Alternative
investeringer består av hedgefond,
private equity, infrastruktur og råvarer.
Totalt renteresultat i 2015 ble på 28,4
millioner kroner mot 118,9 millioner
kroner i 2014. Realisert renteresultat i
2015 utgjør 52,1 millioner kroner mot
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26,4 millioner kroner i 2014.
Risikoresultatet i 2015 ble 58,4 millioner
kroner mot 17,1 millioner kroner i
2014. Administrasjonsresultatet ble på
1,0 millioner kroner mot 0,3 millioner
kroner i 2014.
Styret er tilfreds med en kjernekapitaldekning på 12,85 % og anser videre en
solvensmarginkapital på 375,6 % av
solvensmarginkravet som god.
Det er ikke blitt gjort noen vesentlige
endringer i kapitalforvaltningsstrategien
i 2015.
Styret er tilfreds med en disponering av
årets resultat som opprettholder en god
risikobærende evne og soliditet, samtidig
som forsikringskundene blir tilgodesett
med betydelige midler gjennom overføring til premiefond. Risikoutjevningsfondet har med årets avsetning på
10,2 millioner kroner nådd maksimal
tillatt størrelse.
Årsregnskapet til AIPK er for øvrig avlagt
etter tilsvarende prinsipper som tidligere
år og viser samlet resultat og balanse
for alle medlemmer pr. 31. desember
2015.
Styret kjenner ikke til at det er vesentlig usikkerhet knyttet til årsregnskapet
og kjenner ikke til ekstraordinære forhold som har betydning for vurdering
av pensjonskassens regnskap. Det er
ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for vurdering av regnskapet.
Styret anser at resultatregnskapet og
balansen for 2015 med noter gir fyllestgjørende informasjon om driften gjennom året og den økonomiske stillingen
ved utgangen av året. Det er videre
styrets oppfatning at årsregnskapet gir
et rettvisende bilde av pensjonskassens
økonomiske stilling 31. desember 2015
og av resultatet for 2015.
Fortsatt drift
Årsregnskapet for 2015 er avlagt med
forutsetning om fortsatt drift, og styret
bekrefter at forutsetningen er til stede.
Styret og administrasjonen vil også i
tiden fremover gjennom sitt arbeid
videreutvikle og drive pensjonskassen
som en konkurransedyktig ordning til
beste for medlemmer, pensjonister og
arbeidsgivere.
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Oslo, den 17. mars 2016
Styret for Akershus interkommunale pensjonskasse

Grethe Hjelle
styreleder

Jone Engh
nestleder

Sverre Myrli
styremedlem

Hans Gunnar Melgaard
styremedlem

Morten Vollset
styremedlem

Øyvind Stjernfeldt Juvet
daglig leder
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Resultatregnskap (1 000 kr)
Noter

1
1

7
7,10
16
17

2
24

24
24
16
24

8,24
8,24

3

TEKNISK REGNSKAP

Morselskap

Konsern

2015

2014

2015

1. Premieinntekter
1.1 Forfalte premier, brutto
1.2 - Avgitte gjenforsikringspremier
Sum premieinntekter for egen regning

149 422
-122
149 299

166 220
-160
166 060

149 422
-122
149 299

2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen
2.2 Renteinntekt og utbytte m.v. på finansielle eiendeler
2.3 Netto driftsinntekt eiendom
2.4 Verdiendringer på investeringer
2.5 Realisert gevinst og tap på investeringer
Sum netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen

108 896
1 177
-26 695
7 124
90 501

79 705
1 320
78 913
19 419
179 358

108 896
1 177
-26 695
7 124
90 501

5. Erstatninger
5.1 Utbetalte erstatninger
5.1.1 Brutto
5.2 Endring i erstatningsavsetninger
5.2.1 Brutto
Sum erstatninger

-85 599

-68 091

-85 599

-1 308
-86 907

11 633
-56 458

-1 308
-86 907

6. Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte forpl.
6.1 Endring i premiereserve
6.1.1 Til (fra) premiereserve, brutto
6.2 Endring i tilleggsavsetninger
6.3 Endring i kursreguleringsfond
6.4 Endring i premiefond
Sum resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte forpl.

-47 316
26 019
-490
-21 787

-134 835
-26 371
-92 466
-186
-253 859

-47 316
26 019
-490
-21 787

-55 107
-45 194
-100 301

-8 534
-8 534

-55 107
-45 194
-100 301

9. Forsikringsrelaterte driftskostnader
9.1 Forvaltningskostnader
9.2 Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader
Sum forsikringsrelaterte driftskostnader

-7 709
-9 718
-17 427

-6 373
-9 374
-15 747

-7 709
-9 718
-17 427

11.

13 379

10 820

13 379

11 092
120
-2 719
726
9 219

8 615
143
8 530
2 099
19 387

11 092
120
2 719
726
9 219

-766
-1

-689
-340

-766
-1

8 451

18 358

8 451

21 831

29 178

21 831

-649

2 992

-649

21 182

32 170

21 182

906
4 777

4 717
-

906
4 777

20. TOTALRESULTAT

26 865

36 886

26 865

RESULTATDISPONERING:
Fra (til) annen opptjent egenkapital, merverdier
Fra (til) risikoutjevningsfond
Fra/til annen opptjent egenkapital

2 489
-10 243
-19 111

-9 701
-8 534
-18 651

2 489
10 243
-19 111

8. Midler tilordnet forsikringskontraktene - kontraktsfastsatte forpliktelser
8.1 Overskudd på avkastningsresultatet
8.2 Risikoresultat tilordnet forsikringskontraktene
Sum midler tilordnet forsikringskontraktene - kontraktsfastsatte forpliktelser

Resultat av teknisk regnskap

IKKE-TEKNISK REGNSKAP

7
7,10
16
17

3
23

12. Netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen
12.2 Renteinntekt og utbytte m.v. på finansielle eiendeler
12.3 Netto driftsinntekt fra eiendom
12.4 Verdiendringer på investeringer
12.5 Realisert gevinst og tap på investeringer
Sum netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen
14. Forvaltningskostnader og andre kostnader knyttet til selskapsporteføljen
14.1 Forvaltningskostnader
14.2 Andre kostnader
15. Resultat av ikke-teknisk regnskap
16. Resultat før skattekostnad
17. Skattekostnader
18. Resultat før andre resultatkomponenter
19. Andre resultatkomponenter
19.1 Endringer i verdireguleringsreserve - eiendom, anlegg og utstyr
19.3 Aktuarielle gevinster og tap på ytelsesbaserte pensjonsordninger

Balanse pr 31. desember (1 000 kr)
Noter

EIENDELER
2.

