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Tilleggavsetninger

2016
Risikoutjevningsfond

Styret har i 2016 bestått av:			
			
			
Medlemmer			

Varamedlemmer

			
			
Grethe Hjelle

Styreleder		

Carl Henriksen

Jone Engh

Nestleder		

Christer Drevsjø

Hans Gunner Melgaard			

Karin Adolfsen

Sverre Myrli			

Rolf Lasse Lund

Morten Vollset			

Eline Stokstad Oserud
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Nøkkeltall (1000 kr)

			

2016

2015

2014

2013

2012

2011

							
1.

Arbeidsgivertilskudd inkl.

		 rentegarantipremie
2.

Medlemspremie

142 145

140 194

150 172

738 320

794 620

682 540

16 920

16 552

16 048

93 299

90 800

81 720

3.

Realisert finansresultat

144 632

129 134

111 302

394 420

331 659

474 465

4.

Utbetalte pensjoner

119 415

115 687

105 533

328 629

306 013

268 454

5.

Utbetalte pensjoner netto

90 779

92 924

68 091

262 371

242 507

213 227

6.

Driftskostnader

16 924

18 193

16 436

32 727

26 148

22 313

7.

Kjernekapital

342 435

252 205

240 064

779 579

716 587

666 718

8.

Sum egenkapital

448 065

334 118

317 080

983 045

921 433

849 969

9.

Ansvarlig lån

10. Kursreguleringsfond

-

-

-

10 000

10 000

10 000

346 598

315 138

338 299

1 228 680

604 307

263 745

2 282 115

2 179 098

2 130 475

9 731 550

8 803 350

7 897 560

11. Premiereserve og
		 erstatningsavsetning

48 361

48 222

45 832

208 477

208 477

208 477

12. Risikoutjevningsfond

herav administrasjonsreserve

53 329

51 767

41 524

119 119

162 144

162 144

13. Tilleggsavsetninger

198 229

164 215

164 215

644 900

644 900

644 900

96 267

106 046

36 103

199 283

168 872

150 040

3 435 759

3 117 242

3 009 286

12 817 576

11 171 407

9 852 326

14. Premiefond
15. Forvaltningskapital

							
							
Driftskostnader i % av							
- forvaltningskapital
- premieinntekter

0,5

0,6
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0,3

0,2

0,2

10,6

11,6

9,9

3,9

3,0

2,9

Avkastning finansforvaltningen, %

5,3

4,7

4,4

3,6

3,4

5,7

Verdijustert avkastning, %

6,1

3,3

7,1

9,3

7,0

-1,3

16,8

12,9

14,3

11,3

11,6

11,2

29 %

26 %

27 %

22 %

20 %

18 %

Kapitaldekning, % 1)
Soliditetskapital i %
av forvaltningskapital 2)

Medlemmer (antall forsikrede):							
Premiebetalende							
medlemmer

2110

2 025

2 040

10 553

10 124

9 921

Oppsatte rettigheter 3)

2394

2 455

2 478

9 106

9 074

8 782

- Pensjonister 							
Alderspensjon
AFP og tidligpensjon

2026

1905

1 759

4 225

3 881

3 748

138

104

112

450

436

270

Uførepensjon

475

512

582

1 859

1 835

1 822

Ektefellepensjon

228

232

218

454

461

461

Barnepensjon
Sum pensjonister

6

7

7

32

37

39

2 873

2 760

2 678

7 020

6 650

6 340

7 377

7 240

7 196

26 679

25 848

25 043

Totalt medlemmer, fripoliser
og pensjonister

							
1) Forskrift om kapitaldekning er opphevet. Størrelsen for 31.12.16 benyttes inntil videre i interne modeller.
2) Soliditetskapital defineres som smummen av egenkapital, ansvarlig lånekapital, kursreguleringsfond og tilleggsavsetninger.				
3) Oppsatte rettigheter omfatter kun tidligere ansatte med medlemstid >3 år. 						
Pr. 31.12.16 er i tillegg 5 579 personer registrert som fratrådte med medlemstid <3 år. 						
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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. 31.12.16 har AIPK
6 ansatte i full stilling (3 kvinner og 3
menn) og 1 ansatt i deltidsstilling (mann).
Det er i 2016 ikke registrert skader eller
ulykker. Registrert sykefravær i 2016 var
56 dager, tilsvarende 3,04 % (mot 2,71 %
i 2015). Herav utgjorde langtidssykefravær 45 dager, tilsvarende 2,42 %
(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.
KLP Forsikringsservice AS, ved aktuar Linda
Elisabeth Johansen, var t.o.m. 31.12.15
pensjonskassens ansvarshavende aktuar.
01.01.16 ble rollen som pensjonskassens
ansvarshavende aktuar overtatt av Eikos AS
v/Anne Grete Steinkjer.
Partner Gry Kjersti Berget i revisjonsselskapet Deloitte AS er pensjonskassens
revisor.
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 pensjonskasser, Pensjonskasseforeningen,
og er ved dette høringsinstans for alle
endringsforslag som berører rammevilkårene for offentlige tjenestepensjonsordninger.
Pensjonskassens virksomhet drives fra
Oslo, og pensjonskassen holder til i egne
lokaler i Galleri Oslo.
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Konsesjon
AIPK tilbyr kommuner og fylkeskommuner
deltakelse i pensjonskassen, som et
alternativ til forsikret løsning i KLP. AIPK
ble gitt konsesjon av Finanstilsynet som
interkommunal pensjonskasse i juni 2014.
Det er foreløpig ikke tatt opp ny deltaker
i pensjonskassen. Finanstilsynet har satt
som vilkår for opprettholdelse av gjeldende konsesjon at opptak av ny deltaker
finner sted innen 1. januar 2018.
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.
Foruten Akershus fylkeskommune har
følgende virksomheter med fylkeskommunal tilknytning eller fylkeskommunalt
eierskap pensjonsordning i AIPK: Akershus
Energi-konsernet, Akershus Kollektiv
Terminaler 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 687 menn
og 1423 kvinner. Gjennomsnittsalderen
for aktivbestanden er 45,9 år, og gjennomsnittlig opptjeningstid er 8,4 år.
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse pr.
medlem ved utgangen av 2016 var
81,9 %. Gjennomsnittlig pensjonsgrunnlag for yrkesaktive medlemmer var
kr 414 499 mot kr 416 127 i 2015.
I alt 2 394 tidligere ansatte står i pensjonskassens registre med mer enn 3
års opptjeningstid, og disse har derved
en selvstendig rett til framtidig pensjon
ved oppnådd aldersgrense. I tillegg er
5 579 tidligere ansatte registrert med
kortere medlemstid enn 3 år. For denne
gruppen kan opptjeningstiden medregnes
ved framtidig 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 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.
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 2016 var 12,17 %
av pensjonsgrunnlaget inkludert 2 %
arbeidstakerpremie med tillegg av
særskilt premie for AFP 65-66. Totale
premieinntekter for 2016 utgjør 159,1
millioner kroner. Premieinntektene
inkluderer årets reguleringspremie på
48,1 millioner kroner til dekning av årets
lønns- og G-vekst og rentegarantipremie
til selskapet med 2,1 millioner kroner.
For 2015 utgjorde de samlede premieinntekter 156,7 millioner kroner (inklusive
regulerings- og rentegarantipremier på
totalt 47,9 millioner kroner).
Pensjonister og utbetalte pensjoner
Det er i 2016 utbetalt pensjoner med

9

119,4 millioner kroner (herav 9,1 millioner kroner som AFP 64-65), mens pensjonskassen mottok 28,6 millioner kroner
som refusjon fra andre pensjonsordninger
under Overføringsavtalen. Tilsvarende
tall for 2015 var 115,7 millioner kroner
i pensjoner (herav 7,3 millioner kroner
som AFP 64-65) og 22,8 millioner kroner
i refusjoner. Løpende pensjoner blir hvert
år regulert med utgangspunkt i folketrygdens grunnbeløp.
Netto økning i antall pensjonister siden
1. januar 2016 er 113. Pensjonskassen
hadde ved utgangen av 2016 i alt 2 873
pensjonister inkludert 138 AFP- og tidligpensjonister.
I alt mottok 2 026 personer alderspensjon ved utgangen av 2016, mot 1 905
personer pr. 1. januar. Det er i alt utbetalt
86,4 millioner kroner i alderspensjon.
Antall uførepensjonister er redusert med
37 i 2016. I alt hadde 475 personer varig
eller midlertidig uføreytelse pr. 31.12.16.
Det er i 2016 utbetalt uførepensjoner
med 12,8 millioner kroner.
Antall ektefellepensjoner var 228 pr.
31. desember 2016, en reduksjon på
4 i forhold til 1. januar. 6 barn mellom
0 og 21 år har pensjon etter en eller
begge foreldre. Det er i 2016 utbetalt
ektefelle- og barnepensjoner med til
sammen 11,1 millioner kroner.
Avtalefestet pensjon, AFP - tidligpensjon
AFP beregnes og utbetales av pensjonskassens administrasjon
I 2016 er det utbetalt AFP for i alt 15,6
millioner kroner fordelt med 6,5 millioner
kroner til AFP 62-64 og 9,1 millioner kroner
til AFP 65-66. Samlet AFP-utbetaling
i 2015 var 13,1 millioner kroner. AFP
62-64 inngår ikke i pensjonskassens
resultatregnskap men dekkes ved direkte
fakturering til medlemsforetakene.
Ved årsskiftet mottok i alt 28 personer
arbeidsgiverfinansiert AFP 62-64, mot 26
personer ved inngangen til 2016.
I alt 45 personer mottok AFP 65-66 ved
årsskiftet, mot 24 personer ved inngangen til 2016.
Samfunnsansvar
AIPKs grunnleggende samfunnsansvar
er å sikre pensjonskassens medlemmer
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trygghet for fremtidige pensjoner og en
kostnadseffektiv leveranse av korrekt
offentlig tjenestepensjon.
AIPKs etiske retningslinjer er en integrert
del av pensjonskassens kapitalforvaltningsstrategi. Strategien behandles minst
én gang årlig av pensjonskassens styre.
Vårt overordnede mål er å følge FNs
Global Compacts 10 prinsipper for samfunnsansvar. Dette er prinsipper utformet
med basis i menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og antikorrupsjon.
AIPK skal kontinuerlig ta hensyn til at
investeringene har en miljømessig, etisk
og sosialt akseptabel profil for å støtte
opp under engasjement og samfunnsansvar. Leverandører og selskaper med
den beste miljømessige, etiske og sosialt
ansvarlige forankring skal foretrekkes.
AIPK arbeider kontinuerlig for å plassere
pensjonskassens midler i bærekraftige
investeringer. Som eksempler nevner
vi skoginvesteringer hvor tidligere
beiteområder kjøpes opp og beplantes
med ny skog, og en betydelig investering
i aksjefond som investerer i de hundre
mest bærekraftige selskapene i verden.
Pensjonskassen ønsker dessuten å bidra
til økonomisk utvikling i land med mindre
utviklede økonomier enn i den vestlige
verden. Dette gjør vi blant annet gjennom
investeringer innen mikrofinans, som
sikrer enkeltpersoner og små selskaper
tilgang på kreditt. AIPK søker aktivt investeringer innen fornybar energi.
Hensynet til risikostyring av investeringsporteføljen tilsier høy grad av diversifisering av investeringene. Det betyr at
forvaltningskapitalen spres på ulike
aktivaklasser, kapitalforvaltere og
regioner. Pensjonskassen er dermed en
global investor, som også har mindre
investeringer i internasjonale fond hvor
selve fondet er registrert i andre land enn
Norge. En utvikling mot større finansiell
åpenhet i de globale kapitalmarkedene er
svært viktig. Det pågår i denne forbindelse et internasjonalt arbeid i regi av OECDs
globale forum for åpenhet og utveksling
av skatteopplysninger, der det er utviklet
internasjonale standarder for utveksling
av skatteopplysninger. Dette er viktige
skritt i retning av større global finansiell
åpenhet. De jurisdiksjoner som pensjonskassens fond er registrert i, har alle tilsluttet seg OECDs standard for denne informasjonsutvekslingen. Dersom AIPK blir
gjort kjent med miljømessige, etiske og
sosialt ansvarlige problemstillinger knyttet
til enkeltinvesteringer, behandles dette

