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  Nøkkeltall (1000 kr)

   2018 2017 2016 2015 2014 2013

1  Arbeidsgivertilskudd inkl. 

rentegarantipremie  171 411   139 463   142 145   140 194   150 172   738 320 

2. Medlemspremie                     17 574   16 836   16 920   16 552   16 048   93 299 

3. Realisert finansresultat                148 553   116 263   144 696   129 134   111 302   394 420 

4. Utbetalte pensjoner  133 544   131 078   119 415   115 687   105 533   328 629 

5. Utbetalte pensjoner netto  105 075   104 438   90 779   92 924   68 091   262 371 

6. Driftskostnader  19 665   17 446   16 924   18 193   16 436   32 727 

7. Kjernekapital  393 740   366 537   342 435   252 205   240 064   779 579 

8. Sum egenkapital (inkl. RUF)  500 728  488 345  448 065   334 118   317 080   983 045 

9. Ansvarlig lån  -     -     -     -     -     10 000 

10. Kursreguleringsfond  345 646   473 210   346 598   315 138   338 299   1 228 680 

11. Premiereserve og erstatningsavsetning  2 490 654   2 371 146   2 282 115   2 179 098   2 130 475   9 731 550 

      herav administrasjonsreserve  43 885  46055  48 361   48 222   45 832   208 477 

12. Risikoutjevningsfond  58 080   55 436   53 329   51 767   41 524   119 119 

13. Tilleggsavsetninger  198 229   198 229   198 229   164 215   164 215   644 900 

14.  Premiefond  136 266   102 538   96 267   106 046   36 103   199 283 

15.  Forvaltningskapital  3 717 828  3 651 527 3 435 759  3 117 242   3 009 286   12 817 576 

      

Driftskostnader i % av - forvaltningskapital 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5  0,3 

- premieinntekter 10,4 11,2 10,6 11,6 9,9  3,9 

Avkastning finansforvaltningen, %  4,8  3,9 5,3  4,7  4,4  3,6 

Verdijustert avkastning, % 0,3 7,6 6,1  3,3  7,1 9,3

Soliditetskapital i % av 

forvaltningskapital  1) 28 % 32 % 29 % 26 % 27 % 22 %

Medlemmer (antall forsikrede):      

Premiebetalende medlemmer  2 131  2037 2110  2 025   2 040   10 553 

Oppsatte rettigheter  2)  2 185  2257 2394  2 455   2 478   9 106 

- Pensjonister       

Alderspensjon  2 389  2234 2026 1905  1 759   4 225 

AFP  og tidligpensjon  187  191 138 104  112   450 

Uførepensjon  565  546 475 512  582   1 859 

Ektefellepensjon  229  225 228 232  218   454 

Barnepensjon  4  4 6 7  7   32 

Sum pensjonister  3 374   3 200   2 873   2 760   2 678   7 020

 
Totalt medlemmer, fripoliser 
og pensjonister  7 690   7 494   7 377   7 240   7 196  26 679

  Styret har i 2018 bestått av:

Pensjonskassens grunnleggende samfunnsansvar er å sikre pensjons-
kassens medlemmer trygghet for fremtidige pensjoner og en kostnads-
effektiv leveranse av korrekt offentlig tjenestepensjon. 

Pensjonskassens etiske retningslinjer er en integrert del av vår kapital-
forvaltningsstrategi. Strategien behandles minst én gang årlig av pen-
sjonskassens styre. Vårt overordnede mål er å følge FNs Global Com-
pacts 10 prinsipper for samfunnsansvar. Dette er prinsipper utformet 
med basis i menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og 
antikorrupsjon. Pensjonskassen vurderer kontinuerlig sine investeringer 
for at de skal ha 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. AFPK arbeider kontinuerlig for å plassere 
pensjonskassens midler i bærekraftige investeringer. Som eksempler 
nevner vi skoginvesteringer, der 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 søker aktivt investeringer som bygger på bærekraft og 
fornybar energi. 

Innhold:

Samfunnsansvar

1)  Soliditetskapital defineres som summen av egenkapital, ansvarlig lånekapital, kursreguleringsfond 
 og tilleggsavsetninger.    
    
2)  Oppsatte rettigheter omfatter kun tidligere ansatte med medlemstid >3 år.     
      Pr. 31.12.18 er i tillegg 6 024 personer er registrert som fratrådte med medlemstid <3 år.     
 

  

Teakplantasje i Nicaragua eiet av Norteak AS hvor AFPK er største aksjonær. Selskapet planter teak på 
tidligere avskogede beiteområder. Eksisterende skoglandskap bevares og dette bidrar til å opprettholde 
det biologiske mangfoldet. Selskapet er opptatt av sosialt ansvarlig drift og tilbyr arbeidsplasser til 
lokalbefolkningen med ordnede arbeidsforhold.

Tynning av teak fra første plantefelt som ble etablert i 2009 Foto: Norteak AS

Lokale ansatte i Norteak foran plantefelt med 18 måneder gammel teak. Foto: Norteak AS
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I den nye Viken fylkeskommune inngår Akershus, Buskerud 
og Østfold fylkeskommuner. Akershus fylkeskommune og 
Buskerud fylkeskommune har i dag egen pensjonskasse for 
sine ansatte, mens Østfold fylkeskommune har sin pensjons-
ordning i KLP.