10

2014

2015

2 059
875

1 976
841

14 994
875

6 179
6 852

-

18 153

27 285

18 153

106 449
118 211
10 562
269 339

110 896
114 572
12 020
267 590

106 449
118 211
10 657
269 339

Fordringer
3.1 Fordringer knyttet til premieinntekter
3.2 Andre fordringer
Sum fordringer

1 908
3 520
5 428

118
1 059
1 177

1 908
3 520
5 428

Andre eiendeler
4.1 Anlegg og utstyr
4.2 Kasse, bank
4.4 Andre eiendeler betegnet etter sin art
Netto pensjonsmidler
Sum andre eiendeler

402
25 000
25 402

522
25 000
3 291
28 813

402
25 000
25 402

848
301 016

1 089
298 670

848
301 017

21 523
9 143

19 976
8 506

156 751
9 143

189 777

275 815

189 777

1 112 826
1 235 785
110 946
2 816 225

1 121 010
1 158 164
127 145
2 710 616

1 112 826
1 236 783
110 946
2 816 225

3 117 242

3 009 286

3 117 242

156 618

150 337

156 618

51 767

41 524

51 767

95 588
30 145
177 500

89 727
35 492
166 743

95 588
30 145
177 500

2 164 798
164 215
315 138
14 300
106 046

2 117 483
164 215
338 299
12 992
36 103

2 164 798
164 215
315 138
14 300
106 046

2 764 498

2 669 092

2 764 498

5 095
160
5 255

-

5 095

200
200

160
5 255

3 582
9 089
12 671

16 799
6 115
22 914

3 582
9 089
12 671

700
3 117 242

3 009 286

700
3 117 242

Investeringer
Bygninger og andre faste eiendommer
2.1.1 Investeringseiendommer
2.1.2 Eierbenyttet eiendom

2.2 . Datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak
2.2.1 Aksjer og andeler i datterforetak
2.2.2 Fordringer på og verdipapirer utstedet av datterforetak
2.3 Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost
2.3.2 Utlån og fordringer
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Konsern

2015

2.1

11

Morselskap

2.4

Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi
2.4.1 Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kost)
2.4.2 Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning
2.4.3 Utlån og fordringer
Sum investeringer

13
12

3.

4.
19
4
5.

Forskuddsbetalte kostnader og opptjente, ikke mottatte inntekter
Sum eiendeler i selskapsporteføljen

EIENDELER I KUNDEPORTEFØLJENE
6.
10
11

18
13
12

Investeringer i kollektivporteføljen
6.1 Bygninger og andre faste eiendommer
6.1.1 Investeringseiendommer
6.1.2 Eierbenyttet eiendom
6.2. Datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak
6.2.1 Aksjer og andeler i datterforetak
6.2.2 Fordringer på og verdipapirer utstedet av datterforetak
6.3 Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost
6.3.2 Utlån og fordringer
6.4 Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi
6.4.1 Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kost)
6.4.2 Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning
6.4.3 Utlån og fordringer
Sum investeringer i kollektivporteføljen

SUM EIENDELER

64 599
71 626

EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER
21

10.

Innskutt egenkapital

21

11.

Opptjent egenkapital
11.1 Risikoutjevningsfond
11.2 Annen opptjent egenkapital
11.2 Annen opptjent egenkapital; merverdier
Sum opptjent egenkapital
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13.

15.
4
6
16.

17.

Forsikringsforpliktelser i livsforsikring - kontraktsfastsatte forpliktelser
13.1 Premiereserve
13.2 Tilleggsavsetninger
13.3 Kursreguleringsfond
13.4 Erstatningsavsetning
13.5 Premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond
Sum forsikringsforpliktelser i livsforsikring
- kontraktsfastsatte forpliktelser
Avsetning for forpliktelser
15.1 Pensjonsforpliktelser o.l.
15.2 Forpliktelser ved skatt
15.2.1Forpliktelser ved periodeskatt
Sum avsetninger for forpliktelser
Forpliktelser
16.1 Finansielle derivater
16.3 Andre forpliktelser
Sum forpliktelser
Påløpne kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter
SUM EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER

Oslo, den 17. mars 2016
Styret for Akershus interkommunale pensjonskasse

Grethe Hjelle
styreleder

Jone Engh
nestleder

Sverre Myrli
styremedlem

Hans Gunnar Melgaard
styremedlem

Morten Vollset
styremedlem

Øyvind Stjernfeldt Juvet
daglig leder
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Endringer i Egenkapital (1 000 kr)

Annen innskutt
egenkapital

Risikoutjevningsfond

Opptjent
egenkapital

Sum
egenkapital

Egenkapital pr. 01.01.2014
Totalresultat 2014
Rebalanseringing merverdier

150 337

32 991
8 534

99 681
28 352
-2 814

283 009
36 886
-2 814

Egenkapital pr. 31.12.2014

150 337

41 524

125 219

317 080

-13 250

-13 250

41 524

111 969

303 830

10 243

16 622
-2 858

6 281
26 865
-2 858

51 767

125 733

334 118

Eliminering av korridor i pensjonskost
(prinsippendring - tilpasning til
regelverk i IAS19)
Egenkapital pr. 01.01.2015

Endring i innskutt egenkapital
Totalresultat 2015
Rebalansering av merverdier
Egenkapital pr. 31.12.2015

150 337

6 281

156 618

Kontantstrømanalyse (1 000 kr)

Morselskap

KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:

2015

Innbetalte premier
Utbetalte pensjoner
Innbetalte refusjoner
Utbetalinger til andre leverandører av varer og tjenester
Utbetalinger til ansatte, arbeidsgiveravgift, m.v.
Skatter
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

2014

Konsern

2015

116 785
-111 265
22 763
-4 951
-8 633
-689
14 009

208
-101
37
-8
-15

042
573
494
868
528
-108
119 459

116 785
-111 265
22 763
-4 951
-8 633
-689
14 009

94
-196
90
-149
1
62

318
687
512
256
296
256
-1
56 918
-40 644

11 334
74 710
-45 007
1 463
57 536
-700
31 264
130 600

94 318
-196 687
-58 743
1 296
62 256
-1
56 918
-40 644

6 281
6 281

-10 000
-76 978
-98 106
-185 084

1 500
6 281
7 781

-20 354
163 524
3 038
146 208

64 974
98 211
338
163 524

-18 854
163 524
3 038
147 708

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIELLE EIENDELER
Netto utbetaling og nedbetaling vedr. utlån
Netto kontantstrøm ved salg, innfrielser og kjøp av obligasjoner
Netto kontantstrøm ved salg og kjøp av aksjer og andeler samt eiendom
Netto kontantstrøm ved kjøp av datterselskap samt utlån til datter
Innbetaling av leieinntekter
Innbetaling av renter
Utbetaling av renter
Innbetaling av utbytte
Netto kontantstrøm fra finansielle eiendeler
KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER
Nedbetaling av ansvarlig lån
Bankbeholdning fisjonert ut til PKH
Bankbeholding i kjøpte datterselskap
Pro & Contra oppgjør ved fisjon PKH
Innbetaling av kjernekapitalinnskudd
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
Netto endring i kasse, bank
Beholdning av kasse, bank pr. 1. januar
Valutaeffekter på bankkonto
Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr. 31. desember
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Note 0 - Regnskapsprinsipper

Generelt om regnskapsprinsipper
Regnskapet for 2015 er avlagt i henhold til forskrift om
årsregnskap for pensjonsforetak av 20. desember 2011.