umiddelbart. Som følge av pensjonskassens etiske retningslinjer har AIPK i 2016
solgt seg ut av to aksjefond som følge
av fondenes eksponering mot tobakksindustri.
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 (premiereserve, tilleggsavsetninger, premiefond,
kursreguleringsfond samt risikoutjevningsfond og utgjør ved årsskiftet 86,6 %
av total forvaltning. Selskapskapitalen
utgjør dermed 13,4 % beregnet på grunnlag av innbetalt og opptjent egenkapital
(ekskl. risikoutjevningsfondet) samt
gjeldsposter.
Pensjonskassen forvaltet 3,4 milliarder
kroner ved utgangen av 2016 mot 3,1
milliarder kroner ved utgangen av 2015.
Realisert avkastning ble 5,3 % i 2016
(Dietz’ modifiserte beregningsmodell)
mot 4,7 % året før.
Verdijustert totalavkastning ble 6,1 %
mot 3,3 % året før.
Fordelt på de ulike aktivaklassene var
verdijustert avkastning følgende (året
2015 i parentes): aksjer 9,5 % (11,0 %),
eiendom 10,2 % (5,75 %), rentebærende
verdipapirer 2,7 % (-0,86 %), alternative
investeringer 7,6 % (10,7 %) og utlån
2,8 % (3,3 %). Alternative investeringer
består av hedgefond, private equity,
infrastruktur og råvarer.
Målt etter markedsverdier er aksjeandelen steget svakt fra 23,5 % ved årets
begynnelse til 23,8 % 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
6,9 % (9,7 %) og i eiendom på 13,6 %
(13,4 %). Resterende plasseringer på
55,7 % (53,5 %) er i rentepapirer, bank
og utlån. Aksjeporteføljen er delt inn i 3
regioner; 1) norske aksjer, 2) utenlandske
aksjer eksklusive framvoksende markeder
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og 3) framvoksende markeder; med en
normalvekt på 1/3 i hver av regionene.
Andelene pr. 31.12.16 er på 39 % i Norge
(36 %), 29 % i utenlandske aksjer (31 %)
og 32 % i fremvoksende markeder (33 %).
Fordelingen på innland og utland skal
bidra til redusert risiko og/eller økt
forventet avkastning over tid. 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.
Markedsutviklingen
Januar 2016 ble en av de svakeste
månedene for verdipapirmarkedene
siden finanskrisen. Det var særlig tre
faktorer som førte til denne nedgangen;
1) det rådde stor usikkerhet rundt den
kinesiske økonomien og hvordan dette
kunne påvirke den globale økonomien,
2) fallet i oljeprisen hadde vært så kraftig
og langvarig at det kunne få strukturelle
konsekvenser for markedene, og
3) markedene var tynget av utsikter til
videre rentehevninger i USA. Alle disse tre
faktorene gjorde investorer svært nervøse
og sensitive, og relativt små handelsvolumer
påvirket markedene betydelig.
Ved inngangen til januar var oljeprisen 37
dollar pr. fat. Fram til 20. januar falt prisen
med hele 28 % til 27 dollar pr. fat. Dette
medførte at den norske børsen falt betydelig. På det meste var børsen ned med
over 15 %. Dette gikk også utover det
norske høyrentemarkedet, hvor mesteparten av lånene bestod av norsk olje- og
offshoreindustri. Næringen var preget av
store omstillinger og restruktureringer,
og dette medførte nedgraderinger i
bedriftenes kredittverdighet. Dette førte
i sin tur til dumping av høyrentepapirer i
markedet, med store kursfall som resultat. Manglende investeringsvilje slo ut i
selskapenes resultater, og gjeldstunge
oljeservice selskaper måtte inn i gjeldsforhandlinger. I andre deler av den norske
økonomien var det mindre grunn til
frykt. En svak norsk krone har støttet opp
om annen norsk eksportrettet industri,
eksempelvis oppdrettsnæringen. Privat
konsum og boligmarkedet har også holdt
seg oppe og har langt på vei motvirket de
negative effektene av den lave oljeprisen.
Mot midten av februar så vi en stabilisering av råvaremarkedene. En gryende oppgang i oljeprisen snudde pessimisme til

optimisme. Oppgangen i oljeprisen kom
etter uttalelser om samarbeid mellom
Saudi-Arabia, Russland, Venezuela og
Qatar om å fryse oljeproduksjonen. Samtidig ble det rapportert gode detaljhandelstall fra USA, og frykten for en global
resesjon avtok. Forventninger om ytterligere tiltak fra sentralbankene i Japan og
Eurosonen bidro også til optimismen, med
oppgang på verdens aksjemarkeder som
resultat.
Kina er en viktig bidragsyter til global
vekst. Vi tror at de kinesiske myndighetene har de verktøyene de trenger
for å sikre en fortsatt stabil vekst i egen
økonomi. Et eksempel på at myndighetene følger nøye med, fikk vi i slutten
av februar, da The People’s Bank of
China annonserte et kutt i reservekravet
til bankene. Reduksjonen førte til at
over 100 milliarder dollar ble sendt inn
i det finansielle systemet. Dette ga økt

aktivitet og eksempelvis økt etterspørselen etter råvarer. Allerede i mars så vi
at dette ga resultater. Boligmarkedet, som
tidligere var i vanskeligheter, stabiliserte
seg. Boligsalget og boligprisene steg,
og byggeaktiviteten tok seg opp igjen.
Vi følger likevel nøye med på den høye
kinesiske utlånsveksten, som på sikt ikke
vil være bærekraftig.
Det amerikanske arbeidsmarkedet
fortsatte å bedre seg i mars, med god
sysselsettingsvekst og stabil lav arbeidsledighet. Arbeidsrapporten viste også at
gjennomsnittlig timelønn økte med 0,3
prosent, dvs. at den lave arbeidsledigheten sannsynligvis var i ferd med å slå
igjennom i lønningene. Dette er for tiden
den amerikanske sentralbankens viktigste
styringsparameter for å vurdere hvorvidt
nye renteøkninger er påkrevet for å
normalisere rentenivået og økonomien.
Uansett syntes USA tydeligvis å være på

rett vei og dermed i stand til å bidra til
videre vekst i verdensøkonomien. Dette
tilsa økte styringsrenter utover i året.
Dette er en handling som utløses av et
positivt markedssyn, men som kan skape
litt uro i de globale finansmarkedene når
det skjer.
Den europeiske sentralbanken (ESB) vedtok i mars å utvide sine obligasjonskjøp
til også å omfatte kredittobligasjoner.
Økningen innebar kjøp av obligasjoner for
80 milliarder euro i måneden; opp fra 60
milliarder euro. Videre ble styringsrenten
kuttet til 0 og bankenes innskuddsrente
senket til -0,4 %. Dette ga lavere rentemarginer og rentefall over hele linjen i
Europa. ESB viste dermed at de fortsatt
gjør alt de kan for å stimulere de svake
økonomiene i Eurosonen. Også den
norske sentralbanken valgte å sette ned
styringsrenten i mars med 0,25 %-poeng
til 0,50 % som følge av de lavere rentene
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ute og antatt svakere utsikter for norsk
økonomi.
Gjennom 2. kvartal så vi et enda sterkere
arbeidsmarked i USA, mens Kinas økonomi styrket seg ytterligere som følge av
nye stimulanser i kredittgivningen. De to
store økonomiene holdt således verdensøkonomien i gjenge. I Europa var bildet
mye det samme som før, med svak vekst
og ingen utsikter til inflasjon, til tross for
den svært ekspansive pengepolitikken.
En tyngende tilleggsfaktor var det kommende EU-valget i Storbritannia 23. juni.
Faren var at det kunne stilles spørsmålstegn ved hele EU-prosjektet og dets
overlevelsesevne ved en eventuell Brexit.
Ikke minst ville andre regioner innen EU
intensivere spørsmålet om uavhengighet
som følge av dette (eksempelvis Frankrike og Catalonia i Spania).
Gjennom april måned var det relativt
store bevegelser i rentemarkedet,
spesielt i de norske rentene. 10-årig
norsk statsrente steg fra 1,23 % til
1,52 %. Mye av denne økningen kunne
nok til-skrives oppsvinget i oljeprisen,
men også arbeidsledigheten overrasket
positivt med 3,1 % (NAV) eller 4,6 %
(AKU). Den innenlandske økonomiske
utviklingen viste likevel fortsatt svakhetstrekk, med et fall i detaljhandelen på

0,7 % fra februar til mars. I mai så vi
svake tall for privat konsum og arbeidsmarkedstall som også var noe svakere
enn ventet. Likevel bikket oljeprisen
over 50 dollar fatet, og boligmarkedet
strammet seg ytterligere til, særlig i de
store byene. Norges Bank valgte likevel å
tolke dataene som negative, og besluttet
å senke signalrenten med 0,25 %-poeng
til 0,50 %. Vi anså at norsk økonomi var
inne en positiv fase, da både en økende
oljepris og en styrket dollar ga betydelige
merinntekter til den norske statskassen. Vi
er derfor usikre på om dette rentekuttet
var nødvendig. De norske rentene falt
tilbake gjennom mai og juni som følge av
Norges Banks handlinger og at Brexit ble
en realitet, og kom nok en gang ned på
rekordlave nivåer.
Stabiliseringen i råvaremarkedene og
oppgangen i oljeprisen bidro til å redusere frykten for en global resesjon i
2016. Det så ut til at investorene gradvis aksepterte at en stabil, men svak
global vekst de neste årene, var det
mest sannsynlige positive scenarioet.
Dersom politiske myndigheter skal klare
å løfte veksten videre, bør de føre en
mer ekspansiv finanspolitikk. Dette er
imidlertid vanskelig å gjennomføre i rike
land med høy statsgjeld. I Kina ville en
slik politikk undergrave reformprosessen.
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Derfor var pengepolitikken mer i sentrum,
og spesielt var finansmarkedene opptatt
av hvor raskt og hvor mye den amerikanske sentralbanken (FED) ville sette
opp rentene framover. Den overraskende
svake arbeidsmarkedsrapporten i USA i
mai sammen med muligheten for Brexit
førte til at sentralbanksjef Janet Yellen
skrinla tankegangen om en renteheving
i juni. Likevel uttalte hun at de var klare
til å øke renten, særlig hvis lønnsveksten
skjøt fart utover året. Den amerikanske
økonomien nærmet seg full sysselsetting, og inflasjonsmålet var i ferd med å
nås. Samtidig ville valget i USA til høsten
legge en demper på bevegelsesfriheten,
siden myndighetene ikke ønsket ytterligere turbulens i markedene gjennom
den mest intense valgperioden. En eventuell renteendring ville således komme i
løpet av sommeren og/eller etter valget
til høsten, dvs. i desember.
Storbritannias mulige utmelding fra EU
preget som sagt markedene i juni. De
fleste markedsaktørene forventet at
befolkningen skulle stemme for et fortsatt
EU-medlemskap. Valget den 23. juni
endte som kjent med Brexit, og første
reaksjon fra finansmarkedene var sjokk
- med aksjefall, rentefall og utgang i
kredittmarginene som resultat. Få dager
etter Brexit-avstemmingen begynte mar-

kedene å bedre seg igjen. Flere faktorer
bidro til dette, men først og fremst innså
investorer at Brexit sannsynligvis ville ta
flere år, og at både Storbritannia og EU
ville være best tjent med at bruddet ble
så skånsomt som mulig. EU måtte i denne
situasjonen legge mye arbeid i å stabilisere den geopolitiske situasjonen og
samtidig hindre framveksten av “Brexit”lignende prosesser i andre land.
Etter at de globale aksjemarkedene falt
som et resultat av Brexit-valget i juni,
kom de sterkt tilbake i juli. Parallelt i
rentemarkedet så vi fall i rentene i det
negative sentimentet etter valget, men
disse steg så igjen. Den europeiske
veksten avtok litt over sommeren, men
det var på langt nær så ille som mange
markedsaktører hadde fryktet. De første
PMI-tallene etter Brexit viste kun et svakt
fall fra 53,1 til 52,9. PMI-tallene regnes
som en god indikator for økonomisk
vekst, og et nivå over 50 viser tiltagende
økonomisk vekst. Tallene viste således
grei vekst i Eurosonen, der Tyskland
fortsatt var lokomotivet med en PMI som
steg fra 54,4 til 55,3 i juli.
I USA så vi et svakt BNP-tall for 2. kvartal,
men for øvrig var utviklingen heller på
den sterke siden. Dette satte økt søkelys
på hva den amerikanske sentralbanken
(FED) ville gjøre framover med hensyn på