Prosessen frem mot valg av pensjonsløsning for Viken 
Fellesnemda i Viken fylkeskommune besluttet i mai 2018 
at det skulle gjennomføres en utredning om fremtidig pen-
sjonsløsning for Viken fylkeskommune.

Det ble sommeren 2018 nedsatt et eget pensjonsutvalg med 
representanter fra alle de tre fylkeskommunene, bestående 
av tillitsvalgte og ansatte fra økonomi- og HR-avdelinger.

Pensjonsutvalget engasjerte det uavhengige eksterne konsu-
lentselskapet Vivens AS. Samlet sett vurderte konsulent-
rapporten en pensjonskasseløsning for Viken fylkeskommune 
som det beste alternativet.

Pensjonsutvalget la frem en delt anbefaling. Medlemmene 
fra Akershus og Buskerud mente at egen pensjonskasse ville 
være beste løsning på sikt, mens medlemmene fra Østfold 
mente at KLP ville være beste løsning på sikt. 

Vedrørende «avkasting og kostnader» mente et flertall 
i pensjonsutvalget: «…ut fra akseptert finansteori og 
tilgjengelig kapital, burde egen kasse ha store muligheter 
for å få en bedre avkastning enn KLP. I tillegg kommer 
forholdet med at rentegarantipremien og en del andre 
resultatelementer vil beholdes i fylkeskommunens eierskap 
i egen kasse».

Det ble gjennomført drøftingsmøte med tillitsvalgte, der de 
samme geografiske skillene gjorde seg gjeldende. Tillitsvalgte 
fra Akershus og Buskerud ønsket å videreføre pensjonskasse, 
mens tillitsvalgte i Østfold ønsket å videreføre pensjons-
ordning i KLP. Akershus og Buskerud utgjør mer enn tre 
fjerdedeler av Viken og det var dermed et stort flertall blant 
de ansatte som ønsker å videreføre pensjonskasse. Vi har 
fått mange tilbakemeldinger på at medlemmene setter pris

på den gode og personlige service som pensjonskassen gir. 
Det er vi glade for.

Viken velger egen pensjonskasse
På Fellesnemndas møte 22. mars var det tverrpolitisk 
enighet om å opprette egen pensjonskasse for Viken 
fylkeskommune. Fellesnemnda fattet følgende vedtak:

1. Viken fylkeskommune etablerer en egen fylkeskommunal  
 pensjonskasse for tidligere Akershus, Buskerud og Østfold  
 fylkeskommune.

2. Styrene i Akershus fylkeskommunale pensjonskasse 
 og Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse bes   
 snarest starte opp et arbeid med sikte på å fusjonere 
 de to pensjonskassene fra 01.01.2020.

3. Østfold fylkeskommunes avtale med KLP sies opp fra   
 samme dato.

Vi er glade og stolte over den tillit vi har fått. Pensjons-
kassen vil bli den fjerde største kommunale pensjonskassen 
med over 23.000 medlemmer og 8 milliarder kroner i 
forvaltningskapital.

Forberedelsene til Viken pensjonskasse er i gang. 
Viktige oppgaver fremover vil være å

•	 utarbeide	fusjonsplan	for	Akershus	fylkeskommunale		 	
 pensjonskasse og Buskerud fylkeskommunale pensjons-  
 kasse for vedtak i begge pensjonskassenes styrer og i de   
 respektive fylkesting

•	 søke	konsesjon	fra	Finanstilsynet	for	gjennomføring
 av fusjonen

•	 samarbeid	med	KLP	for	overføring	av	medlemmene	fra		 	
 Østfold til Viken pensjonskasse per 1. januar 2020

•	 gjennomføre	samhandlingsmøter	med	administrasjonen			
 og tillitsvalgte i Østfold fylkeskommune for å klarlegge   
 forventninger og behov i forbindelse med overgang fra   
 KLP til den nye pensjonskassen

•	 forberede	og	gjennomføre	sammenslåing	av	adminis-	 	
 trasjon og medlemsservice i Akershus fylkeskommunale 
 pensjonskasse og Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse

Det er allerede gjennomført fellesmøter med ansatte i 
Akershus fylkeskommunale pensjonskasse og Buskerud 
fylkeskommunale pensjonskasse. Vi ser alle frem til å jobbe 
sammen frem mot Viken pensjonskasse og vil videreføre 
den gode personlige service til våre medlemmer i alle de 
tre fylkeskommunene som blir Viken. Vi ønsker å tilby 
rådgivning til medlemmene der de arbeider. En viktig del 
av vår planlegging vil være hvordan vi skal sikre fortsatt 
lokal tilstedeværelse i hele Viken.

Det er også et viktig mål å videreføre den gode samhan-
dling pensjonskassen historisk har hatt med fylkeskom-
munen, samt å levere langsiktig god avkastning med over-
skudd som kan tilføres fylket.

P Å  V E I  M O T  V I K E N

Løkke bru, Sandvika Bærum kommune. Foto: Elisabeth Knutsen, Akershus fylkeskommune

Bjarne Refsnes, Administrerende direktør. Akershus Fylkeskommunale Pensjonskasse
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Formål, organisasjon og ledelse
Akershus fylkeskommunale pensjonskasse (AFPK) 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 målsetning er å drive en økonomisk 
konkurransedyktig pensjonsinnretning med faglig høyt nivå 
og god service til medlemmer, pensjonister og arbeidsgivere. 