Verdivurdering av finansielle instrumenter
Ved anskaffelse balanseføres finansielle instrumenter til
virkelig verdi på handelsdagen. For finansielle instrumenter
til virkelig verdi over resultatet, vil virkelig verdi på handelsdagen være transaksjonsprisen. Finansielle instrumenter
vurdert til amortisert kost innregnes til transaksjonsprisen.

I årsregnskapets konsoliderte oppstilling er det heleide
datterselskapet Wergelandsveien 21 AS (Oslo) behandlet
som en eiendomsinvestering. Pensjonskassens investering
inngår dermed i den konsoliderte balansen under bygninger
og andre faste eiendommer/andre eiendeler med virkelig
verdi. Investeringens netto avkastning, sammen med renteinntekter på konsernlån, presenteres i det konsoliderte
regnskapet som driftsinntekt fra eiendom.

Ved senere verdivurderinger legges forutsetningen om fortsatt drift til grunn, og avsetning for kredittrisiko i instrumentet blir inkludert ved verdsettelsen. Aksjer og andeler notert
på børs eller annen regulert markedsplass verdsettes til
den offisielle sluttkurs på siste handledag frem til og med
balansedagen. Øvrige aksjer og andeler verdsettes til beregnet virkelig verdi basert på tilgjengelig informasjon på
balansedagen. Obligasjoner og andre verdipapirer med fast
avkastning notert på børs eller annen regulert markedsplass,
verdsettes til offisiell sluttkurs på siste handledag fram til
og med balansedagen.

Oppdeling av portefølje
Selskapets forvaltningskapital er delt i to porteføljer:
kundeporteføljen og selskapsporteføljen. Porteføljene er
underlagt felles forvaltning. Kundeporteføljen representeres
ved forsikringstekniske avsetninger; premiereserve, erstatningsreserve, tilleggsavsetninger, premiefond, risikoutjevningsfond og kursreguleringsfond. Selskapsporteføljen
består av innbetalt og opptjent egenkapital, ansvarlig lånekapital og andre gjeldsposter.

Finansielle instrumenter som ikke måles til virkelig verdi,
verdsettes til amortisert kost, og inntektene beregnes etter
instrumentets effektive rente. På hver balansedag vurderes
om det foreligger objektive indikasjoner på at de finansielle
eiendelene som balanseføres til amortisert kost har vært
utsatt for verdifall. En eiendel nedskrives hvis det foreligger
objektive ikke forbigående indikasjoner på verdifall.
Objektive indikasjoner for verdifall omfatter vesentlige
finansielle problemer hos debitor, betalingsmislighold eller
andre vesentlige kontraktsbrudd, tilfeller der det anses som
sannsynlig at debitor vil innlede gjeldsforhandling eller
andre konkrete forhold som har inntruffet. Nedskrivninger
av andre finansielle eiendeler resultatføres der de etter sin
art hører hjemme.

Klassifikasjon av finansielle instrumenter
Ved første gangs regnskapsføring blir finansielle eiendeler
klassifisert etter formålet med investeringen.
a) Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi
Dette er eiendeler og forpliktelser som ved førstegangs innregning blir tilordnet kategorien virkelig verdi med verdiendringer over resultatet. Med unntak av obligasjoner målt
til amortisert kost inngår de fleste av de finansielle eiendeler
i denne kategorien.

Fordringer
Premiefordringer og andre fordringer er balanseført til
pålydende. Fordringene er ikke vurdert å være tapsutsatt.

b) Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost
I denne gruppen inngår obligasjoner med fast forfall, som
pensjonskassen har til hensikt å holde til forfall, og som ved
førstegangs innregning ikke tilordnes den første gruppen.
Obligasjonene vurderes til anskaffelseskost med tillegg/
fradrag for overkurs/underkurs. Overkurs/underkurs resultatføres som justering av obligasjonens løpende renteinntekt.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler til eget bruk er klassifisert som anleggsmidler i balansen og oppført til anskaffelseskost med
fradrag for ordinære avskrivninger. Ordinære avskrivninger
er beregnet etter bedriftsøkonomiske prinsipper og driftsmidlene avskrives lineært i tråd med en fornuftig avskrivningsplan.

I gruppen inngår også medlemsutlån (pantelån). De er oppført til nominelle verdier i balansen, redusert med avsetninger
til gruppevis nedskrivning. De nominelle verdiene sammenfaller med en beregning av amortisert verdi.
Regnskapsføringen er foretatt i samsvar med finansdepartementets forskrift nr. 1740 av 21. desember 2004 om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier i finansinstitusjoner.

Endring av verdivurdering på eierbenyttet eiendom
føres over andre resultatkomponenter; ”Endringer i verdireguleringsreserve - eiendom, anlegg og utstyr”.
Avsetninger
Forsikringstekniske avsetninger består av premiereserve,
tilleggsavsetninger, kursreguleringsfond, erstatningsavsetning, risikoutjevningsfond og premiefond.

c) Finansielle anleggsmidler
Bygninger og andre faste eiendommer vurderes til virkelig
verdi i samsvar med retningslinjer utarbeidet av
Finanstilsynet.

Premiereserven utgjør den forsikringstekniske kontantverdien av pensjonsrettigheter opptjent på beregningstidspunktet. Beregningen foretas av pensjonskassens aktuar.
Pliktig avsetning til premiereserve fastsettes i samsvar
med styrevedtak. Premiereserven inkluderer avsetning til
administrasjonsreserve.
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Tilleggsavsetninger representerer en forsikringsmessig buffer
som kan brukes hvis den finansielle avkastningen ikke er
tilstrekkelig til å dekke den garanterte renten.

Egenkapital
Egenkapital spesifiseres i innskutt og opptjent egenkapital.
I opptjent egenkapital inngår tilordnet del av årets resultat
og opparbeidede merverdier i selskapsporteføljens investeringer.

Kursreguleringsfondet tilsvarer summen av urealiserte
gevinster på finansielle eiendeler vurdert til virkelig verdi
over resultatet som inngår i kollektivporteføljen. Dersom
porteføljen av finansielle omløpsmidler viser et netto
urealisert tap settes kursreguleringsfondet til 0.

Flytting
Ved flytting av virksomheter ut av pensjonskassen gjelder
regler i forsikringsloven med virkning fra 1. juli 2006.