rentenivået. Usikkerheten som Brexitvalget skapte i markedet, førte som nevnt
til utsettelse av en forventet renteheving
i juni. I august falt aktiviteten i amerikansk industri igjen under 50 målt ved
ISM-indeksen. For tjenestesektoren var
tallene imidlertid fortsatt meget gode
med et nivå på 55,5 i august. Sentralbanksjef Janet Yellen sa i en tale i slutten
av august at den solide utviklingen i
arbeidsmarkedet og utsiktene for økt
økonomisk aktivitet og høyere inflasjonen
hadde økt sannsynligheten for å sette
opp signalrenten. Amerikanske myndigheter forberedte således i stadig større
grad markedene på at rentene snart ville
heves, men at den skjøre samlede makroøkonomiske utviklingen ellers i verden
foreløpig hadde holdt dem tilbake.
Norges Bank la fram sin pengepolitiske
rapport i juni, og signaliserte der en høy
sannsynlighet for rentekutt i september
som følge av svak norsk økonomi. I etterkant av rapporten var de fleste publiserte
nøkkeltall bedre enn det Norges Bank
hadde ventet. Det kunne også virke som
om oljemarkedet var i ferd med å gjenvinne balansen mellom tilbud og etterspørsel, slik at oljeprisen kunne tenkes å
ville stabiliseres på et høyere nivå. Norsk
økonomi så med andre ord ut til å ha passert konjunkturbunnen for denne gang.
Norges Banks åpenbare målsetting om å
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svekke den norske kronen for å hjelpe
eksportrettet industri kunne derfor vurderes å gradvis fases ut, noe som kunne
bety at også videre rentekutt kunne være
over for denne gang. Norges Bank valgte
således i september å holde styringsrenten uendret på 0,5 % av forsiktighetshensyn.
Tall fra USA i oktober var hovedsakelig
relativt positive. Det ble rapportert om
en BNP-vekst på 2,9 %, noe som var
høyere enn forventet. Tall fra industrien
og boligmarkedet viste positiv utvikling,
og arbeidsmarkedet var sterkt med 4,9 %
ledighet. Også lønningene steg mer enn
ventet i oktober (0,4 %). Lange renter
internasjonalt trakk opp gjennom oktober
som følge av dette, men også grunnet
spekulasjoner om at den europeiske
sentralbankens støttekjøp av obligasjoner
ble vurdert trappet ned. EU har for øvrig
annonsert støttekjøp fram til utgangen av
mars 2017.
I begynnelsen av november ble Donald
Trump overraskende valgt til president i
USA. Det negative markedssentimentet
etter Brexit i slutten av juni varte i 7
dager før pilene pekte oppover igjen. Til
sammenligning varte Trump-sjokket i bare
7 timer før markedet skjøt fart i positiv
retning. Dette tydet på at det generelt var
meget sterke underliggende krefter som

støttet opp om de globale markedene.
Mye av årsaken til dette positive sentimentet synes å være at vi passerte en
global konjunkturbunn ved halvårsskiftet.
Ledende indikatorer som kobberpriser og
tørrlastrater har steget kraftig. Hovedårsaken til dette synes igjen å være
den samme som fikk råvareprisene til å
falle, nemlig aktivitetsnivået i Kina. Det
ser ut til at overgangen fra en investeringsdrevet til en konsumdrevet økonomi
er igjennom den første kritiske fasen.
Etterspørselen etter varer og tjenester
er på vei opp igjen og utfordrer tilbudsoverskuddene vi har sett de siste par
årene. På bakgrunn av en solid utvikling
i amerikansk økonomi dro nå verdens to
største økonomier i samme retning. Dette
ga fornyet optimisme for utviklingen i
verdens markeder.
Den amerikanske sentralbanken (FED)
valgte å sette opp renten med 0,25 %poeng i desember. Dermed var den
amerikanske styringsrenten i intervallet
0,5-0,75 %. Renteøkningen var, ifølge
sentralbanksjef Janet Yellen, en tillitserklæring til den amerikanske økonomien
som nå har vist god vekst over en lengre
periode. Arbeidsmarkedet så igjen bra ut,
nå med en ledighet på relativt lave 4,6 %.
FED signaliserte dermed at de forventet
3 nye renteoppganger med en kvart
prosent hver i 2017, mot tidligere 2.
Aksjer
I likhet med 2015 har vi også i 2016 sett
en solid utvikling i verdensøkonomien.
De to største økonomiene, USA og Kina,
drar i samme retning og bidrar i stor grad
til den globale veksten. Til tross for en
noe mer kontraktiv pengepolitikk i USA,
er fortsatt det globale rentenivået på
svært lave historiske nivåer. Dette tvinger
investorene over i mer risikable aktiva for
å oppnå tilfredsstillende avkastning og da
særlig i aksjemarkedet. Børsene verden
over har således hatt en positiv utvikling.
I 2016 steg Morgan Stanley World Index
målt i dollar med 4,55 %. For ulike regioner
var avkastningen tilsvarende 9,5 % for
S&P 500-indeksen i USA, 4,0 % for Morgan Stanley Europe Index (i USD), 0,4 %
for Nikkei 225-indeksen i Japan, 8,13 %
for Morgan Stanley Emerging Market
Index (i USD) og 11,50 % for Oslo Børs
Fonds Indeks.
Aksjeavkastningen for pensjonskassen ble
på 9,50 % i 2016 mot referanseindeksens
8,28 % (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
1,22 %-poeng fra den sammensatte
aksjeindeksen. Aksjeporteføljen valutasikres normalt ikke, slik at valutakurssvingninger påvirker resultatet. Gjennom
2016 har vi likevel sikret euroen som
følge av pågående kvantitative lettelser fra
den europeiske sentralbanken. Norske
kroner styrket seg med 2,8 % mot dollar
og 5,6% mot euro. Dette er de to vesentligste valutaene i pensjonskassens
portefølje. Dette betyr at valutaeffekter
har hatt noe negativ virkning på resultatet
i 2016, selv om mesteparten av det
underliggende tapet er dekket inn ved
sikringen i Euro.
Avviket i forhold til referanseindeks kan
forklares hovedsakelig med følgende
forhold: De norske fondene har generelt
sett vært overvektet i oljesektoren som
har gått svært bra på Oslo Børs. Dette har
gitt en betydelig meravkastning i forhold
til OSEFX. Særlig fondet Pareto Aksje
Norge utmerker seg med en avkastning
på 28,4 %. Dette bidrar til en samlet
meravkastning på 5,10 %-poeng for den
norske porteføljen. Utenlandske aksjer
eksklusive framvoksende markeder har
gitt en meravkastning på 0,71 %-poeng
relativt til indeksen. For framvoksende
markeder har fondene utviklet seg -2,56
%-poeng svakere enn indeksen. Til tross
for solid avkastning på hele 64,8 % i et
brasiliansk indeksfond, trekkes resultatet
ned av svak utvikling i Landkreditt Kina
(-8 %) og BN Paribas India (-9 %).
Samlet sett har vi vært noe overvektet i
det sterke norske markedet, noe som står
for den alt vesentligste del av meravkastningen mot indeks.
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,
høyrente (high yield) og framvoksende
markeder (emerging markets).
Avkastningen i 2016 har totalt vært på
2,70 % mot den sammensatte totalindeksens 1,81 %, dvs. 0,89 %-poeng
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foran indeksen. Spesielt har den norske
pengemarkedsporteføljen bidratt positivt
med en avkastning på 3,12 %, mens det
norske høyrentemarkedet har vært preget
av restruktureringer og trekker ned med
en avkastning på -3,36 %. Våre utenlandske renteplasseringer har også gitt solide
bidrag både i framvoksende markeder og
i høyrentemarkedet. Sistnevnte har gitt
hele 22,6 % avkastning og er beste delportefølje totalt sett for pensjonskassen.
På grunn av det lave rentenivået har
pensjonskassen valgt å ha en svært lav
durasjon i den samlede renteporteføljen.
Renterisikoen er således meget lav. Vi har
dermed unngått marginale kurstap som
følge av at de svært lave lange rentene
har blitt noe høyere i 2016. Pensjonskassen har i stedet plassert deler av
renteporteføljen til relativt høye kredittmarginer som gir høye løpende kuponger,
men er utsatt for betydelig kredittrisiko.
I det norske markedet har denne
kredittrisikoen kommet til kjenne i 2016
gjennom de nevnte restruktureringene i
høyrentemarkedet, med et negativt bidrag
som resultat. Det utenlandske kredittmarkedet har derimot bidratt positivt.
Både det norske og det internasjonale
rentenivået ser ut til å ha bunnet ut ved
halvårsskiftet i 2016. Ekspansiv amerikansk
finanspolitikk i 2017 kan forventes å bli
utlignet av kontraktiv pengepolitikk med
økte renter som resultat. Det amerikanske rentemarkedet er førende for det
globale markedet. Derfor vil vi være svært
forsiktig med å pådra oss renterisiko
framover også, både i Norge og globalt.
Rentenivået er likevel fortsatt såpass
lavt at vi er avhengig av god avkastning
i andre investeringer enn pengemarkedsplasseringer for å oppnå den garanterte
avkastningen som pensjonsordningen
krever.
De korte rentene målt ved 3 mnd. Nibor
har økte med 0,04 %-poeng til 1,17 %,
mens de lange rentene målt ved 10 års
Swaprente har økte med 0,08 %-poeng til
1,95%. Rentenivået har også i 2016 blitt
holdt nede av global ekspansiv pengepolitikk selv om USA unntaksvis sakte
men sikkert strammer inn politikken.
Oljeprisen steg fra 46,6 dollar/fat til 57,5
dollar pr. fat gjennom 2016, dvs. med
23 % til tross for en dramatisk nedgang
i januar. Fallet i oljeprisen i 2014-15 har
ført til en dramatisk nedgang i olje- og
offshorenæringen. Særlig supply-skip og
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annen oljeservicevirksomhet har mistet
oppdrag. Dette skyldes forståelig nok
manglende investeringsvilje fra de store
globale oljeselskapene. Dette har ført til
svak vekst i den norske industriproduksjonen med økt ledighet som konsekvens.
Markedsforholdene er imidlertid i ferd
med å snu med en tenderende høyere
oljepris og fortsatt lave renter.
Det er fortsatt høyt trykk på kvantitative
lettelser i Europa og Japan selv om den
amerikanske økonomien har startet en
forsiktig innstramming. Norge er en liten,
åpen økonomi med sterk integrasjon til
utlandet, og vi blir derfor i stor grad påvirket av internasjonale forhold. Vi forventer fortsatt lave renter i Norge i 2017,
men ser at amerikansk innstramming i
pengepolitikken kan trekke rentene noe
opp.
I 2016 har den løpende avkastningen
på lange rentepapirer vært noe høyere
enn avkastningen på korte rentepapirer
som vist i overstående figur. Pensjonskassens korte durasjon med tilhørende
lavere løpende avkastning har delvis blitt
kompensert for ved å unngå kurstap som
følge av svakt økende langrenter. Videre
har inngang i kredittmarginer på plasseringer i norsk bank og finans, hvor pensjonskassen har plassert størstedelen av
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sine renteplasseringer, gitt gode kursgevinster. Norske høyrentepapirer har
som nevnt bidratt negativt i år, men
delvis blitt kompensert ved god utvikling
for de utenlandske høyrenteplasseringene. Dette har totalt sett ført til betydelig
bedre avkastning enn indeks i den samlede renteporteføljen for 2016. Pensjonskassen har ikke plassert midler i norske
eller utenlandske statspapirer hvor avkastningen har vært lav og forventes å være
lav til negativ, 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 oljeog offshoreselskaper i høyrentepapirer.
Vi prøver ellers å søke mot så mange
sektorer som mulig, selv om dette er
begrenset i det norske markedet. Den
samlede norske renteporteføljen vurderes
til å ha en relativ lav kreditt- og likviditetsrisiko. I utlandet har pensjonskassen
hatt 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
market-fond). Det diskresjonære man-
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datet ble avviklet i september 2016 som
følge av at fondet skiftet forvalter, men
vi vil i løpet av i 2017 søke mot nye plasseringer i det internasjonale rentemarkedet. Plasseringene er i det alt vesentlige
valutasikret.
Eiendom
Pensjonskassen har en eiendomsportefølje på 13,6 % av totalporteføljen eksponert mot det norske, svenske og asiatiske
markedet. Dette er en økning fra 13,4 %
ved begynnelsen av året. Økningen skyldes
god verdiutvikling relativt til andre aktivaklasser. Det største bidraget kommer fra
god verdiutvikling på kontorbygget i
Wergelandsveien 21 i Oslo. Eiendomsporteføljen ga en avkastning på 10,24 %
i 2016, som er 7,71 %-poeng høyere enn
indeksen. Indeksen er fastsatt som en
margin på 2 % over 3 mnd. stat (ST1X
+ 2%-poeng). Eiendomsmarkedet har
fortsatt sin sterke utvikling i 2016 i det
norske og svenske markedet, hvor vi har
den største eksponeringen. Vi forventer
at denne trenden vil være mindre sterk
i 2017 som følge av at rentene ser ut
til å ha bunnet ut. Vi kan forvente at
leieinntektene på godt beliggende
eiendom gir en direkte avkastning på
omtrent 4,0 % i Oslo. Oljekrisen i norsk
økonomi er fortsatt ikke over selv om