Alle funksjoner i pensjonskassen vedrørende finansforvalt-
ning, økonomistyring og pensjonssaks-behandling er adskilt 
fra fylkeskommunens og øvrige medlemsbedrifters virksomhet, 
og pensjonskassen dekker egne utgifter til drift og forvalt-
ning. Pr. 31.12.18 har AFPK 5 ansatte i full stilling 
(3 kvinner og 2 menn) og 1 ansatt i deltidsstilling (mann).

Det er i 2018 ikke registrert skader eller ulykker. Registrert 
sykefravær i 2018 var 56 dager, tilsvarende 4,5 % (mot 
1,9 % i 2017). Av dette var 2,0% (0,3%) langtidsfravær og 
2,5% (1,7%) korttidsfravær.

Virksomheten forurenser i ubetydelig grad det ytre miljøet.

Pensjonskassens ansvarshavende aktuar er Eikos AS ved Finn 
Harald Opsjøn. Det er fra 2017 inngått avtale med Mercer AS 
om leveranse av investeringsrådgivning.
  
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. 

AFPK er medlem av interesseorganisasjonen for offentlige 
og private pensjonskasser, Pensjons-kasseforeningen, og 
er ved dette høringsinstans for alle endringsforslag som 
berører rammevilkårene for offentlige tjenestepensjons-
ordninger.

Pensjonskassens virksomhet drives fra Oslo, og pensjons-
kassen holder til i egne lokaler i Galleri Oslo. 

Konsesjon
AFPK ble gitt konsesjon av Finanstilsynet som interkom-
munal pensjonskasse i juni 2014. Finanstilsynet satte som 
vilkår for opprettholdelse av gjeldende konsesjon at opptak 
av ny deltaker skulle finne sted innen 1. januar 2018 og 
fra samme tidspunkt ble selskapsvedtektene tilbakestilt til 
reglene for kommunale/fylkeskommunale pensjonskasser 

og pensjonskassens navn endret fra «Akershus interkommu-
nale pensjonskasse» tilbake til «Akershus fylkeskommunale 
pensjonskasse» (AFPK).

Pensjonskassens midler holdes adskilt fra fylkeskommunens 
og øvrige medlemsvirksomheters midler, og pensjonskassen 
hefter ikke for fylkeskommunens og øvrige medlemsvirk-
somheters forpliktelser. Regnskapet føres etter regnskaps-
loven 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 pen-
sjonskassens deltakere) med personlige vararepresentanter 
oppnevnes av fylkestinget i Akershus. Ett styremedlem med 
personlig vararepresentant oppnevnes av arbeidstakernes 
organisasjoner blant innskuddspliktige medlemmer i pen-
sjonskassen. Styrets funksjonsperiode følger valgperioden.

ForsiKringsVirKsomHeTen
medlemmer 
AFPK er pliktig pensjonsordning for fylkeskommunale 
arbeidstakere. Foruten Akershus fylkeskommune har føl-
gende virksomheter med fylkeskommunal tilknytning eller 
fylkeskommunalt eierskap pensjonsordning i AFPK: 
Akershus Energi-konsernet, Akershus Kollektiv Terminaler 
FKF, Akershus Reiselivsråd, Ungt Entreprenørskap Akershus, 
AFK Eiendom FKF, Museene i Akershus (MiA), Akershus 
Kunstsenter og boligstiftelser knyttet til sykehusene, samt 
pensjonskassens ansatte. Pensjonskassen ivaretar vedtekts-
festet pensjonsordning for fylkeskommunens politisk valgte 
representanter.

medlemsbestand
I medlemsmassen er det overvekt av kvinner. Ved årsskiftet 
var kjønnsfordelingen for aktive medlemmer 661 menn og 
1 470 kvinner. Gjennomsnittsalderen for aktivbestanden er 
46,4 år, og gjennomsnittlig opptjeningstid er 8,55 år. 
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse pr. medlem ved utgangen 
av 2018 var 82,87 %. Gjennomsnittlig pensjonsgrunnlag 
for yrkesaktive medlemmer var kr 435 761 mot 
kr 414 499 i 2017. Gjennomsnittlig pensjonsgrunnlag 
pr. årsverk var kr 545 938 (kr 532 925)

I alt 2 131 (2 037) tidligere ansatte står i pensjonskas-
sens registre med mer enn 3 års opptjeningstid, og disse 
har derved en selvstendig rett til framtidig pensjon ved 
oppnådd aldersgrense. I tillegg er 6 024 (5 867) tidligere 
ansatte registrert med kortere medlemstid enn 3 år. 
For denne gruppen kan opptjeningstiden medregnes ved 
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framtidig pensjonering fra stilling hos annen offentlig 
arbeidsgiver som er omfattet av Overføringsavtalen. 