Erstatningsavsetningen skal dekke selskapets forventede
erstatningsutbetalinger for forsikringstilfeller som ved
regnskapsårets utgang ikke er oppgjort av eller meldt til
selskapet. Erstatningsavsetningen tilsvarer bare midler som
ville ha kommet til utbetaling i regnskapsåret dersom
erstatningstilfellet var ferdigbehandlet. Erstatningsreserven
består av karensavsetninger for uføre. Annen avsetning for
inntrufne, men ikke oppgjorte forsikringstilfeller er inkludert
i premiereserven.

Pensjonsforpliktelser egne ansatte
Pensjonskassens ansatte omfattes av pensjonskassens
kollektive pensjonsordning på lik linje med andre medlemmer. Pensjonsordningen gir en definert ytelse i henhold til
tariffavtalen i kommunal sektor.
Skatt
Pensjonskasser skattlegges etter samme regelverk som
gjensidige livsforsikringsselskaper.
Årets resultatførte skattekostnad består av betalbar skatt
regulert med for lite/for mye avsatt tidligere år.
Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av forskjeller mellom
rapporterte skattemessige og regnskapsmessige resultater
som vil utlignes i fremtiden. Pensjonskassens finansieringsmodell innebærer at utsatt skattefordel ikke oppfyller kravet
til balanseføring etter god regnskapsskikk.

Risikoutjevningsfond kan benyttes til å dekke underskudd på
risikoresultat og styrking av premiereserve ved endring av
demografiske forutsetninger i beregningsgrunnlaget.
Hvert år kan det avsettes inntil 50 prosent av selskapets
samlede risikoresultat til risikoutjevningsfondet. Det øvrige
tilføres premiefondet. Den årlige avsetningen vurderes i
forbindelse med årsoppgjørsdisposisjonene.
Risikoutjevningsfondet skal klassifiseres som egenkapital.

Pensjonskassen ilegges 0,3% formuesskatt av
ligningsmessig nettoformue.

Premiefondet bygges opp ved tilførsel av årets avkastningsresultat og risikoresultat og kan benyttes til betaling av
forfalte premier

Note 1 - Forfalte premier (1 000 kr)

Note 2 - Erstatninger (1 000 kr)

Pensjonskassens styre har fastsatt premiesatsene i
pensjonsordningen etter anbefaling fra ansvarshavende
aktuar.

Forsikringsytelsene omfatter direkte utbetalte pensjoner
og refusjonspensjoner i hht. overføringsavtalen.

2015
Medlemspremie, 2%
Arbeidsgivertilskudd, 10,39%/10,75%
Reguleringspremie fra arbeidsgiver
Rentegarantipremie fra arbeidsgiver
Sum premier

16
85
45
2

2014

552
002
750
117

149 422

16
79
68
1

048
999
191
982

Alderspensjon
Uførepensjon
Etterlattepensjon
Barnepensjon

166 220

Sum utbetalte pensjoner
Mottatte refusjoner

Avgitt gjenforsikringspremie, kr 122 445;
representerer premiekostnad på katastrofeforsikring
via Independent Broking Solutions Ltd.

Netto pensjonsutbetalinger
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2015

2014

83 960
13 578
10 755
69

77 650
16 368
11 336
179

108 362
-22 763

105 533
-37 442

85 599

68 091

Note 4 - Pensjonskostnader egne ansatte (1 000 kr)

Note 3 - Forvaltnings- og driftskostnader (1 000 kr)

2015

2014

152

192

1 250
907
2 636
201
1 858
482
7 532

1 542
859
1 587
230
1 846
930
4 141

15 018

11 327

260
3 002

248
7 384

-87

-2 521

Sum forvaltnings- og driftskostnader 18 193

16 436

Omkostninger vedr. utlånsforvaltning
Omkostninger vedr. kjøp/salg av
verdipapirer m.m. *)
Aktuarhonorar
Ekstern konsulent- og advokatbistand
Kurs, konferanser og opplæring
Serviceavtaler
Husværekostnader
Andre driftskostnader
Sum diverse driftskostnader
Årets avskrivning på driftsmidler
Lønn og andre arbeidsrelaterte ytelser
Årets endring i pensjonsforpliktelser
inkl. AGA **)

Ansatte i Akershus Interkommunale pensjonskasse har
kollektiv pensjonsordning i Akershus Interkommunale
pensjonskasse som tilfredsstiller reglene for Obligatorisk
Tjenestepensjon. Den kollektive pensjonsordningen er
ytelsesbasert. Ytelsene er i hovedsak avhengig av antall
opptjeningsår og lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder.
Per 31.12.2015 omfatter ordningen 7 aktive og 7 pensjonister.
Med virkning fra 1.1.2015 presenteres egnepensjonsforpliktelser i henhold til IAS 19.

**) Se også note 4; "Pensjonskostnader egne ansatte"

2014

258
93

620
111

Sum godtgjørelse til revisor

351

731

2014

Årets pensjonsopptjening
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsene
Forventet avkastning på pensjonsmidlene
Resultatført planendring
Administrasjons- og forvaltningskostnader
Resultatførte estimatavvik
Periodisert arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnad (netto) over resultat

980
904
-696
133
186
1 508

848
1 188
-962
-2 316
132
383
224
-504

2015
Pensjonsforpliktelse
(-)/midler (+)
Brutto påløpt pensjonsforpliktelse
-31 664
Pensjonsmidler
27 199
Ikke resultatført
estimatavvik
Arbeidsgiveravgift
-630
Balanseført pensjonsforpliktelser (-) / midler (+) -5 095

Pensjonskassen hadde pr. 31. desember 8 ansatte i 7,1 årsverk. Antall årsverk er redusert med 1 pr. 1. januar 2016.

Kostnadsført godtgjørelse til revisor:
Lovpålagt revisjon (inkl teknisk
bistand med årsregnskap)
Bistand skattespørsmål

2015

Pensjonskostnad mot
Andre resultatposter (19.3)

*) Vesentlige deler av oppgjørs- og registreringsfunksjoner
knyttet til investeringsaktiviteter kjøpes og gjennomføres av
Storebrand Asset Management.

2015

Pensjonskostnader

Implementeringseffekt
IAS 19 mot egenkapital

-4 777
01.01.15

2014

-38 743
30 014

-38 743
30 014

-1 231

13 250
-1 231

-9 959

3 291

13 250

31.12.15 31.12.14
Økonomiske forutsetninger:
Diskonteringsrente
Forventet avkastning på
pensjonsmidler
Årlig forventet lønnsvekst
Årlig forventet regulering av pensjoner
Årlig forventet G-regulering
Sats arbeidsgiveravgift
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2,70 %
2,70
2,50
1,48
2,25
14,10

%
%
%
%
%

2,30 %
2,30
2,75
1,73
2,50
14,10

%
%
%
%
%

Note 5 - Ytelser og lån til ledende ansatte og styre (1 000 kr)
Lønn etc.