vi har fått et løft i oljeprisen. Derfor vil
den norske sentralbanken fortsette sin
ekspansive pengepolitikk, men kanskje
noe mer avventende mht. nye rentekutt.
Den ekspansive europeiske pengepolitikken fører fortsatt til et press nedover
for europeiske renter og dermed også de
norske rentene, men den amerikanske
kontraktive politikken utligner til en viss
grad dette presset slik at rentene like
gjerne kan trekke opp gjennom 2017.
Vi er derfor relativt nøytrale til hvordan
prisene på eiendom vil utvikle seg i det
norske markedet, men konstaterer at
direkteavkastingen fortsatt er betydelig
høyere enn for rentemarkedet.
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 6,9 % av total forvaltningskapital. Dette er et fall på 2,8
%-poeng gjennom året til tross for god
verdiutvikling for porteføljen (Pensjonskassens definisjon av alternative investeringer omfatter flere aktiva en det
kapitalforvaltningsforskriften definerer
som alternative investeringer). Andelen
i alternative investeringer har falt som
følge av utbetalinger fra diverse PE-fond
og infrastrukturfond, og særlig som følge
av at vårt vindmølleselskap NordEnergy
ble kjøpt opp i september 2016. Samlet
avkastning ble på 7,55 % for 2016 som
er 4,27 %-poeng foran indeksen. Råvarer
og infrastruktur har gitt solid positiv
avkastning på hhv. 11,13 % og 16,51 i
2016, mens hedgefond og Privat Equity
har bidratt med hhv. moderate 2,79 % og
2,38 %. Moderat styrking av den norske
kronen har i år bidratt svakt negativt 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, men pensjonskasser er fortsatt omfattet av forskrift
som medfører strenge restriksjoner for
denne type investeringer. Disse begrensningsreglene medfører at pensjonskassen
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.
Myndighetene utreder for tiden innføring
av nytt kapitalkrav for pensjonskasser
med virkning fra 1. januar 2018. Forslag
til nytt kapitalkrav er en forenklet utgave
av Solvens II-regelverket gjeldende for
livselskaper fra 1. januar 2016, og er
utformet med utgangspunkt i Finanstilsynets stresstest I. Det er videre foreslått
å oppheve reglene som begrenser pensjonskassenes mulighet for plasseringer
i alternative investeringer, noe som vil
være et framskritt for risikostyringen i
norske pensjonskasser.
Boliglån
Pensjonskassen gir lån til boligformål med
sikkerhet minimum innenfor 80 % av lånetakst. Boliglån skal være et konkurransedyktig tilbud til våre forsikringstagere,
samtidig som de skal bidra til avkastning
for finansporteføljen. Ved utgangen av
2016 var utlånsporteføljen 141 millioner
kroner mot 208 millioner kroner ved årets
begynnelse, dvs. et fall på 67 millioner
kroner. Dette tilsvarer et fall fra 6,7 % til
4,2 % av pensjonskassens totalportefølje
gjennom året. Utlånsporteføljen har gitt
en avkasting på 2,81 % i 2016.
Et fortsatt lavt rentenivå som følge av den
norske sentralbankens kutt i signalrenten
i mars, og en relativt offensiv kredittgivning
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fra norske banker, har opprettholdt den
høye etterspørselen etter boliglån.
Prisene har således steget kraftig fra
allerede høye nivåer, dvs. med 10,1 %
i snitt gjennom 2016. Mangel på boliger
i tettbygde strøk har gitt økt prispress
i byer som Oslo og Trondheim. I Oslo
inklusive Bærum kommune økte prisene
med hele 21,7 % i 2016. Konkurransen
om lånekundene har økt, og det har vært
en relativt aggressiv prising av utlånsrentene. Disse rentene er nå så lave at
de ikke lenger dekker pensjonskassens
krav til avkastning. Det har derfor vært
en nøye avveiing av hva som bør være et
fornuftig rentenivå for pensjonskassen.
Dette har ført til at våre utlånsrenter er
blitt liggende noe over markedsrentene
med avgang av lånekunder som resultat.
Det ser nå ut som rentenivået har bunnet
ut eller er på vei opp igjen. Derfor forventer vi en reversering av denne trenden
framover.
Lån med sikkerhet innenfor 60 % og 80 %
av lånetakst var fra 1. januar 2016 på hhv.
2,75 % og 3,00 %. Dette var vesentlig
høyere enn markedet i 1. kvartal 2016 og
førte til en nedjustering av renten med
0,25 %-poeng fra 1. april, til hhv. 2,50 %
og 2,75 %. Norges Bank satte også ned
styringsrenten i mars med 0,25 %-poeng
på bakgrunn av et lavere rentenivå
internasjonalt og forventninger om
svakere norsk økonomi. Markedsrentene
har fulgt styringsrenten nedover og våre
utlånsrenter ble derfor igjen satt ned med
0,25 %-poeng 1. desember til hhv. 2,25
% og 2,50 % innenfor 60 % og 80 % av
lånetakst.
Det har ikke vært mislighold av boliglån i
2016, 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 framtidige utbetalinger.
Dette tilsier en relativt høy andel aksjer i
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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.
En høy andel aksjer forutsetter en sterk
bufferkapital som kan møte kortsiktige
svingninger i finansmarkedet. Pensjonskassen bygger bufferkapital i form av
egenkapital, tilleggsavsetninger og
kursreserver.
Pensjonskassens bufferkapital har relativt sett styrket seg gjennom året som
følge av den gode utviklingen i aksjemarkedene og andre aktivaklasser. Bufferkapitalen har i løpet av året økt fra 505
millioner kroner til 644 millioner kroner.
Bufferkapitalprosenten har således steget
fra 16,2 % til 18,7 %. Inkludert i denne
økningen er en netto øking av merverdier
i investeringer på 54 millioner kroner.
Opptjent kjernekapital (ekskl. merverdier)
har blitt styrket med i alt 20,2 millioner
kroner fra årets resultat. Det ble tilført
70 millioner kroner i ny kjernekapital fra
medlemsvirksomhetene i 2016.
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. Vi har i
dag plassert over 50 % av midlene i det
norske og internasjonale rentemarkedet
til relativt lave renter.
Det internasjonale rentenivået passerte
sannsynligvis bunnivået sommeren 2016.
Det er derfor en fare for en vesentlig økning i lange renter framover. Skjer denne
økningen for raskt, vil det kunne resultere
i korreksjon i aksjemarkedet i tillegg til
fall i obligasjonsmarkedet. Det er derfor
behov for flere stabiliserende elementer i
pensjonskassens portefølje. En oppbygging av en ny anleggsportefølje vurderes
fortløpende. Muligheten til å gjøre dette
med en rentebinding over garantert
rentenivå (ca. 2,7 %) vil være avgjørende.
Pensjonskassen har dessuten i slutten av
2016 bygget opp en stabiliserende porte-

følje av eiendomsobligasjoner; klassifisert
under « Utlån og fordringer». Dette er
utlån til profesjonelle aktører og med 1.
prioritets pant i næringseiendom. Denne
porteføljen har samme stabiliserende
egenskaper som en anleggsportefølje,
men med noe mer fleksibilitet mht.
innløsninger. Eksponeringen i denne
porteføljen var på 3,6 % ved årsskiftet.
For stresstest ved årsskiftet vises det til
regnskapets note 15.
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.
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Likviditetsrisiko er risikoen for at posisjoner
ikke lar seg realisere innen en gitt frist
uten betydelig prisnedslag. Pensjonskassens investeringsstrategi innebærer
hovedsaklig plassering i likvide enkeltpapirer eller fond som 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. desember
2016 i henhold til dødelighetsforutsetningene i K2013. Grunnlaget for fastsettelsen av uføretariffen (KFSU2015) er
uføreerfaringer fra og med år 2008.
Grunnlagsrenten er 3,00 % p.a. for all
opptjening i pensjonskassen før 1. januar
2012. Fra 1. januar 2012 er grunnlagsrenten fastsatt til 2,50 % p.a..
Fra 1. januar 2015 er grunnlagsrenten
2,00 % p.a. Gjennomsnittlig grunnlagsrente er 2,75 % p.a. pr. 31.12.16.
Pensjonskassen er fullt oppreservert.
Avsetningen til premiereserve er for 2016
beregnet til 103,0 millioner kroner.
Risikoutjevningsfondet kan brukes til å
dekke underskudd i selskapets risikoresultat, noe som kan oppstå spesielt ved
ugunstig uføreutvikling, samt å styrke
avsetningen til premiereserve vedrørende
risiko knyttet til person. Av et totalt risikoresultat på 3,2 millioner kroner er 50%
eller 1,6 millioner kroner tilført risikoutjevningsfondet. De øvrige 50% er godskrevet premiefondet.
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.
Av årets realiserte renteresultat på 68,0
millioner kroner er 50% tilført tilleggsavsetningene med 34,0 millioner kroner.
De øvrige 50% er godskrevet premiefondet. Avsetningene utgjør etter årets

avsetning ca. 3,3 ganger ett års grunnlagsrente, og nivået er i overensstemmelse med målsettingen i pensjonskassens strategi.
I tillegg til 2% p.a. garantert rente med
1,8 millioner kroner er premiefondet i
2016 godskrevet vedrørende for mye
betalt reguleringspremie og oppgjør
vedrørende bruttogaranti med til sammen
15,7 millioner kroner.
Det er i 2016 innbetalt ny kjernekapital
fra tilsluttede virksomheter med 70,0
millioner kroner. Inkludert årets tilførsel
av opptjent egenkapital (eksklusive merverdier) med 20,2 millioner kroner utgjør
kjernekapitalen i pensjonskassen 342,4
millioner kroner.
Framtidsutsikter for finansmarkedet
Nye potensielle politiske kriser truer
Eurosonen de nest tolv månedene i det
stagnasjon og migrasjonskrise har ført til
økende oppslutning om nasjonalistiske
partier som ønsker å bryte med EU. Vi ser
en stadig større dreining mot proteksjonisme i den internasjonale politikken.
Donald Trump har vært veldig tydelig, og
det samme har eksempelvis Marie Le Pen
i Frankrike vært. Økt proteksjonisme er
ikke bra for den globale økonomien.
I løpet av 2017 skal det avholdes flere
valg i Europa, blant annet i Frankrike,
Tyskland, Nederland og Italia. Det er
knyttet en del usikkerhet til utfallet av
disse valgene, særlig i lys av overraskelsene vi fikk med både resultatet av Brexit
avstemmingen og valget av Trump til
president i USA. Til tross for politisk usikkerhet ser de globale økonomiske vekstutsiktene lovende ut. Trump, som ble
innsatt som president 20. januar, har lovet
å sette ned selskapsskatten til 15 %, øke
investeringene i infrastruktur betydelig og
øke tollsatsene mot utlandet kraftig, særlig mot Mexico og Kina. Dette forventer
vi vil gi kraftig innenlandsk stimulans til
en økonomi som allerede er i god stand.
Ut over i 2017 kan det derfor være et
spørsmål om økonomien går for varm,
slik at vi får en overoppheting. I så fall gir
dette grunnlag for en pris- og lønnsspiral,
med enda høyere renter som resultat. En
for rask renteoppgang er ikke bare en fare
for alle investorer i obligasjonsmarkedet
(kurstap); også aksjemarkedet vil være
svært utsatt. Vi kan bare håpe at alle
Trumps valgløfter ikke innfris samtidig og
på for kort tid.