Pensjonsytelser
Pensjonsordningen i AFPK er en fast ytelsesplan i hen-
hold til bestemmelsene i hovedtariffavtalen for KS  ́tariffområde. 
Maksimalt grunnlag for beregning av pensjonen er inntekt 
tilsvarende 12 ganger folketrygdens grunnbeløp. Pensjons-
kassens ytelser er alders- og uførepensjon, samt etterlatte 
pensjoner til enker, enkemenn og barn. Pensjonskassens 
bruttoytelser er samordningspliktige etter reglene i samord-
ningsloven 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 ut-
gangspunkt i et samlet pensjonsnivå på 66 % av pensjons-
grunnlag 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 pensjons-
grunnlaget 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 grunn-
beløpet og 69 % av pensjonsgrunnlaget mellom 6 ganger 
grunnbeløpet og 12 ganger grunnbeløpet.
Pensjonskassen kan innvilge uførepensjon for lavere uføre-
grad enn NAV. I slike tilfeller utmåles uførepensjonen med 
utgangspunkt i 25 % av grunnbeløpet (maksimalt 6 % 
av pensjonsgrunnlaget) med tillegg av 69 % av pensjons-
grunnlaget opp til 12 ganger grunnbeløpet. 

AFPK er omfattet av Overføringsavtalen mellom Statens 
pensjonskasse og de øvrige leverandører av pensjonsord-
ninger 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. 

ny offentlig tjenestepensjon
Alle som er født i 1963 eller senere vil fra 2020 tjene opp 
pensjon etter de nye reglene for offentlig tjenestepensjon 
og komme inn i ny AFP-ordning. Det er 1 498 aktive 
medlemmer som er født i 1963 eller senere og som får 
omregnet sin tjenestetid pr. 01.01.2020 til en oppsatt 
rettighet. De som er født i årene 1954 til 1962 beholder 
tjenestepensjon etter dagens regler. De nye samordnings-
reglene styrer hvordan offentlig tjenestepensjon skal bereg-
nes sammen med den nye folketrygden. Endringene fordrer 
intern opplæring og systemtilpasninger. AFPK har sammen 
med 16 andre kommunale pensjonskasser inngått avtale 
med systemleverandør om nødvendig systemutvikling. 

M E D L E M S B E S T A N D
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Pensjonskassen vil i 2019 informere om endringene gjen-
nom, direkte kommunikasjon, nettsider og informasjons-
møter. Overgang til ny offentlig tjenestepensjon og nye 
samordningsregler vil frigjøre premiereserve som følge av 
nye samordningsregler samt omregning til oppsatte rettig-
heter.
 
Premier
Ordinær årspremie har i 2018 vært 11,41 % inkl. 2 % 
arbeidstakerpremie. Prinsipper for beregning av admini-
strasjonspremie har vært ulike for ikke lukkede og lukkede 
ordninger, basert på estimater for faktiske kostnader. 
Tilskudd til ikke forsikringsbare ytelser har vært basert på 
faktisk forbruk (uten utjevning for lukkede ordninger). 
Totale premieinntekter for 2018 utgjør 189,0 millioner 
kroner. Premieinntektene inkluderer årets reguleringspremie 
på 71,2 millioner kroner til dekning av årets lønns- og G-
vekst og rentegarantipremie til selskapet med 4,7 millioner 
kroner. I 2017 utgjorde de samlede premieinntekter 156,3 
millioner kroner (inklusive regulerings- og rentegaranti-
premier på totalt 40,1 millioner kroner).

Pensjonister og utbetalte pensjoner
Det er i 2018 utbetalt pensjoner med totalt 133,5 millioner 
kroner (herav 11,0 millioner kroner som AFP 65-66). 
Pensjonskassen mottok 28,5 millioner kroner som refusjon 
fra andre pensjonsordninger under Overføringsavtalen. 
Tilsvarende tall for 2017 var 131,0 millioner kroner i 

pensjoner (herav 11,0 millioner kroner som AFP 65-66) 
og 26,6 millioner kroner mottatte refusjoner. Løpende pen-
sjoner blir hvert år regulert med utgangspunkt i folketryg-
dens grunnbeløp.

Netto økning i antall pensjonister siden 1. januar 2018 er 
174. Pensjonskassen hadde ved utgangen av 2018 i alt 
3 374 pensjonister inkludert 187 AFP- og tidligpensjonister.  

I alt mottok 2 389 personer alderspensjon ved utgangen 
av 2018, mot 2 234 personer pr. 1. januar. Det er i 2018 
utbetalt alderspensjoner med 98,7 millioner kroner. Antall 
uførepensjonister er økt med 19 i 2018. I alt hadde 565 
personer varig eller midlertidig uføreytelse pr. 31.12.18. 
Av uførepensjonistene er 196 (199) blitt uføre fra en aktiv 
stilling i Akershus og 370 (347) tidligere ansatte med opp-
satte rettigheter. Økningen i antall uføre er i det vesentligste 
innenfor oppsatte uførepensjoner og utgående refusjoner 
til andre pensjons-ordninger innenfor overføringsavtalen. 
Det er i 2018 utbetalt uførepensjoner med 12,5 millioner 
kroner.

Det var 229 ektefellepensjoner pr. 31. desember 2018, en 
økning på 4 i forhold til 1. januar.  4 barn mellom 0 og 
21 år har pensjon etter en eller begge foreldre. Det er i 
2018 utbetalt ektefelle- og barnepensjoner med til sammen 
11,4 millioner kroner. 
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Dalbo gård Bærum kommune. Foto: Hanne Huseby
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avtalefestet pensjon, aFP - tidligpensjon
AFP beregnes og utbetales av pensjonskassens adminis-
trasjon. I 2018 er det utbetalt AFP for i alt 18,6.millioner 
kroner, fordelt med 7,6 millioner kroner til AFP 62-64 og 
11,0 millioner kroner til AFP 65-66. Dette er tilnærmet 
samme nivåer som i 2017. AFP 62-64 inngår ikke i pen-
sjonskassens resultatregnskap, men dekkes ved direkte

fakturering til medlemsforetakene. Ved årsskiftet mottok i 
alt 26 personer arbeidsgiverfinansiert AFP 62-64, mot 34 
personer ved inngangen til 2018. I alt 45 personer mottok 
AFP 65-66 ved årsskiftet, mot 47 personer ved inngangen 
til 2018.