Pensjonskostnader

Annen godtgjørelse

Sum ytelser

1 289
1 203
1 099

111
111
107

4
4
4

1 404
1 318
1 210

Ledende ansatte
Daglig leder Øyvind Juvet
Investeringssjef Paal A. Nordhagen
Økonomisjef Arnulf Storhaug
Styret
Grethe Hjelle
Sverre Myrli
Finn Terje Tønnessen
(01.01-12.11)
Turid Jenssen (01.01-12.11)
Karin Adolfsen (01.01-12.11)
Siv Svensson Ostrø (01.01-12.11)
Sissel Rødevand (01.01-12.11)
Jone Engh (13.11-)
Gunnar Melgaard (13.11-)
Morten Vollset (13.11-)
Varamedlemmer til styret:
Jonill Engesæter (01.01-12.11)
Christer Drevsjø

143
86

143
86

62
59
59
58
59
2
2
2

62
59
59
58
59
2
2
2

2
2

2
2

Pensjonskassen er underlagt Forskrift om godtgjørelsesordninger i finansinstitusjoner, verdipapirforetak og forvaltningsselskap
for verdipapirfond. Styret i Pensjonskassen har fastsatt retningslinjer for godtgjørelse. Godtgjørelse i foretaket skal være konkurransedyktige, men ikke markedsledende. Lønnspolitikken skal bidra til at foretaket evner å rekruttere, utvikle og beholde
medarbeidere med nødvendige kvalifikasjoner til å ivareta foretakets oppgaver og ansvar. Fast godtgjørelse bli normalt reforhandlet en gang i året. Ingen ansatte mottar variabel lønn.
Lån og sikkerhetsstillelse til daglig leder, styremedlemmer, ledende ansatte mm.

Daglig leder
Styret
Øvrige ansatte

Lån

Sikkerhetsstillelse

2 284

-

For lån til daglig leder, styremedlemmer og ansatte i pensjonskassen gjelder ordinære medlemsvilkår.

Note 6 - Skattekostnad (1 000 kr)
Betalbar skatt alminnelig inntekt

2015

Resultat før skattekostnad
+ / - Permanente forskjeller
+ / - Urealiserte verdiendringer
+ / - Endring i midlertidige forskjeller
- Anvendelse fremførbart underskudd
Grunnlag betalbar skatt alminnelig inntekt
Skattesats
Beregnet betalbar skatt alminnelig inntekt

21
-15
29
-5
-29

831
786
414
541
918
0
27 %
0

Betalbar skatt formue
Grunnlag betalbar skatt formue
Skattesats
Beregnet betalbar skatt formue
Spesifikasjon utsatt skatt
Varige driftsmidler
Netto pensjonsforpliktelser
Avsetning til tap på fordringer
Gevinst og tapskonto
Urealiserte verdier investeringer utenfor fritaksmetoden
Fremførbart underskudd
Grunnlag beregning utsatt skatt
Skattesats
Beregnet utsatt skatt (+)/utsatt skattefordel (-)
Balanseført utsatt skatt (+)/utsatt skattefordel (-)
Årets skattekostnad
Betalbar skatt, formue
For lite (+) / mye (-) avsatt tidligere år
Netto betalt/refundert kildeskatt
Sum skattekostnad

29

2014
29
-4
-87
-12
75

175
469
443
562
299
0
27 %
0

37 564
0,3 %
160

83 149
0,3 %
200

10 433
-5 095
132
-62
307 193
-327 283
-14 683
25 %
-3 671
0

7 171
2 884
132
-77
337 925
-357 201
-9 167
27 %
-2 475
0

-160
8
-497
-649

-200
3 300
-108
2 992

Note 8 - Resultatanalyse (1 000 kr)

Note 7 - Netto realiserte drifts-, rente- og
utbytteinntekter fra investeringer (1 000 kr)
2015

2014

Bygninger og andre
faste eiendommer,
leieinntekter
Netto inntekt fra
Schweigaards gate 6, Oslo

1 296

8 083

10 047

Finansielle eiendeler som måles
til virkelig verdi:
Renteinntekter fra ihendehaverobligasjoner og sertifikater
Renteinntekter fra bankinnskudd/
andre renter
Utbytte
Diverse
Sum

2014

Finansinntekter
-pliktig renter premiereserve
-pliktig rente premiefond
-pliktig rente erstatningsreserve
Renteresultat

90 501
-61 203
-490
-395
28 413

179 358
-59 844
-147
-488
118 879

Fra (til) kursreguleringsfond
Realisert renteresultat

26 019
54 432

-92 466
26 413

Samlet premie til administrasjon
- herav til administrasjonsreserve
- faktiske omkostninger

19 529
-1 083
-17 427

17 531
-1 483
-15 747

1 019

301

56 112

17 068

1 463

Finansielle eiendeler som måles
til amortisert kost:
Renteinntekter fra medlemsutlån

2015

Administrasjonsresultat
Risikoresultat
52 404

42 407

2 584
53 166

4 602
27 059

3 751

4 206

121 284

89 784

Renteresultatet hensyntatt kursreguleringsfondet kan generelt avsettes med inntil 100 % til tilleggsavsetninger og overskytende til kundens premiefond.
Risikoresultatet kan generelt avsettes med inntil 50 %
til risikoutjevningsfond og overskytende til kundens premiefond.
I forbindelse med endrede regler for uførepensjon er 54 millioner
kroner frigitt fra premiereserven og ført til årets risikoresultat.
For 2015 er det til risikoutjevningsfondet avsatt 10.2 millioner kroner
opp til fondets maksimalstørrelse (150% av årets risikopremie).
Administrasjonsresultatet avregnes mot egenkapitalen.
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Note 9 - Kapitalavkastning

Kapitalavkastningen er beregnet etter Dietz`modifiserte
beregningsmetode, jfr. forskrift om beregning av
kapitalavkastning.

Realisert kapitalavkastning
Verdijustert kapitalavkastning

2015

2014

2013

2012

2011

4,7 %
3,3 %

4,4 %
7,1 %

3,6 %
9,3 %

3,4 %
7,0 %

5,7 %
-1,3 %

Note 10 - Bygninger og andre faste eiendommer (1 000 kr)

Investeringseiendommer består av følgende eiendommer
Kostpris

Markedsverdi

Mer-/mindreverdier

30 854
148 163

33 600
148 163

2 746
-

2015

2014

Investeringseiendommer pr. 01.01
Tilganger i året, Wergelandsveien 21
Tilganger i året, Schweigaards gate 6
Endring i virkelig verdi

31 300
148 163
1 394
906

28 000
0
1 883
1 417

Investeringseiendommer pr. 31.12.