Den bedring vi har sett i kinesisk økonomi
det siste halvåret tror vi vil fortsette. Det
er lite som tyder på at de kinesiske makthaverne har mistet kontrollen på å bevege
økonomien fra en investeringsdrevet til
en konsumdrevet økonomi. Ønsket er å
få en mer stabil og selvdrevet økonomi
over tid. Gjentatte ganger har faren ved
gjelsdoppbyggingen i kinesisk økonomi
vært påpekt. Imidlertid har husholdningene fortsatt en relativt lav gjeldsandel,
og næringslivet er i hovedsak finansiert
av innenlandsk kapital. Eventuelle sjokk
utenfor landegrensene vil derfor ha
mindre påvirkning på økonomien enn
man ellers ville ha hatt. Vi forventer at de
sentrale myndighetene i Kina som vanlig
vil oppgi vekstrapporter i nærheten av
målsettingen på solide 6,5 % BNP-vekst
i 2017. Dette vil virke stabiliserende på
verdensøkonomien også i år.
Mot slutten av 2016 besluttet OPEC å
kutte oljeproduksjonen for første gang
siden 2014. Dette førte til et løft i oljeprisen, og vi forventer at de vil fortsette
å føre en mer aktiv oljepolitikk gjennom
2017. Dette er gode nyheter for den
norske oljeavhengige økonomien. Den
norske kronen vil dog sannsynligvis styrke
seg samtidig, og dette vil gi en motsatt
effekt i en liten, åpen økonomi.
Året 2016
Pensjonskassen forvaltet 3,4 milliarder
kroner ved utgangen av 2016 mot 3,1
milliarder kroner ved utgangen av 2015.
Realisert avkastning ble 5,3 % i 2016
(Dietz’ modifiserte beregningsmodell)
mot 4,7 % året før.
Tilsvarende verdijustert totalavkastning
ble 6,1 % mot 3,3 % året før.
Fordelt på de ulike aktivaklassene var
verdijustert avkastning følgende (året
2015 i parentes): aksjer 9,5 % (11,0 %),
eiendom 10,2 % (5,75 %), rentebærende
verdipapirer 2,7 % (-0,86 %), alternative
investeringer 7,6 % (10,7 %) og utlån
2,8 % (3,3 %). Alternative investeringer
består av hedgefond, private equity,
infrastruktur og råvarer.
Sum realisert avkastning i kollektivporteføljen er på 129,8 millioner kroner
i 2016 mot 116,5 millioner kroner i 2015.
Etter fradrag for garantert rente er realisert renteresultat 68,0 millioner kroner
mot 54,4 millioner kroner i 2015.
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Risikoresultatet i 2016 ble 3,1 millioner
kroner mot 56,1 millioner kroner i 2015.
Administrasjonsresultatet ble på 3,7 millioner
kroner mot 1,0 millioner kroner i 2015.
Pensjonskassen har i 2016 bygget opp en
portefølje av pantesikrede eiendomsobligasjoner. I tillegg er porteføljen av norske
høyrentepapirer besluttet avviklet.
Styret er tilfreds med en bufferkapital-utnyttelse på 79 % i Finanstilsynets stresstest I. Styret anser videre en solvensmarginkapital på 438,4 % av solvensmarginkravet som god.
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. Risikoutjevningsfondets størrelse er betryggende.
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 2016.
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 2016 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 2016 og av
resultatet for 2016.
Fortsatt drift
Årsregnskapet for 2016 er avlagt med
forutsetning om fortsatt drift, og styret
bekrefter at forutsetningen er til stede.
Styret og administrasjonen vil også i
tiden framover gjennom sitt arbeid
videreutvikle og drive pensjonskassen
som en konkurransedyktig ordning til
beste for medlemmer, pensjonister og
arbeidsgivere.

Oslo, den 22. mars 2017
Styret for Akershus interkommunale pensjonskasse

Grethe Hjelle
styreleder

Jone Engh
nestleder

Sverre Myrli
styremedlem

Hans Gunnar Melgaard
styremedlem

Morten Vollset
styremedlem

Øyvind Stjernfeldt Juvet
administrerende direktør
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Resultatregnskap (1 000 kr)

     Morselskap            Konsern

Noter
TEKNISK REGNSKAP
2016
2015
2016
2015
												
		
1. Premieinntekter						
1			
1.1 Forfalte premier, brutto
159 064
156 747
159 064
156 747
1			
1.2 - Avgitte gjenforsikringspremier
-129
-122
-129
-122
				
Sum premieinntekter for egen regning
158 935
156 625
158 935
156 625
												
		
2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen						
7,10			
2.1 Inntekter fra investeringer i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak
6 459
7			
2.2 Renteinntekt og utbytte m.v. på finansielle eiendeler
98 667
108 896
98 667
108 896
7,10			
2.3 Netto driftsinntekt eiendom
1 337
1 177
7 796
1 177
15			
2.4 Verdiendringer på investeringer
46 695
-26 695
46 695
-26 695
16			
2.5 Realisert gevinst og tap på investeringer
22 505
7 124
22 505
7 124
				
Sum netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen
175 662
90 501
175 662
90 501
												
			4. Andre forsikringsrelaterte inntekter
64
64 		
			5. Erstatninger						
				
5.1 Utbetalte erstatninger						
2				
5.1.1 Brutto
-90 779
-92 924
-90 779
-92 924
				
5.2 Endring i erstatningsavsetninger						
23				
5.2.1 Brutto
-1 308
-1 308
				
Sum erstatninger
-90 779
-94 232
-90 779
-94 232
												
		
6. Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser						
23			
6.1 Endring i premiereserve						
					
6.1.1 Til (fra) premiereserve, brutto
-103 017
-47 316
-103 017
-47 316
23			
6.2 Endring i tilleggsavsetninger
-34 013
-34 013
16			
6.3 Endring i kursreguleringsfond
-45 897
26 019
-45 897
26 019
23			
6.4 Endring i premiefond
-1 807
-490
-1 807
-490
				
Sum resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser
-184 734
-21 787
-184 734
-21 787
												
		
8. Midler tilordnet forsikringskontraktene - kontraktsfastsatte forpliktelser						
8,23			
8.1 Overskudd på avkastningsresultatet
-34 013
-55 107
-34 013
-55 107
8,23			
8.2 Risikoresultat tilordnet forsikringskontraktene
-1 562
-45 194
-1 562
-45 194
				
Sum midler tilordnet forsikringskontraktene - kontraktsfastsatte forpliktelser
-35 576
-100 301
-35 576
-100 301
												
3
9. Forsikringsrelaterte driftskostnader						
				
9.1 Forvaltningskostnader
-6 528
-7 709
-6 528
-7 709
				
9.2 Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader
-9 599
-9 718
-9 599
-9 718
				
Sum forsikringsrelaterte driftskostnader
-16 127
-17 427
-16 127
-17 427
												
			11. Resultat av teknisk regnskap
7 446
13 379
7 446
13 379
IKKE-TEKNISK REGNSKAP						
								
			12. Netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen						
7,10			
12.1 Inntekter fra investeringer i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak
788
7			
12.2 Renteinntekt og utbytte m.v. på finansielle eiendeler
11 969
11 092
11 969
11 092
7,10			
12.3 Netto driftsinntekt fra eiendom
163
120
951
120
15			
12.4 Verdiendringer på investeringer
5 695
-2 719
5 695
-2 719
16			
12.5 Realisert gevinst og tap på investeringer
2 745
726
2 745
726
				
12.6 Renteutgifter
- 					
				
Sum netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen
21 359
9 219
21 359
9 219
												
3
14. Forvaltningskostnader og andre kostnader knyttet til selskapsporteføljen		
				
3			
14.1 Forvaltningskostnader
-796
-766
-796
-766
				
14.2 Andre kostnader
-1
-1
-1
-1
		
		
15. Resultat av ikke-teknisk regnskap
20 562
8 451
20 562
8 451
16. Resultat før skattekostnad

28 008

21 831

28 008

21 831
  

17. Skattekostnader

-2 979

-649

-2 979

-649
   

18. Resultat før andre resultatkomponenter

25 029

21 182

19. Andre resultatkomponenter			
				
19.1 Endringer i verdireguleringsreserve - eiendom, anlegg og utstyr
1 226
906
				
19.3 Aktuarielle gevinster og tap på ytelsesbaserte pensjonsordninger
3 255
4 777
									
		
20. TOTALRESULTAT
29 510
26 865
									
		
RESULTATDISPONERING:			
				
Til risikoutjevningsfond
-1 562
-10 243
				
Til annen opptjent egenkapital
-27 948
-16 622

22

25 029

21 182
   
			
1 226
906
3 255
4 777
			
29 510
26 865
-1 562
-27 948

			
-10 243
-16 622

Balanse pr 31. desember (1 000 kr)
Noter

     Morselskap             Konsern

EIENDELER

2016

2015

2016

2015

2.
Investeringer							
							
10			
2.1 Bygninger og andre faste eiendommer						
					
2.1.1 Investeringseiendommer
3 147
2 059
23 498
14 994
					
2.1.2 Eierbenyttet eiendom
1 356
875
1 356
875
10,11			
2.2. Datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak
					
					
2.2.1 Aksjer og andeler i datterforetak
10 747
6 179
					
2.2.2 Fordringer på og verdipapirer utstedet av datterforetak
10 490
6 852
				
2.3 Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost					
12, 18				
2.3.2 Utlån og fordringer
35 581
18 153
35 581
18 153
				
2.4 Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi						
13				
2.4.1 Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kost)
157 340
106 449
157 340
106 449
12				
2.4.2 Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning
174 177
118 211
174 177
118 211
					
2.4.3 Utlån og fordringer
22 173
10 562
22 173
10 657
				
Sum investeringer
415 012
269 339
414 125
269 339
										
		
		 3. Fordringer							
				
3.1 Fordringer knyttet til premieinntekter
3 601
1 908
3 601
1 908
				
3.2 Andre fordringer
4 041
3 520
4 072
3 520
Sum fordringer
7 642
5 428
7 673
5 428
				
												
			4. Andre eiendeler						
19			
4.1 Anlegg og utstyr
850
402
850
402
				
4.2 Kasse, bank
35 000
25 000
36 044
25 000
Sum andre eiendeler
35 850
25 402
36 894
25 402
				
												
		 5. Forskuddsbetalte kostnader og opptjente, ikke mottatte inntekter
717
848
717
848
Sum eiendeler i selskapsporteføljen
459 220
301 016
459 408
301 017
				
												
			EIENDELER I KUNDEPORTEFØLJENE

6. Investeringer i kollektivporteføljen						
10			
6.1 Bygninger og andre faste eiendommer						
					
6.1.1 Investeringseiendommer
22 570
21 523
168 519
156 751
					
6.1.2 Eierbenyttet eiendom
9 727
9 143
9 727
9 143
10, 11			
6.2. Datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak
					