ForValTning aV PensjonsKassens midler
Pensjonskassen forvaltet 3,72 milliarder kroner ved ut-
gangen av 2018 mot 3,65 milliarder kroner foregående år.

I henhold til regnskapsforskrift for pensjonskasser er pen-
sjonskassens 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) som utgjør 
86,7 % av total forvaltningskapital pr. 31. desember. 
Selskapskapitalen utgjør dermed 13,3 % beregnet på grunn-

lag av innbetalt og opptjent egenkapital samt gjeldsposter.

Realisert avkastning ble 4,8 % i 2018 mot 3,9 % året før. 
Verdijustert total-avkastning ble 0,3 % mot 7,5 % året før.
Pensjonskassen har i 2018 videreført en omstilling av 
kapitalforvaltningsområdet vedtatt i 2017, og styret har 
vedtatt en ny kapitalforvaltningsstrategi. Egenforvaltning av 
norske rentepapirer er avviklet til fordel for et diskresjonært 
forvaltningsmandat forvaltet av Storebrand Asset Management AS. 
I det diskresjonære forvaltningsmandatet er det krav om 
kredittkvalitet på enkeltpapirer tilsvarende Investment Grade 
med målsatt rentedurasjon 2 +/- 2. Porteføljen av norske 
høyrenteobligasjoner er besluttet avviklet og er derfor ves-
entlig redusert i forhold til tidligere år. 
 
Pensjonskassens strategiske målsetning er dessuten å redu-
sere eksponeringen i det norske aksje- og rentemarkedet til 
fordel for økt global eksponering.
 
Målt etter markedsverdier er aksjeandelen gått ned fra 24,7 % 
ved årets begynnelse til 21,1 % ved utgangen av året. 
Dette skyldes markedsfall i løpet av året, spesielt i 4. kvar-
tal. Andelen i alternative investeringer er på 5,3 % (i fjor 
5,7 %) og i eiendom på 13,4 %  (i fjor 12,9 %). 
Resterende plasseringer på 60,2 %  (i fjor 56,8 %) er i 
rentepapirer, midler på bankkonto og utlån.

Premiereserve Forvaltningskapital
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Aksjeporteføljen er delt inn i 3 regioner; 1) norske aksjer, 
2) utenlandske aksjer (ekskl. framvoksende markeder) og 
3) framvoksende markeder. Målsatt allokering i % av for-
valtningskapital er 5 % i norske aksjer, 15 % i utenlandske 
utviklede økonomier og 5 % i framvoksende markeder
   
Aksjeporteføljens relative andeler pr. 31.12.18 er hhv. 
35,37 % i Norge (32,8 %), 53,39 % i utenlandske aksjer 
(40,5 %) og 11,24 % i fremvoksende markeder (26,7 %). 
Tallene i parentes er fjorårets tall. Fordelingen på innland 
og utland skal bidra til redusert risiko og/eller økt forventet 
avkastning over tid. Aksjefond, hedgefond, private equity-
fond, infrastrukturfond, eiendomsfond og rentebærende 
verdipapirer forvaltes eksternt, mens direkte eiendoms-
plasseringer og utlån forvaltes internt i pensjonskassen. 

markedsutviklingen
GLOBAL ØKONOMI
2018 ble preget av en svak utvikling i finansmarkedene. 
Alle de viktigste aksjemarkedene gav negativ avkastning. 
På toppen av det hele opplevde de fleste at obligasjonene 
gav meget lav avkastning, hvis noe da den lille diskon-
teringsgevinsten av rentenedgangen ble mer enn spist opp 
av kredittmarginutgangen i desember.

Forutsetningene for gode finansmarkeder har tradisjonelt 

vært at makroøkonomien har vist god vekst og at bedriften 
har tjent gode penger. En tredje faktor har vært at geo-
politiske forholdene i de viktigste landene har tilsynelatende 
vært håndterbare, men vi har opplevd gode finansmarkeder 
selv under internasjonale politiske kriser. I 2018 hadde 
verden en samlet GNP realvekst på 3,3 % (det samme som 
for 2017) og var på høyde med de beste årene etter finans-
krisen i 2008. Amerikanske bedrifter hadde i gjennomsnitt 
rundt 15 % i inntjeningsvekst (earnings growth) i 2018. 
Dette er i historisk sammenheng et meget godt resultat, selv 
om tilsvarende verdi var på 17,5 % i 2017. 