181 763

31 300

Schweigaards gate 6, Oslo
Wergelandsveien 21

Spesifikasjon av endringer i investeringseiendommer i konsern:

Lokalene i Schweigaards gate 6, (del av Oslo Galleri) eies direkte av pensjonskassen. Av lokalene benyttes ca 35%
av pensjonskassen, mens det øvrige leies ut til Oslo Tannhelsetjeneste KF og behandles som investeringseiendom.
Balanseverdiene pr. 31.12.er fastsatt etter takst foretatt på grunnlag av uavhengig ekstern samt intern vurdering og
antas å gi uttrykk for lokalenes virkelige verdi pr. 31.12.
Pensjonskassen har i desember 2015 investert i fast eiendom i Wergelandsveien 21, Oslo. Eiendommen eies via
det heleide datterselskapet Wergelandsveien 21 AS. Bygget er utleid til diverse kontorvirksomhet.
Balanseverdien pr. 31.12. er fastsatt i henhold til oppgjørssum med tillegg av aktiverte kjøpskostnader
pr. 17. desember 2015, og antas å gi uttrykk for eiendommens markedsverdi pr. 31.12.

Spesifikasjon av netto driftsinntekt fra eiendom:

2015

2014

Leieinntekter

1 296

1 463

Netto driftsinntekter fra eiendom

1 296

1 463

Spesifikasjon av netto verdiendring - eiendom :

2015

2014

906

1 417

Verdiregulering
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Note 11 - Investeringer i datterselskap og utlån til datterselskap (1 000 kr)
Aksjer i datterselskap regnskapsføres etter egenkapitalmetoden i morselskapet
og konsolideres inn i Akershus interkommunale pensjonskasse.
Akershus interkommunale pensjonskasse har følgende datterselskap:
Selskapets navn / Forretningskontor

Anskaffelsestidspunkt

Wergelandsveien 21 AS, Oslo

Antall aksjer Aksjekapital i 1.000 kr Eierandel/ Stemmeandel

17.12.15

9 656 360

9 656

100 %

Wergelandsveien 21 AS eier 100 % av API Wergelandsveien 21 AS. API Wergelandsveien 21 AS konsolideres også inn i konsernregnskapet til Akershus interkommunale pensjonskasse.
Årets endring i aksjer i datterselskap består av:

2015

2014

Anskaffelseskost

70 778

-

Aksjer i datterselskap 01.01.
Tilgang i året, kontantbetalinger
Andel av årets resultat
Aksjer i datterselskap 31.12.

70 778
70 778

-

2015

2014

-

-

2015

2014

78 478
78 478

-

Inntekt fra investering i datterselskap består av:
Renteinntekter utlån datterselskap
Andel av årets resultat i datterselskap
Sum inntekter fra datterselskap
Fordringer på datterselskap består av:
Wergelandsveien 21 AS, Oslo
Sum fordring på datterselskap

Akershus interkommunale pensjonskasse har ytet et lån til datterselskapet, Wergelandsveien 21 AS
som følge av innløsning av langsiktig gjeld mot banken ved oppkjøp. Gjelden oppstod 17. desember 2015.
Renter begynner å løpe fra 1. januar 2016.

Note 12 - Obligasjoner og obligasjonsfond (1 000 kr)
a) Investeringer som holdes til forfall (målt til amortisert kost)
Pensjonskassen har pr. 31.12. ingen investeringer som holdes til forfall.
Fjorårets balanseførte behodning på 12,091 millioner kroner representerte investering i Banque AIG.
Posisjonen ble innløst ved konkursoppgjør.
Beholdningsendring (inkl. pål. renter):

Balanseverdi

Inngående balanse
Tilgang
Avgang (innløsning)
Reklassifiseringer
Årets periodiserte over-/underkurs
Utgående balanse 31.12

12 091
-12 091
-

Obligasjoner m.v. - handelsportefølje til virkelig verdi over resultatet
Pålydende
Kommunal sektor
Finansinstitusjoner
Industriforetak
Sum obligasjoner

45
847
441
1 333

000
000
513
513

Norske obligasjonsfond
Carnegie 20% Obligasjoner (diskresjonært fond)
Sum norske obligasjonsfond
Utenlandske obligasjonsfond
SEB AKL Ashmore Emerging Market Bonds USD
SEB Inst. US High Yield (Columbia) DKK
Sum utenlandske obligasjonsfond
Sum obligasjoner og andre verdipapir med fast avkastning
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Risikovekt, %
20
20
100

Anskaff. kost
44
840
393
1 279

782
592
715
089

Balanseverdi
inkl. pål. renter
44
816
310
1 171

783
331
275
388

Risikovekt, %

Anskaff. kost

Balanseverdi

20

64 500
64 500

88 826
88 826

100
100

30 037
30 441
60 478

53 670
40 112
93 782

1 404 067

1 353 995

Note 13 - Aksjer og fondsandeler - frivillig kategorisert til virkelig verdi over resultatet (1 000 kr)

Risikovekt, %

Anskaff. kost

Balanseverdi

Norske aksjer
Norteak AS
Sum norske aksjer

100

9 215
9 215

10 313
10 313

Utenlandske aksjer og ETF
Africa Opportunity Fund Ltd
Arc Capital Holding LTD ETF
Dolphin Capital Investors Ltd
Hirco PLC
iShares MSCI Brazil
NordEnergie Renewables AS
Origo Partners PLC
Phaunos Timber Fund Limited
Profi Fastigheter I Aksje
Profi Fastigheter II Aksje
Profi Fastigheter IV Aksje
Reconstruction Capital II ETF
Rowan Companies Ltd ADR
South Aftican Property Oppor
The Ottoman Fund ETF
Trinity Capital PLC
UCP PLC
Vietnam Infrastructure Ltd ETF
Vietnam Infrastructure Ltd ETF PE
Vinacapital Vietnam Land Ltd
Yatra Capital LTD
Sum utenlandske aksjer og ETF

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Norske aksjefond
Aberdeen Eiendomsfond Norge I AS
Alfred Berg Norge Inst
Carnegie Norge IV
Carnegie WorldWide II
Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II
Landkreditt Kina
Norgesinvestor IV A
Norgesinvestor IV B
Norwatt AS
ODIN Sverige II
Pareto Aksje Norge
Pareto Growth AS
Skagen Kon-Tiki C class
Storebrand Trippel Smart
Sum norske aksjefond

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

617
546
793
863
222
356
860
429
422
30 629
48 274
4 896
40 679
53 750
268 336

626
010
143
897
729
312
567
841
0
83 817
56 796
2 928
76 705
81 421
569 789

Utenlandske aksjefond
Aberdeen Eiendomsfond Norge 1 KS
Aberdeen IPP Asia
BN Paribas L1 Equity India Fund
China New Enterprise Investment Fund II
CS Global Infrastructure Fund
Danske Fund - Easteren Europe
Danske Fund Trans Balkan
Danske PEP III EUR
Danske PEP III USD
Danske PEP IV EUR
Danske PEP IV USD
Nordea Euro Value Fund
Northzone VI
Northzone VII L.P.
Profi Fastigheter I AB Holding
Profi Fastigheter II AB Holding
Profi Fastigheter IV AB Holding
Waste Resources Fund L.P.
Sum utenlandske aksjefond