					
6.2.1 Aksjer og andeler i datterforetak
77 075
64 599
					
6.2.2 Fordringer på og verdipapirer utstedet av datterforetak
75 234
71 626
				
6.3 Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost
					
12, 18				
6.3.2 Utlån og fordringer
255 175
189 777
255 175
189 777
				
6.4 Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi
					
13				
6.4.1 Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kost)
1 128 393
1 112 826 1 128 393
1 112 826
12				
6.4.2 Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning
1 249 143
1 235 785 1 249 143
1 236 783
					
6.4.3 Utlån og fordringer
159 222
110 946
165 734
110 945
				
Sum investeringer i kollektivporteføljen
2 976 539
2 816 225 2 976 691
2 816 225
												
			SUM EIENDELER
3 435 759
3 117 242 3 436 100
3 117 242
EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER
2016
2015
2016
2015		
				
21		10. Innskutt egenkapital
226 618
156 618
226 618
156 618
							
							
226 618
156 618
226 618
156 618
			11. Opptjent egenkapital						
				
11.1 Risikoutjevningsfond
53 329
51 767
53 329
51 767
												
				
Annen opptjent egenkapital
168 118
125 733
168 118
125 733
				
Sum opptjent egenkapital
221 448
177 500
221 448
177 500
												
23		13. Forsikringsforpliktelser i livsforsikring - kontraktsfastsatte forpliktelser						
				
13.1 Premiereserve
2 282 115
2 179 098 2 282 115
2 179 098
				
13.2 Tilleggsavsetninger
198 229
164 215
198 229
164 215
				
13.3 Kursreguleringsfond
346 598
315 138
346 598
315 138
				
13.4 Premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond
96 267
106 046
96 267
106 046
Sum forsikringsforpliktelser i livsforsikring - kontraktsfastsatte forpliktelser
2 923 209
2 764 498 2 923 209
2 764 498
				
												
		 15. Avsetning for forpliktelser						
3			
15.1 Pensjonsforpliktelser o.l.
2 437
5 095
2 437
5 095
				
15.2 Forpliktelser ved skatt						
5				
15.2.1 Forpliktelser ved periodeskatt
160
160
160
160
				
Sum avsetninger for forpliktelser
2 597
5 255
2 597
5 255
												
			16. Forpliktelser						
				
16.1 Finansielle derivater
2 615
3 582
2 615
3 582
25			
16.3 Andre forpliktelser
59 273
9 089
59 613
9 089
				
Sum forpliktelser
61 888
12 671
62 228
12 671
												
			17. Påløpne kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter
-   
700
-   
700
SUM EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER

3 435 759

23

3 117 242

3 436 100

3 117 242

Oslo, den 22. mars 2017
Styret for Akershus interkommunale pensjonskasse

Grethe Hjelle
styreleder

Jone Engh
nestleder

Sverre Myrli
styremedlem

Hans Gunnar Melgaard
styremedlem

Morten Vollset
styremedlem

Øyvind Stjernfeldt Juvet
administrerende direktør
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Endringer i Egenkapital (1 000 kr)

		
Annen innskutt
RisikoOpptjent
Sum
		
egenkapital
utjevningsfond
egenkapital
egenkapital
			
		
Egenkapital pr. 01.01.2015
150 337
41 524
111 969
303 830
							
Endring i innskutt egenkapital
6 281 			
6 281
Totalresultat 2015		
10 243
16 622
26 865
Rebalanseringing merverdier			
-2 858
-2 858
							
Egenkapital pr. 31.12.2015
156 618
51 767
125 733
334 118
							
Endring i innskutt egenkapital
70 000 			
70 000
Totalresultat 2015		
1 562
27 948
29 510
Rebalansering av merverdier			
14 437
14 437
							
Egenkapital pr. 31.12.2016
226 618
53 329
168 118
448 065

Kontantstrømanalyse (1 000 kr)
Morselskap
Konsern
					

KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:

2016
2015
2016
2015
					
Innbetalte premier
133 074
116 785
133 074
116 785
Utbetalte pensjoner
-119 929
-111 265
-119 929
-111 265
Innbetalte refusjoner
28 636
22 763
28 636
22 763
Utbetalinger til andre leverandører av varer og tjenester
-11 407
-4 951
-11 407
-4 951
Utbetalinger til ansatte, arbeidsgiveravgift, m.v.
-8 654
-8 633
-8 654
-8 633
Skatter
-2 979
-689
-2 979
-689
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
18 740
14 009
18 740
14 009
					
KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIELLE EIENDELER
				
					
Netto utbetaling og nedbetaling vedr. utlån
66 012
94 318
66 012
94 318
Netto kontantstrøm ved salg, innfrielser og kjøp av obligasjoner
-233 306
-196 687
-233 306
-196 687
Netto kontantstrøm ved salg og kjøp av aksjer og andeler samt eiendom
37 113
90 512
37 113
-58 743
Netto kontantstrøm ved kjøp av datterselskap samt utlån til datter
-149 256
Netto innbetaling fra eiendomsinvesteringer
1 500
1 296
9 055
1 296
Innbetaling av renter
56 126
62 256
56 126
62 256
Utbetaling av renter
-1
-1
-1
-1
Innbetaling av utbytte
55 690
56 918
55 690
56 918
Netto kontantstrøm fra finansielle eiendeler
-16 866
-40 644
-9 310
-40 644
					
KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER					
					
Bankbeholding i kjøpt datterselskap
1 500
Innbetaling av kjernekapitalinnskudd
70 000
6 281
70 000
6 281
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
70 000
6 281
70 000
7 781
					
Netto endring i kasse, bank
71 874
-20 354
79 430
-18 854
Beholdning av kasse, bank pr. 1. januar
146 208
163 524
146 208
163 524
					
Valutaeffekter på bankkonto
-1 890
3 038
(1 890)
3 038
					
Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr. 31. desember 216 192
146 208
223 748
147 708
					
Spesifikasjon av beholdning bankinnskudd, kontanter og lignende					
Utlån og fordringer, selskapsportefølje
22 173
10 562
22 173
10 657
Andel av utlån og fordringer, kundeportefølje
159 019
110 646
165 531
112 051
Kasse, bank
35 000
25 000
36 044
25 000
Beholdning bankinnskudd, kontanter og lignende pr. 31. desember
216 192
146 208
223 748
147 708
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Note 0 - Regnskapsprinsipper
justering av obligasjonens løpende renteinntekt.

Generelt om regnskapsprinsipper
Regnskapet for 2016 er avlagt i henhold til forskrift om årsregnskap for pensjonsforetak av 20. desember 2011.

Bygninger og andre faste eiendommer
Bygninger og andre faste eiendommer vurderes til virkelig verdi
i samsvar med IAS 40. Endring av verdivurdering på eierbenyttet
eiendom føres over andre resultatkomponenter; «Endringer i
verdireguleringsreserve - eiendom, anlegg og utstyr», mens
endring av verdivurdering på eiendom for øvrig inngår i verdiendringer på investeringer. Akkumulerte verdiregulering på eiendommer tilordnes opparbeidet egenkapital i selskapsporteføljen.

I årsregnskapets konsoliderte oppstilling er det heleide datterselskapet Wergelandsveien 21 AS (Oslo) behandlet som en
investeringseiendom som måles til virkelig verdi. Pensjonskassens investering inngår dermed i den konsoliderte balansen
under bygninger og andre faste eiendommer. Investeringens
realiserte inntekter, inkludert renteinntekter på konsernlån,
presenteres i morselskapets regnskap som inntekt fra datterselskap, og i konsolidert regnskap som netto driftsinntekt fra
eiendom.

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.

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.

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.

Klassifikasjon av finansielle instrumenter
Ved første gangs regnskapsføring blir finansielle eiendeler
klassifisert etter formålet med investeringen og i overensstemmelse med IAS 39.

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.

Nærmere om bokførte investeringer:
a) Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi
Dette omfatter følgene regnskapslinjer;
• Aksjer og andeler
• Obligasjoner og andre verdipapir med fast avkastning
• Diverse bankbeholdninger
• Finansielle derivater
Disse eiendelene består blant annet av aksjer, aksjefond, hedgefond, derivater, obligasjoner og obligasjonsfond. Eiendelene
måles ved førstegangs innregning til virkelig verdi. Endringer
i verdi resultatføres løpende over resultatet. De fleste av pensjonskassens finansielle eiendeler inngår 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
Dette omfatter regnskapslinjen «Utlån og fordringer» og består
av medlemsutlån (pantelån) samt obligasjoner med faste eller
bestembare kontantstrømmer som ikke er notert i et aktivt
marked og som ved førstegangs innregning ikke tilordnes den
første gruppen.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler til eget bruk er klassifisert som «Anlegg og
utstyr» 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.

Medlemsutlån (pantelån) 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.

Avsetninger
Forsikringstekniske avsetninger består av premiereserve,
tilleggsavsetninger, kursreguleringsfond, risikoutjevningsfond
og premiefond.

Obligasjonene vurderes til anskaffelseskost med tillegg/fradrag
for overkurs/underkurs. Overkurs/underkurs resultatføres som

Premiereserven utgjør den forsikringstekniske kontantverdien
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av pensjonsrettigheter opptjent på beregningstidspunktet.
Beregningen foretas av pensjonskassens aktuar. Pliktig avsetning til premiereserve fastsettes i samsvar med styrevedtak.
Premiereserven inkluderer avsetning til administrasjonsreserve
og erstatningsavsetning (erstatningsavsetningen skal dekke
selskapets forventede erstatningsutbetalinger for forsikringstilfeller som ved regnskapsårets utgang ikke er oppgjort av eller
meldt til selskapet).

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

Tilleggsavsetninger representerer en forsikringsmessig buffer som
kan brukes hvis den finansielle avkastningen ikke er tilstrekkelig
til å dekke den garanterte renten.

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. Avsetning til pensjonsforpliktelser for egne ansatte
foretas i samsvar med IAS 19.

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

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

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 0,15% 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.			
				
2016
		
Medlemspremie, 2%
16 920
Arbeidsgivertilskudd, 10,17%/
10,39% ag AFP 65-66
91 900
Reguleringspremie fra arbeidsgiver
48 096
Rentegarantipremie fra arbeidsgiver
2 149

Forsikringsytelsene omfatter direkte utbetalte pensjoner
og refusjonspensjoner i hht. overføringsavtalen.				
			
				
2016
2015		

2015
16 552 		

Alderspensjon
Uførepensjon
Etterlattepensjon
Barnepensjon
AFP 65-66

92 327 		
45 750 		
2 117 		

Sum premier
159 064
156 747 		
		
				
Avgitt gjenforsikringspremie, kr 128 889; representerer premiekostnad på katastrofeforsikring via Independet Brokers Solutions.
				
			
				
				
			

Sum utbetalte pensjoner
Mottatte refusjoner
Netto pensjonsutbetalinger
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86 388
12 815
11 013
64
9 134

83 960 		
13 578 		
10 755 		
69
7 325

119 415
-28 636

115 687 		
-22 763 		

90 779

92 924

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

Note 4 - Pensjonsmidler egne ansatte (1 000 kr)

2016
2015		
		
Omkostninger vedr. utlånsforvaltning
107
152 		
Omkostninger vedr. kjøp/salg av
verdipapirer m.m. *)
1 267
1 250 		
Aktuarhonorar
920
907 		
Ekstern konsulent- og advokatbistand
1 632
2 636 		
Kurs, konferanser og opplæring
256
201 		
Serviceavtaler
1 714
1 858 		
Husværekostnader
629
673 		
Andre driftskostnader
1 154
3 445 		
		
Sum diverse driftskostnader
7 680
11 122 		
		
Årets avskrivning på driftsmidler
224
260 		
Lønn og andre arbeidsrelaterte ytelser
8 422
9 332 		
Årets endring i pensjonsforpliktelser
inkl. AGA **)
597
-2 521 		
		
Sum forvaltnings- og driftskostnader 16 923
18 193 		
		
*) Vesentlige deler av oppgjørs- og registreringsfunksjoner
knyttet til investeringsaktiviteter kjøpes og gjennomføres av			
Storebrand Asset Management.				
			
Pensjonskassen hadde pr. 31. desember 7 ansatte i 6,1 årsverk.		
				