Forklaringen på markedspessimismen i 2018 kommer som 
følge av noe svakere vekstutsikter og aktørenes syn på den 
geopolitiske situasjonen, hvor spesielt handelspolitiske 
problemer har stått sentralt. En annen årsak er USAs rente-
politikk. USA satte opp renten med 1 %-poeng gjennom 4 
hevninger – senest 19. desember i fjor. FED (amerikanske 
sentralbanken) sier at de styrer etter «statistikken», mens 
markedsaktørene dømmer etter «magefølelsen». Den har 
imidlertid ikke vært spesielt god, og markedsaktørene 
har tolket det slik at FED vil kanskje være den avgjørende 
faktoren for å vippe amerikanske økonomien over og inn i 
en resesjon i 2019. For å dempe markedsskepsisen uttalte 
J. Powell (sentralbanksjefen) rett før jul at de vil ta mer 
hensyn til markedet og at de varslede fire rentehevningene i 
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2019 nå er redusert til to. Markedet har imidlertid diskon-
tert at FED ikke vil heve styringsrente i det hele tatt i 2019. 

aKsjemarKedeT
De gode tidene i det globale aksjemarkedet, som nå har 
vart noen år, fikk en bråstopp i januar 2018. Nedgangen 
fortsatte hele forsommeren for så å stige igjen på etter-
sommeren. Det første store aksjesjokket kom imidlertid i 
oktober, og året sluttet med ett enda større i desember da 
alle trodde at markedet skulle roe seg ned mot jule- og nytt-
årsfeiring. Det ble foretatt betydelig nedsalg i aksjeporte-
føljene som medvirket til at det amerikanske aksjemarkedet 
endte med et prisfall på 13 % i fjerde kvartal 2018. For 
hele året ble prisnedgangen 1,4 %. For verdensindeksen ble 

årsnedgangen 2,8 % og Emerging Markets aksjeindeksen – 9,2 %. 

renTemarKedeT
Det internasjonale rentemarkedet er preget av et dynamisk 
amerikansk rentemarked med en sentralbank som forsøker 
å sette opp styringsrenten til en «normal»-rente (som er 
forvente å ligge i området 3 – 3,5 %), samt forsøker å 
redusere sin balanse (selge i markedet) av tidligere opp-
kjøpte lange obligasjoner. Med fire rentehevninger i 2018 
har styringsrenten kommet opp i 2,5 %. Den lange markeds-
renten på 10 års statsobligasjoner har svingt betydelig. 
Renten var 2,46 % pr. 31.12.2017, steg så til 3,23 % 
i november, for igjen å falle mot årsskiftet 2018 til 2,68 %.
Den europeiske styringsrenten er på 0,0 % og det er ikke 
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umiddelbart forventet at ECB planlegger å sette opp renten. 
ECB har imidlertid varslet at det har som intensjon å stanse 
oppkjøp av nye EUR-obligasjoner uten å selge seg ned fra 
eksisterende beholdning. Begge sentralbankene har varslet 
at de er sensitive til markedssignalene, og skulle det bli 
dårligere tider vil de sette inn tiltak for å øke likviditeten 
og dermed redusere den korte renten. 

norge
Norge har nå gjennom de to siste årene hatt en god øko-
nomisk utvikling med lav arbeidsledighet og lav akseptabel 
inflasjon. Det har vært ny oppgang i oljeprisene og stor 
vekst i volum og priser på sjømat, hvilket har gitt god 
aksjeprisoppgang. Oppgangen varte helt til oktober i fjor 
for så å følge den internasjonale trenden i aksjemarkedet. 
Hovedindeksen endte på årsbasis på -1,8 % etter et fall på 
hele 7,2 % for desember alene.

Norges Bank satte opp styringsrente med 0,25 % den 20. 
september til 0,75 %. Ellers har det vært få begivenheter – 
det vil si frem til desember – hvor vi ble overrasket med en 
rentenedgang på statspapirer samtidig som kredittmarginene 
gikk betydelig opp (rundt 0,2 % for kvalitetsobligasjoner), 
hvilket gav dårlig renteavkastning for de fleste institusjo-
nelle investorene, da normalt rentedurasjonen er betydelig 
lavere enn kredittdurasjonen i norske renteporteføljer. 
Kredittspreader er nå på mer attraktive nivåer.
Norge har nytt godt av å ha en relativ lav NOK-kurs 

over lengre tid. Dette på tross av at rentenivået i Norge 
ligger betydelig over de europeiske landene (rundt 0,75 % 
høyere) som vi konkurrerer med. Norges Bank har varslet 
en ny rentehevning i mars 2019 på 0,25 %. Skulle NOK 
bli mer rentesensitiv og/eller at økonomien stagnerer, vil 
det være tvilsomt om Norges Bank vil gjennomføre rente-
hevingen.

aVKasTning
Samlet hadde porteføljen til AFPK en avkastning på 0,3 %, 
og en meravkastning på 0,5 %-poeng i forhold til pensjons-
kassens referanseindeks. Spesielt alternative investeringer 
ga en bra avkastning, også i forhold til indeks. Alternative 
Investeringer hadde en høy eksponering til private equity, 
som ga svært god avkastning i 2018.

Verdijustert avkastning i % fordeler seg slik pr. aktivaklasse:

  2018 2017

  

 Aksjer -9,0 20,2

 Eiendom  9,6 10,2

 Rentebærende verdipapirer  1,1 2,3

 Alternative investeringer *)           16,3 6,2

 Utlån   2,2 2,2

*) Hedgefond, Private Equity, infrastruktur og råvarer
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Boliglån
Pensjonskassen gir lån til boligformål med sikkerhet mini-
mum 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 2018 var utlånsporteføljen 99 millioner kroner 
mot 116 millioner kroner ved årets begynnelse, dvs. en 
reduksjon på 17 millioner kroner. Relativ andel av pensjons-
kassens totalportefølje er samtidig redusert fra 3,2 % til 2,7 %. 