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

163
21
22
9
20
26
16
6
4
8
9
11
11
15

462
302
627
757
976
650
906
166
055
401
399
456
537
555
12
3
22
9 457
357 742

160
10
53
17
29
53
13
4
5
10
13
27
15
17

938
199
157
416
798
985
100
115
727
037
089
209
119
421
0
10 400
-1 319
13 449
453 839

100

7 525

21 481

100

12 900
12 900

25 373
25 373

817 691

1 219 275

Norske hedgefond
Carnegie WorldWide Long/Short
Utenlandske hedgefond
Sector Healthcare
Sum utenlandske hedgefond
Sum aksjer og fondsandeler
Investeringene i fondsandeler er en veldiversifisert portefølje. Porteføljen er spredt
på ulike forvaltningsselskaper,
egenkapitalinstrumenter og regioner.
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2
1
7
2
19
20
4
44
16
2
4
6
6
5

555
472
978
875
858
187
020
676
746
747
992
947
137
475
51
901
3 701
1 938
2 059
4 564
2 092
161 973
1
17
12
5
33
14
3

3 204
999
5 145
1 485
14 644
26 533
1 159
31 188
8 108
3 291
5 310
8 634
5 450
2 847
543
2 485
595
3 467
4 487
6 111
2 796
138 480
1
91
57
24
60
24
7
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Note 14 - Verdsettelse fordelt etter metodenivå (1 000 kr)

Nivå 1;
noterte priser

Obligasjoner

Nivå 3;
unoterte papirer

Sum
basert på
markedsinformasjon

1 161 714

-

278

1 161 992

-

-

10 313

10 313

Norske aksjer
Utenlandske aksjer og ETF

Nivå 2;
priset ved
teor. modeller

85 904

14 644

37 932

138 480

Norske aksjefond

556 829

-

12 961

569 789

Utenlandske aksjefond

163 552

-

290 287

453 839

Norske obligasjonsfond

88 826

-

-

88 826

Utenlandske obligasjonsfond

93 782

-

-

93 782

Norske hedgefond

-

-

21 481

21 481

Utenlandske hedgefond

-

-

25 373

25 373

2 150 607

14 644

398 623

2 563 874

Note 15 - Stresstest

For å investere i aksjer og obligasjoner er det påkrevet at pensjonskassen er i besittelse av finansiell bufferkapital
for å motstå store markedssvingninger. Bufferkapitalen pr. 31.12 består av følgende elementer :

1. Kjernekapital ut over en kapitaldekning på 8 %
2. Kursreserver i omløpsmidler
3. Tilleggsavsetninger tilsvarende 1 års rentegaranti

95,1
345,3
64,4
504,9

mill.kr.
"
"
mill.kr.

79,6
92,6
7,0
6,3
11,7
19,9
41,4
2,8
0,7
3,0
6,5
6,9
278,5

mill.kr.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
mill.kr.

64,7
343,2

"
mill.kr.

Normalt skal bufferkapitalen være så stor at den dekker et fall i markedsverdier tilsvarende:
1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

30 % verdifall på norske aksjefond
20 % verdifall på utenlandske aksjefond
15% verdifall på hedge-fond
15% verdifall på råvarer
15% verdifall på Infrastruktur fond
15% verdifall på Private equity-fond
10% verdifall på Eiendom
2 % rentestigning for pengemarked
2 % rentestigning for norske obligasjoner
2 % rentestigning for utenlandske obligasjoner
2 % rentestigning for utenlandske High-Yield obligasjoner
2 % rentestigning for utenlandske Emerging Markets Debt

Tapspotensiale for forsikringsrisiko
Pr. 31.12 vil et slikt verdifall utgjøre 68% av bufferkapitalen.
Bufferdekningen er således 147 % av stresstesten.
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Note 16 - Urealiserte gevinster/tap og kursreguleringsfondet i pensjonskassen (1 000 kr)
Verdi av investeringsporteføljen/kursreserver målt til virkelig verdi over resultatet er i 2015 redusert med
28,5 millioner kroner fra 1. januar. Kursreservene utgjør pr. 31.12. 345,3 millioner kroner
(selskap og kundeportefølje samlet). Av dette er 315,1 millioner kroner avsatt til kursreguleringsfondet
i kundeporteføljen. 30,2 millioner kroner tilhører annen opptjent egenkapital.
Pr. 31.12 finnes følgende urealiserte gevinster og tap i omløpsporteføljen:
Ansk.
kost

Virkelig
verdi

Urealisert
gevinst/tap

30 854

33 600

2 746

149 256

149 256

-

1 279 089

1 161 992

-117 097

Obligasjonsfond

124 978

182 607

57 629

Aksjer/ETF

171 188

148 792

-22 396

Norske aksjefond

267 914

569 789

301 875

Utenlandske aksjefond

357 742

453 839

96 097

20 425

46 854

26 429

2 401 447

2 746 730

345 283

Gevinst

Tap

Netto
gevinst/tap

17 698
51 611

-36 386
-25 074

-18 687
26 537

Investeringseiendom Schw.gt.6
Investeringseiendom Wergelandsveien 21
Obligasjoner og sertifikater

Hedgefond
Sum

Note 17 - Realiserte kursgevinster og -tap (1 000 kr)
Det er i 2015 realisert en netto gevinst på 7,9 mill.kr. i verdipapirporteføljen:

Rentepapirer
Aksjer/aksjefond/annet
Sum

7 850

Note 18 - Pantelån (1 000 kr)
Sannsynligheten for tap i utlånsporteføljen anses å være
svært liten. Det er ikke konstatert tap i 2015.
Lån ytes innenfor 80% av lånetakst med 1. prioritets
pant i eiendommen.Det er avsatt kr. 132 440 som
gruppevis nedskrivning.
Beløp
Lån til medlemmer
Påløpte renter
- gruppevis nedskrivning

206 464
1 599
-132

Bokførte utlån

207 931
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Note 19 - Driftsmidler (1 000 kr)

Bokførte verdier (i 1.000 kroner)

Inventar

Edb-/kontorutstyr

Sum

1 394
140
-1 337
197

968
-762
205

2 361
140
-2 099
402

124
10-25 %

135
33 %

259

2015

2014

140
-

88
-

Anskaffelseskost
pr. 1.1.
Tilgang i året
Avgang i året
Samlede avskrivninger
Bokf.verdi pr 31.12.
Avskrevet 2015
Avskrivnings-sats
Investering i og salg av driftsmidler
(1 000 kr)
Tilgang
Avgang

Note 20 - Bundne skattetrekksmidler
Skattetrekksmidler holdes på egen bankkonto. Innestående saldo; 3,3 mill. kr.
er tilstrekkelig til å dekke skyldig skattetrekk pr. 31.12.