**) Se også note 4; “Pensjonskostnader egne ansatte”			
				

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. Pr. 31.12.2016 omfatter ordningen
6 aktive medlemmer og 7 pensjonister. 				
				
Pensjonsforpliktelser avsettes og regnskapsføres i henhold
til IAS 19.				
			

Pensjonskostnader

2016

Årets pensjonsopptjening
953
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsene
902
Forventet avkastning på pensjonsmidlene
-772
Resultatført planendring
Administrasjons- og forvaltningskostnader
164
Resultatførte estimatavvik
Periodisert arbeidsgiveravgift
161
Frarag for melemsinnskudd
-103
Pensjonskostnad (netto) over resultat
1 305
		
Pensjonskostnad mot
Andre resultatposter (19.3)
-3 255
		

2016

2016
2015
		
Kostnadsført godtgjørelse til revisor:				
Lovpålagt revisjon (inkl teknisk
bistand med årsregnskap)
287
258 		
Bistand skattespørsmål
184
93 		
		
Sum godtgjørelse til revisor
471
351 		
		
				
			

2015
980
904
-696
133
186
1 508 		

-4 777		

2015

Pensjonsforpliktelse
(-)/-midler (+)
		
Brutto påløpt pensjonsforpliktelse
-32 234
-31 664
Pensjonsmidler
30 188
27 199		
Ikke resultatført estimatavvik				
Arbeidsgiveravgift
-391
-630		
Balanseført pensjonsforpliktelser (-) / midler (+)
-2 437
-5 095		
		
			
31.12.16
31.12.15		
		
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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2,60 %
2,60 %
2,50 %
1,48 %
2,25 %
14,10 %

2,70 %
2,70 %
2,50 %
1,48 %
2,25 %
14,10 %

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

Lønn etc.
Pensjonskostnader
Annen godtgjørelse
Sum ytelser		
			
Ledende ansatte						
Adm. direktør Øyvind Juvet
1 405
112
4
1 521 		
Investeringssjef Paal A. Nordhagen
1 240
112
4
1 356 		
Økonomisjef Arnulf Storhaug
1 099
108
4
1 211 		
			
Styret						
Grethe Hjelle
152 			
152 		
Sverre Myrli
74 			
74 		
Joine Engh
79 			
79 		
Hans Gunnar Melgaard
77 			
77 		
Morten Vollset
77 			
77 		
					
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. (1 000 kr):				
					
Lån		
Sikkerhetsstillelse			
				
Øvrige ansatte
2 177 		
- 			
				
						
For lån til daglig leder, styremedlemmer og ansatte i pensjonskassen gjelder ordinære medlemsvilkår.

Note 6 - Skattekostnad (1 000 kr)

Betalbar skatt alminnelig inntekt

2016

2015

Resultat før skattekostnad
28 008
+ / - Permanente forskjeller
-4 252
+ / - Urealiserte verdiendringer
-52 389
+ / - Endring i midlertidige forskjeller
3 123
- Anvendelse fremførbart underskudd
25 510
Grunnlag betalbar skatt alminnelig inntekt
0
Skattesats
25 %
Beregnet betalbar skatt alminnelig inntekt
0
		
Betalbar skatt formue		
Grunnlag betalbar skatt formue
106 667
Skattesats
0,2 %
Beregnet betalbar skatt formue
160
		
Spesifikasjon utsatt skatt		
Varige driftsmidler
4 960
Netto pensjonsforpliktelser
-2 046
Avsetning til tap på fordringer
-132
Gevinst og tapskonto
-49
Urealiserte verdier investeringer utenfor fritaksmetoden
341 339
Fremførbart underskudd
-345 550
Grunnlag beregning utsatt skatt
-1 479
Skattesats
25 %
Beregnet utsatt skatt (+)/utsatt skattefordel (-)
-370
Balanseført utsatt skatt (+)/utsatt skattefordel (-)
0
		
Årets skattekostnad		
Betalbar skatt, formue
-160
For lite (+) / mye (-) avsatt tidligere år
160
Netto betalt/refundert kildeskatt
-2 979

21 831
-12 516
29 414
-1 569
-37 160
0
27 %
0

Sum skattekostnad

-2 979

29

37 564
0,3 %
160
6 460
-5 095
-132
-62
308 271
-320 040
-10 599
25 %
-2 650
0
-160
8
-497
-649

Note 7 - Netto realiserte drifts-, rente- og
utbytteinntekter fra investeringer (1 000 kr)
2016

Note 8 - Resultatanalyse (1 000 kr)

2016
2015
				
Finansinntekter
175 726
90 501
-pliktig renter premiereserve
-59 931
-61 598
-pliktig rente premiefond
-1 807
-490

2015

Bygninger og andre
faste eiendommer				
Netto inntekt fra
Schweigaards gate 6, Oslo
1 500
1 487
Netto inntekt fra
Wergelandsveien 21 AS
7 247
				
Finansielle eiendeler som måles
til amortisert kost:				

Renteresultat
113 988
28 413
				
Fra (til) kursreguleringsfond

-45 961

26 019

Realisert renteresultat
68 027
54 432
				
Samlet premie til administrasjon
Fra (til) administrasjonsreserve
Faktiske omkostninger

Renteinntekter fra medlemsutlån
4 245
8 083
Rdenteinntekter fra obligasjoner
kategorisert sdom fordringer
283
				
Finansielle eiendeler som måles
til virkelig verdi:				

17 861
1 936
-16 127

19 529
-1 083
-17 427

Administrasjonsresultat
3 670
1 019
				
Risikoresultat
3 124
56 112
				

Renteinntekter fra ihendehaverobligasjoner og sertifikater
48 996
52 404
Renteinntekter fra bankinnskudd/
andre renter
1 486
2 584
Utbytte
53 282
53 166
				
Diverse
2 409
3 751
			
Sum
119 446
121 475

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 i 2015 ble
54 millioner kroner frigitt fra premiereserven og ført til risikoresultat. For 2015 ble 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.						
2016
2015
2014
2013
2012
						
Realisert kapitalavkastning
5,3 %
4,7 %
4,4 %
3,6 %
3,4 %
Verdijustert kapitalavkastning
6,1 %
3,3 %
7,1 %
9,3 %
7,0 %
						

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

Direkteeiet eiendom eller heleiet eiendomsselskap representeres av følgende eiendommer			
		
Kostpris Markedsverdi Mer-/mindre-verdier
					
Schweigaards gate 6, Oslo (direkteeiet)
32 828
36 800
3 972
Wergelandsveien 21 AS (heleiet datterselskap)
149 183
166 300
17 117
Sum eiendommer
182 011
203 100
21 089
				
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 i hht. uavhengig ekstern vurdering og antas å gi uttrykk for		
eiendommenes virkelige verdi pr. 31.12.				
Eiendommens merverdier inngår i pensjonskassens opptjente egenkapital.				
Pensjonskassen investerte i desember 2015 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 etter takst i hht. uavhengig ekstern vurdering og antas å gi uttrykk for eiendommenes
virkelige verdi pr. 31.12.				
Begge eiendommene er ført opp til virkelig verdi i balansen. Inntekter og verdiendringer er ført over resultat.			
		
					
Spesifikasjon av endringer i investeringseiendommer i konsern:				
		
2016
2015
					
Eiendommer pr. 01.01		
181 763
31 300
Tilganger i året, Wergelandsveien 21		
0
148 163
Tilganger i året, Schweigaards gate 6		
1 974
1 394
Endring i virkelig verdi		
19 363
906
Investeringseiendommer per 31.12.		
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203 100

181 763

Note 11 -  Investeringer i datterselskap og utlån til datterselskap (1 000 kr)
Aksjer i datterselskap regnskapsføres til virkelig verdi i henhold til IAS 39 i morselskapet
og konsolideres inn i konsernregnskapet for Akershus interkommunale pensjonskasse.					
			
Akershus Interkommunale pensjonskasse har følgende datterselskap:					
			
Selskapets navn /
Anskaffelses
Antall aksjer
Eierandel/
Resultat 2016
Egenkapital		
Forretningskontor
tidspunkt		
Stemmeandel		
pr. 31.12.16
Wergelandsveien 21 AS, Oslo

17.12.15

Wergelandsveien 21 AS, Oslo

Anskaff. kost
70 705

9 656 360

100 %

2 970

32 862		

Balanseverdi					
87 822 					

Wergelandsveien 21 AS eier 100 % av API Wergelandsveien 21 AS. API Wergelandsveien 21 AS konsolideres også inn i
konsernregnskapet til Akershus interkommunale pensjonskasse.						
		
Inntekt fra investering i datterselskap består av:
2016
2015				
		
Renteinntekter utlån datterselskap		
2 747
- 				
Andel av årets resultat i datterselskap		
4 500
- 				
		
Sum inntekter fra datterselskap		
7 247
- 				
		
Verdiendring på investering i datterselskap er i 2016 resultatført med 17,117 mill. kroner.				
				
Fordringer på datterselskap består av:		
2016
2015				
		
Wergelandsveien 21 AS, Oslo							
Konsernlån inkl. pål. renter pr.31.12.16		
81 225
78 478				
Utbytte for siste år
4 500
- 				
Sum fordring på datterselskap		
85 725
78 478				
		
Akershus interkommunale pensjonskasse har ytet et lån til datterselskapet, Wergelandsveien 21 AS				
som følge av innløsning av langsiktig gjeld mot banken ved oppkjøp. Gjelden oppsto 17. desember 2015.				
Renter er beregnet for 2016 med 3,5% p.a.

Note 12 - Obligasjoner og obligasjonsfond (1 000 kr)
						
Obligasjoner målt til amortisert kost og klassifisert under “Utlån og fordringer”				
					
Anskaffelseskost/
Balanseverdi
Markedsverdi 		
pålydende
inkl. pål. renter			
Investorprosjekt 226 AS 16/26 3,70 %
Realkapital 6 AS 4,17% 16/26
Tunga Invest II AS 17/22 3,50 %

51 300
68 000
30 000

51 347
68 236
30 000

51 469 		
67 728 		
30 000 		

Sum obligasjoner målt til					
amortisert kost under					
“Utlån og fordringer”
149 300
149 583
149 197 		
					
Obligasjonene har fast avkastning fram til forfall. Innløsning skjer til pålydende. Mer-/mindreverdier bokføres ikke.			
		
Obligasjoner m.v. - handelsportefølje til virkelig verdi over resultatet				
Pålydende
Anskaff. kost
Balanseverdi
			 inkl. pål. renter
					
Kommunal sektor
194 300
194 196
194 779
Finansinstitusjoner
897 500
894 652
874 271
Industriforetak
384 551
324 456
255 090
Sum obligasjoner
1 476 351
1 413 304
1 324 141
					
Utenlandske obligasjonsfond					
SEB Inst. US High Yield (Columbia) DKK		
30 695
41 547
SEB AKL Ashmore Emerging Market Bonds USD		
30 037
57 632
Sum utenlandske obligasjonsfond		
60 732
99 179
					
Sum obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning
1 474 036
1 423 320
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Note 13 - Aksjer og fondsandeler - frivillig kategorisert til virkelig verdi over resultatet (1 000 kr)
			
		
Status
Anskaff. kost
Balanseverdi
					
Norske aksjer					
Norteak AS			
13 395
15 118
Investorprosjekt (Pareto Growth)		Under avvikling
492
492
Solstad Offshore ASA			
4 500
3 711
Sum norske aksjer			
18 387
19 321
					
Utenlandske aksjer og ETF					
Africa Opportunity Fund Ltd			
2 555
3 007
Dolphin Capital Investors Ltd			
7 978
2 459
Hirco PLC		Under avvikling
2 875
1 211
iShares MSCI Brazil			
27 700
37 307
Origo Partners PLC		Under avvikling
4 020
1 339
Phaunos Timber Fund Limited			
44 676
35 312
Profi Fastigheter IV Aksje			
8 629
8 523
Prosafe			
4 004
5 926
Reconstruction Capital II ETF			
6 947
10 556
Rowan Companies Ltd ADR			
6 137
5 907
Songa Offshore SE			
1 724
3 086
Songa Offshore SE			
1 989
3 559
South Aftican Property Opportunity		Under avvikling
5 475
2 257
The Ottoman Fund ETF		Under avvikling
154
UCP PLC		Under avvikling
3 701
485
Vietnam Infrastructure Ltd ETF			
1 626
3 709
Vinacapital Vietnam Land Ltd			
3 994
6 640
Yatra Capital LTD		Under avvikling
1 251
1 687
Sum utenlandske aksjer og ETF			
135 280
133 125
					