Utlånsporteføljen har gitt en avkasting på 2,2 % i 2018.

Rentebetingelsene på lån med sikkerhet innenfor 60 % og 
80 % av lånetakst har i 2018 vært uendret på henholdsvis 
2,25 % og 2,5 %.
 
Det har vært ett mislighold av boliglån i 2018 og rettslig 
inndrivelse er iverksatt. Ingen engasjementer vurderes som 
tapsutsatte. Bakgrunnen for dette er at det stilles høye krav 
til sikkerhet og betjeningsevne for å få lån, samt at pensjons-
kassens 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 kapital-
forvaltningen 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 forhold til rentepapirer.
Fastrenteobligasjoner gir faste nominelle renteutbetalinger, 
og beskytter derfor i liten grad mot reallønnsvekst og 
inflasjon. Aksjer representerer i større grad reelle under-
liggende verdier, og det er derfor grunn til å forvente 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.

Pensjonskassen har opparbeidet en beholdning av eiendoms-
obligasjoner med fast avkastning. 

Disse er i regnskapet klassifisert under «Utlån og fordringer», 
og er utlån til profesjonelle aktører med 1. prioritets pant 
i fast eiendom. Denne porteføljen har samme stabiliserende 
egenskaper som en anleggsportefølje, men med noe mer 
fleksibilitet mht. innløsninger. Eksponeringen i denne 
porteføljen var på 8,8 % ved årsskiftet. Merverdier i pen-
sjonskassens investeringer har i 2018 blitt redusert med 
145,0 millioner kroner til 394,6 millioner kroner. Opptjent 
kjernekapital (ekskl. merverdier) har blitt styrket med 20,2 
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millioner kroner fra årets resultat. Dette inkluderer innbetalt 
rentegarantipremie med 4,7 millioner kroner. Det ble 
dessuten innbetalt 7,0 millioner kroner i ny kjernekapital 
fra medlemsvirksomhetene i 2018.

risikostyringsmodell
Pensjonskassen etablerte i 2017 en ny risikostyringsmodell 
basert på Finanstilsynets stresstest I. Modellen er utformet 
som en «trafikklysmodell» hvor det er satt rammer så vel 
på hovedrisikomålet – bufferkapitautnyttelse – som på del-
riskomålene markedsrisko, forsikringsrisko, motpartsrisiko 
og operasjonell risiko.  I rammene for delrisikoer er korre-
lasjonseffekter hensyntatt. Risikoen beregnes og følges opp 
på månedlig basis. 

Vedtatte risikorammer:
 

Det er vedtatt egne handlingsregler og tiltak for det tilfelle at 
ett eller flere risikomål beveger seg til gul eller grønn sone.

Finansdepartementet fastsatte 8. juni 2018 nytt soliditets-
krav for pensjonskasser. Kravet er en forenklet versjon av 
Solvens II-kravet for forsikringsforetak. AFPK tilfredsstiller 
de nye soliditetskravene med god margin. Kapitalforvalt-
ningsstrategi og risikostyringsmodell tilpasset de nye 
reglene vil vedtas på første styremøte i 2019.

Bufferkapitalen består av innskutt og opptjent egenkapital, 
eventuell ansvarlig lånekapital, tilleggsavsetninger, risiko-
utjevningsfond og kursreguleringsfond.

markedsrisiko 
er risiko for tap som følge av endringer i markedspriser 
for finansielle instrumenter, eiendom og valuta. Markeds-
risikoen er sammensatt av flere elementer:

a) 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 instrumen-
tene (durasjonen). Pensjonskassens finansstrategi inneholder 
fastsatte rammer for akseptabel renterisiko.

b) Aksjemarkedsrisiko 
er risiko for verdiendring av plasseringer i egenkapital-
instrumenter som følge av svingninger i aksjekursene. 
Aksjemarkedsrisikoen søkes redusert gjennom en balansert 
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sammensetning av egenkapitalinstrumenter med ulik risiko-
profil.

c) Kredittrisiko 
er risiko for endring av finansielle eiendelers verdi som 
følger av markedets syn på utstederes kredittverdighet. 
Pensjonskassen følger i denne forbindelse forskrift om 
pensjonskassers kapitalforvaltning med maksimal eksponer-
ing mot enkeltutsteder på 4 % av forvaltningskapitalen. 

d) Valutarisiko 
er verdiendringer som følger av svingninger i valuta-
kursene. For egenkapitalinstrumenter utgjør slik risiko 
en underordnet del av den totale svingningsrisikoen, 
men kan være dominerende for renteinstrumenter. 
Pensjonskassen har en strategi for valutasikring som 
innebærer full sikring på alle utenlandske rentepapirer 
og utenlandske eiendomsinvesteringer. Aksjeinvesteringer 
i utviklede markeder valutasikres med 50 %. Aksjeinvester-
inger i framvoksende økonomier valutasikres normalt ikke.

e) Likviditetsrisiko 
er risikoen for at posisjoner ikke lar seg realisere innen en 
gitt frist uten betydelig prisnedslag. Pensjonskassens inve-
steringsstrategi innebærer hovedsakelig 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.