Note 21 - Egenkapital (1 000 kr)

Innskutt
egenkapital

Annen opptjent
egenkapital

Risikoutjevningsfond

Pr. 31.12.14
Belastning for prinsippendring
vedr. pensjonskost (IAS19)

150 337

125 219

41 524

Pr. 01.01.15

150 337

Nye innskudd av' egenkapital

-13 250
41 523

6 281

Teknisk resultat
Benyttet til oppreservering fra risikoresultat
Øvrig teknisk resultat

10 243
3 137

Øvrige resultatelementer
Realisert avkastning av inv. i selskapsport./øvrig
Økning merverdier i egenkapital
Rebalanseringseffekt merverdier i egenkapital
Tilbakeføring av pensjonsforpliktelser
Pr. 31.12.15

111 969

11
-2
-2
4
156 618

428
719
858
777

125 733

51 767

Annen opptjent egenkapital består av overskuddsgenerert egenkapital med 95,6 millioner kroner (inngår som del av
kjernekapital) og opparbeidede merverdier med 30,1 millioner kroner
Risikoutjevningsfondet representerer en buffer mot negativ uføre- og dødelighetsutvikling.
Overskudd i risikoresultat skal normalt tilbakeføres kundene med minimum 50%, mens et underskudd utover
fondets størrelse skal dekkes av pensjonskassens egenkapital. Maksimal størrelse på risikoutjevningsfondet
er 150% av årets risikopremie. Årets avsetning bringer fondet opp i maksimal tillatt størrelse.
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Note 22 - Kapitaldekning og solvensmargin (1 000 kr)

Note 24 - Bevegelser i forsikringsmessige
avsetninger (1 000 kr)

2015

2014

Kjernekapital

252 205

240 064

* Premiereserve

Sum ansvarlig kapital

252 205

240 064

Pr. 31.12.14
Årets avsetning

2 117 483
47 315

Premiereserve pr. 31.12.15

2 164 798

Beregningsgrunnlag inkl.
komm. linjer
Kapitaldekning pr. 31.12.

1 963 385

1 675 575

12,85 %

14,33 %

Administrasjonsreserven pr. 31.12 15 er inkludert i
premiereserven med kr. 48 222 329 etter avsetning
med kr. 2 390 277. Pensjonskassen er fullt oppreservert.
* Erstatningsavsetning

Risikovektet volum er beregnet
på grunnlag av kostverdier pr. 31.12.

Solvenskapital
Sum ansvarlig kapital
50% av tilleggsavsetninger
50% av risikoutjevningsfond
Sum solvenskapital
(ingen fradrag)

Solvensmarginkrav

252 205
82 108
25 883

240 064
82 107
20 762

360 197

342 934

95 889

104 647

Solvensmarginkapital i
prosent av solvensmarginkrav 375,6 %

Pr. 31.12.14
Årets endring

12 992
1 308

Erstatningsavsetning pr. 31.12.15

14 300

Posten omfatter pensjonskassens forventede kostnader
knyttet til forsikringstilfeller som ved regnskapsårets
utgang er inntruffet, men ikke er oppgjort av
eller meldt til selskapet. Erstatningsavsetningene skal
bare omfatte midler som ville ha kommet til
utbetaling i regnskapet dersom erstatningstilfellet var
ferdigbehandlet, jf. Forsikringsvirksomhetsloven §9 -21.
(Erstatningsreserven består av karensavsetninger for
uføre. Annen avsetning for inntrufne, men ikke oppgjorte forsikringstilfeller er inkludert i premiereserven.)
* Tilleggsavsetninger

327,7 %

Pr. 31.12.14
Det er ikke avsatt til tilleggsavsetninger i 2015.

164 215

Tilleggsavsetninger 31.12.15

164 215

-

Tilleggsavsetninger i forsikringsfondet representerer en
forsikringsmessig buffer som kan benyttes i de år den
finansielle avkastningen ikke er tilstrekkelig til å dekke
de forsikringstekniske avsetninger.

Note 23 – Ansvarlig lånekapital

* Premiefond
Den 20. desember 1994 ble det opptatt et ansvarlig
lån på 10 mill. kr. med Akershus Fylkeskommune
som långiver.

Pr. 31.12.14
Benyttet til premiebetaling
Godskrevet for mye betalt
rentegarantipremie
Godskrevet for mye betalt vedr. bruttogaranti
Godskrevet risikoresultat ut over maksimal
avsetning til risikoutjevningsfond
Godskrevet årets renteresultat
Garantert rente, 2,5% p.a.

Lånet ble i 2014 forrentet med 3,4% p.a.
Lånet med påløpte renter ble innfridd
30. desember 2014.

Premiefond 31.12.15

36 103
-32 084
250
986
45 869
54 432
490
106 046

Premiefondet er de forsikredes eiendom. Fondet kan
benyttes til premiebetalinger.
* Risikoutjevningsfond
Pr. 31.12.14
Tilført opp til maksimalt tillatt nivå

41 524
10 243

Risikoutjevningsfond 31.12.15

51 767

Risikoutjevningsfondet kan brukes til å dekke
underskudd i regnskapets risikoresultat,
noe som kan oppstå spesielt ved en ugunstig
uføreutvikling.
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Note 25 - Følsomhetsberegning
Beregningsforutsetning

Dødelighet
Uførhet

Endring

- 10%
+ 20%

Effekt på brutto premiereserve
1000 kr
53 300
8 700

Prosent
2,46 %
0,40 %

Note 26 - Nærstående part
Akershus interkommunale pensjonskasse er en videreføring av Akershus fylkeskommunale pensjonskasse opprettet den
1. januar 1952 av fylkestinget i Akershus Fylkeskommune. Pensjonskassens formål er å yte pensjoner til medlemmene
og deres etterlatte i henhold til vedtektene.
Pensjonskassen er en selvstendig juridisk enhet med egen regnskapsføring. Pensjonskassens midler holdes adskilt fra
Fylkeskommunens midler og hefter ikke for Fylkeskommunens forpliktelser.
Fylkeskommunens samlede kjernekapitalinnskudd i pensjonskassen utgjør pr.31.12.15 156,6 millioner kroner. Inkludert
i tallet er innskudd fra det heleide Akershus Energi-konsernet og annen fylkeskommunalt tilknyttet virksomhet.
Medlemsbedriftenes premiefond er månedlig godskrevet 2,0% p.a. garantert rente med totalt 0,5 millioner kroner
i 2015, kfr. også note 24.
Pensjonskassen har pr. 31.12. ingen plasseringer i obligasjoner utstedt av Akershus Fylkeskommune.
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