Norske aksjefond					
Aberdeen Eiendomsfond Norge I AS			
1 917
1 974
Alfred Berg Norge Inst			
18 009
104 229
Carnegie Norge IV			
12 793
65 053
Carnegie WorldWide Etisk			
22 337
22 528
Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II			
33 461
70 059
Landkreditt Kina			
14 590
22 444
Norgesinvestor IV A			
3 287
7 108
Norgesinvestor IV B			
365
790
ODIN Sverige A			
30 694
89 184
Pareto Aksje Norge			
48 274
72 900
Skagen Kon-Tiki C class			
40 679
81 896
Storebrand Trippel Smart			
54 083
90 008
Sum norske aksjefond			
280 489
628 171
					
Utenlandske aksjefond					
Aberdeen Eiendomsfond Norge 1 KS			
193 162
195 923
Aberdeen IPP Asia			
21 302
8 094
BN Paribas L1 Equity India Fund			
22 627
47 135
China New Enterprise Investment Fund II			
10 050
14 530
CS Global Infrastructure Fund		Under avvikling
20 976
15 547
Danske Fund - Easteren Europe			
27 181
54 593
Danske Fund Trans Balkan			
17 101
13 110
Danske PEP III EUR			
5 575
2 887
Danske PEP III USD			
3 738
4 287
Danske PEP IV EUR			
7 966
9 061
Danske PEP IV USD			
9 031
13 006
Danske PEP VI EUR			
3 177
3 078
Danske PEP VI USD			
1 124
620
Forum One - VCG Partners Vietnam Fund			
2 371
6 511
Nordea Euro Value Fund			
11 549
26 850
Northzone VI			
11 126
12 119
Northzone VII L.P.			
21 761
23 367
Northzone VIII L.P.			
3 067
2 504
Profi Fastigheter I AB Holding			
12
641
Profi Fastigheter IV AB Holding			
22
10 097
Waste Resources Fund L.P.		Under avvikling
9 457
13 079
Sum utenlandske aksjefond			
402 376
477 040
					
Norske hedgefond					
Utenlandske hedgefond					
Sector Healthcare			
12 900
28 077
Sum utenlandske hedgefond			
12 900
28 077
					
Sum aksjer og fondsandeler			
849 431
1 285 733
Investeringene i fondsandeler er en veldiversifisert portefølje.
Porteføljen er spredt på ulike forvaltningsselskaper, egenkapitalinstrumenter og regioner.
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Note 14 - Verdsettelse fordelt etter metodenivå (1 000 kr)

Nivå 1;
Nivå 2;
Nivå 3;
Sum
noterte priser
priset ved teor.
unoterte papirer
		
modeller basert på
		
markedsinformasjon 		
		
			
Obligasjoner
1 318 980
1 318 980
Norske aksjer
3 711
492
15 118
19 321
Utenlandske aksjer og ETF
87 294
37 307
8 523
133 125
Norske aksjefond
618 299
9 872
628 171
Utenlandske aksjefond
165 056
311 984
477 040
Aksjer i datterselskap
87 822
87 822
Utenlandske obligasjonsfond
99 179
99 179
Finansielle derivater
-2 615
-2 615
Utenlandske hedgefond
28 077
28 077
					
2 292 520
35 184
461 396
2 789 100

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 %		
179,3
mill.kr. 		
2. Kursreserver i omløpsmidler		
398,9
“ 		
3. Tilleggsavsetninger tilsvarende 1 års rentegaranti		
65,4
“
		
643,6
mill.kr.
				
Normalt skal bufferkapitalen være så stor at den dekker et fall i markedsverdier tilsvarende:			
				
1. 30 % verdifall på norske aksjefond		
92,9
mill.kr. 		
2. 20 % verdifall på utenlandske aksjefond 		
46,9
“ 		
3. 20 % verdifall på aksjefond i fremvoksende økonomier		
51,5
“ 		
4. 15 % verdifall på hedgefond		
4,2
“ 		
5. 15 % verdifall på råvarer		
7,6
“ 		
6. 15 % verdifall på Infrastruktur fond		
5,8
“		
7. 15 % verdifall på Private equity-fond		
17,2
“		
8. 10 % verdifall på Eiendom		
45,8
“		
9. 2 % rentestigning for pengemarked		
3,7
“ 		
10. 2 % rentestigning for norske obligasjoner		
2,1
“		
12. 2 % rentestigning for utenlandske High Yield obligasjoner		
6,0
“		
13. 2 % rentestigning for utenlandske obligasjoner i fremvoksende økonomier		
7,4
“
		

291,1

Tapspotensiale for forsikringsrisiko		

64,4

		

355,5

mill.kr.
“
mill.kr.

Pr. 31.12 vil et slikt verdifall utgjøre 55% av bufferkapitalen.					
Bufferkapitaldekningen er således 181 % 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 2016 økt med 53,6 millioner			
kroner fra 1. januar. Kursreservene utgjør pr. 31.12. 398,9 millioner kroner (selskap og kundeportefølje samlet).			
Av dette er 346,6 millioner kroner avsatt til kursreguleringsfondet i kundeporteføljen. 				
				
Pr. 31.12 finnes følgende urealiserte gevinster og tap i forvaltningsporteføljen:		
Ansk.
Virkelig
kost
verdi
			
Investeringseiendom Schw gt. 6
32 828
36 800
Aksjer i datterselskap
70 705
87 822
Obligasjoner og sertifikater
1 413 304
1 318 980
Obligasjonsfond
60 732
99 179
Aksjer/ETF
153 667
152 446
Norske aksjefond
280 489
628 171
Utenlandske aksjefond
402 376
477 040
Finansielle derivater
-2 615
Hedgefond
12 900
28 077
Sum

2 394 173

2 789 100

Urealisert
gevinst/tap
3 972
17 117
-94 324
38 447
-1 221
347 683
74 664
-2 615
15 176
398 899

Note 17 - Realiserte kursgevinster og -tap (1 000 kr)
Det er i 2016 realisert en netto gevinst på 25,3 mill.kr. i forvaltningsporteføljen:
Gevinst
Tap
Netto
			
gevinst/tap
				
Rentepapirer
Aksjer/aksjefond/annet

48 728
51 634

-57 504
-17 609

-8 776
34 025

Sum			

25 250

				
				
Note 18
- Pantelån (1 000 kr)
			
Sannsynligheten for tap i utlånsporteføljen anses å være svært
liten. Det er ikke konstatert tap i 2016.				
Lån ytes innenfor 80% av lånetakst med 1. prioritets pant
i eiendommen.			
			
Beløp		
			
Lån til medlemmer
140 452 			
Påløpte renter
853 		
- gruppevis nedskrivning
-132 			
Bokførte utlån

141 172
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Note 19 - Anlegg og utstyr  (1 000 kr)

Bokførte verdier (i 1.000 kroner)
Inventar
Edb-/kontorutstyr
Sum		
					
Anskaffelseskost					
pr. 1.1.
1 534
968
2 501 		
Tilgang i året
652
20
671 		
Avgang i året
- 		
Samlede avskrivninger
-1 438
-885
-2 323 		
Bokf.verdi pr 31.12.
747
102
850 		
					
Avskrevet 2016
101
123
224 		
Avskrivningssats
10-25 %
33 %			
					
Investering i og salg av driftsmidler					
(1 000 kr)
2016
2015			
Tilgang
671
140 			
Avgang
- 			
			
		
			

Note 20 - Bundne skattetrekksmidler

Skattetrekksmidler holdes på egen bankkonto. Innestående saldo; 3,5 mill. kr. 			
er tilstrekkelig til å dekke skyldig skattetrekk pr. 31.12.							

		
Note 21 - Egenkapital (1 000 kr)
				
Innskutt
Annen opptjent
Risikoutjevningsegenkapital
egenkapital
fond
					
Pr. 31.12.15
156 618
125 733
51 767
Nye innskudd av’ egenkapital
70 000 			
				
Teknisk resultat					
Overført fra teknisk resultat		
5 884
1 562
					
Øvrige resultatelementer					
Realisert avkastning av inv. i selskapsport./øvrig		
16 369 		
Økning merverdier i egenkapital		
5 695 		
Rebalanseringseffekt merverdier i egenkapital		
14 438 		
				
Pr. 31.12.16
226 618
168 118
53 329
				
					
Annen opptjent egenkapital består av overskuddsgenerert egenkapital med 115,8 millioner kroner
(inngår som del avkjernekapital) og opparbeidede merverdier med 52,3 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.
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Note 22 - Kapitaldekning og solvensmargin (1 000 kr)
2016

Note 23 - Bevegelser i forsikringsmessige
avsetninger (1 000 kr)

2015
Forsikringsmessige avsetninger:				
* Premiereserve (inkluderer tidligere erstatningsavsetninger)		

Solvenskapital				
Sum ansvarlig kapital
342 435
252 205
50 % av tilleggsavsetninger
99 114
82 108
50 % av risikoutjevningsfond
26 665
25 883

Pr. 31.12.15		
Årets avsetning		

2 179 098
103 017

Premiereserve pr. 31.12.16		 2 282 115 		
		
Administrasjonsreserven pr. 31.12 16 er inkludert i premiereserven
med 48,36 millioner kroner. Det er ikke avsatt til administrasjonsreserve i 2016. F.o.m. 2016 er erstatningsavsetninger inkludert i
premiereserve. 			

Sum solvenskapital (ingen fradrag) 468 214
360 196
			
Solvensmarginkrav
106 800
95 889
				
Solvensmarginkapital i prosent				
av solvensmarginkrav
438,4 %
375,6 %
		
			

Pensjonskassen er fullt oppreservert.				
			
Erstatningsavsetningen utgjorde pr. 01.01.16 kr 14 300 000.
Fo.m. 31.12.16 er erstatningsavsetning definert som del av
premiereserven og er overført premiereserven med uendret beløp.
				

			

* Tilleggsavsetninger 				
			
Pr. 31.12.15		
164 215 		
Årets avsetning		
34 013
Tilleggsavsetninger 31.12.16		
198 229 		
		
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.				
			
* Premiefond			
Pr. 31.12.15		
106 046 		
Benyttet til premiebetaling		
-62 845 		
Godskrevet for mye betalt likviditetspremie		
15 684 		
Godskrevet risikoresultat ut over maksimal				
avsetning til risikoutjevningsfond		
1 562 		
Godskrevet av årets renteresultat		
34 013 		
Garantert rente, 2,0% p.a.		
1 806 		
		
Premiefond 31.12.16		
96 267 		
		
Premiefondet er de forsikredes eiendom. Fondet kan benyttes til
premiebetalinger.				
			
* Risikoutjevningsfond			
Pr. 31.12.15		
Tilført opp til maksimalt tillatt nivå		
		

51 767 		
1 562 		

Risikoutjevningsfond 31.12.16		
53 329 		
		
				
Risikoutjevningsfondet kan brukes til å dekke underskudd i
regnskapets risikoresultat, noe som kan oppstå spesielt ved en
ugunstig uføreutvikling.				
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Note 24 - Følsomhetsberegning    

Beregningsforutsetning
Endring 		 Effekt på brutto premiereserve 		
			
			 1000 kr 		
Prosent
Dødelighet
- 10%		 56 300		
Uførhet
+ 20%		
8 500		
					

2,56 %
0,39 %

Note 25 - Andre forpliktelser   

I balanseført beløp inngår forskuddsbetalte premier for 2017 med 22,8 millioner kroner og 				
uoppgjorte verdipapirthandler med 30,0 millioner kroner.				

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 226,6 millioner kroner pr.31.12. 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 1,8 millioner kroner i 2016,
kfr. også note 23.
Pensjonskassen har pr. 31.12. ingen plasseringer i obligasjoner utstedt av Akershus Fylkeskommune.
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