livsforsikringsrisiko 
er risiko for at premier blir utilstrekkelig for den risiko som 
tegnes gjennom pensjonskassens avtaler. Tapspotensialet for 
forsikringsrisiko beregnes som nåverdien av alle fremtidige 
risikoresultater i hht. definert tapspotensial i Stresstest I ved 
en justering av fremtidig sannsynlighet for langt liv, død og 
uførhet.

motpartsrisiko 
er risiko for tap som skyldes at medlemsvirksomheter/mot-
parter ikke oppfyller sine betalingsforpliktelser. Pensjons-
kassen har motpartsrisiko ved investeringer i derivater og 
bankinnskudd, reassuranseavtaler og utestående premie-
fordringer. Pensjonskassens premier er lite diversifisert, og 
eventuelt mislighold vil utgjøre vesentlige beløp. Risikoen 
forbundet med disse fordringene er imidlertid relativt 
begrenset, da hovedtyngden vil være fordringer på fylkes-
kommunen, fylkeskommunale foretak, staten og Akershus 
Energi. Premier betales dessuten forskuddsvis, noe som 
reduserer risikoen betraktelig.
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operasjonell risiko 
er risiko for tap som følge av utilstrekkelige eller sviktende 
interne prosesser eller systemer, menneskelige feil, eller 
eksterne hendelser. Finanstilsynets stresstest I har en forenklet 
modell for kvantifisering av operasjonell risiko. 

Pensjonskassens bufferkapital som definert i stresstest I 
utgjorde pr. 31.desember 1 005,6 millioner kroner; en 
reduksjon på 39,8 millioner kroner i forhold til 31. desember 
2017. Tapspotensialet utgjorde 642,8 millioner kroner. 
Pensjonskassens bufferkapitalutnyttelse målt etter stress-
test I er dermed 64 % ved utgangen av 2018. Det vises til 
regnskapets note 15.

ForsiKringsmessige aVseTninger og 
resUlTaTdisPonering
Pensjonskassens aktuar har foretatt forsikringsteknisk opp-
gjør pr. 31. desember 2018 i henhold til dødelighets-
forutsetningene 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 grunnlags-
rente er 2,64 % p.a. pr. 31.12.2018.

Pensjonskassen er fullt oppreservert. Avsetningen til 
premiereserve er for 2018 foretatt med 119,5 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. Fondet 
skal årlig tildeles relativ andel av pensjonskassens realiserte 
renteresultat, som for 2018 utgjør 2,6 millioner kroner. Det 
er for øvrig ikke avsatt til risikoutjevningsfondet i 2018. 

Årets risikoresultat på 0,5 millioner kroner 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 rente-
resultatet. Det avsettes ikke til tilleggsavsetninger i 2018.
Avsetningene utgjør ca. 3,0 ganger ett års grunnlagsrente, 
og nivået er i overensstemmelse med målsetningen i 
pensjonskassens strategi.

Premiefondet er godskrevet med tilgjengelig renteresultat 
(etter pliktig tildeling til risikoutjevningsfondet) med 62,0 
millioner kroner. Fondet er for øvrig godskrevet 2,00 % 
p.a. garantert rente med 1,6 millioner kroner. Fondet er 
videre godskrevet for mye innbetalt premie med 28,4 mil-
lioner kroner.

Det er i 2018 innbetalt ny kjernekapital fra tilsluttede 
virksomheter med 7,0 millioner kroner. Kjernekapitalen i 
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Nes kirkeruin, Nes kommune. Foto: Elisabeth Knutsen
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pensjonskassen utgjør nå 393,7 millioner kroner.

åreT 2018
Pensjonskassen forvaltet 3,71 milliarder kroner ved utgang-
en av 2018 mot 3,65 milliarder kroner ved utgangen av 
2017. Realisert avkastning ble 4,8 % i 2018 mot 3,9 % 
i 2017. 

Tilsvarende verdijustert totalavkastning ble 0,3% mot 7,5 % 
året før. 

Sum realisert avkastning i kollektivporteføljen er på 130,0 
millioner kroner i 2018 mot 102,6 millioner kroner i 
2017. Etter fradrag for garantert rente er realisert rente-
resultat 64,6 millioner kroner mot 38,3 millioner kroner i 
2017.
Risikoresultatet i 2018 ble 0,5 millioner kroner mot 0,6 
millioner kroner i 2017. Administrasjonsresultatet ble nega-
tivt med 1,9 millioner kroner mot et positivt resultat på 1,1 
millioner kroner i 2017. Administrasjonsresultat i 2018 må 

ses på bakgrunn av ekstraordinære hendelser i løpet av året. 
Foruten oppbygging av en portefølje av pantesikrede eien-
domsobligasjoner skjer avvikling av norske høyrentepapirer 
som planlagt. Norske rentepapirer er lagt i et diskresjonært 
forvaltningsmandat og aksjeporteføljen er rebalansert. 
Styret er tilfreds med en bufferkapitalutnyttelse på 64 % i 
Finanstilsynets stresstest I. Styret anser videre en solvens-
marginkapital på 474,9 % av solvensmarginkravet som 
god. Styret er tilfreds med en disponering av årets resultat 
som opprettholder en god risikobærende evne og solidi-
tet, samtidig som forsikringskundene blir tilgodesett med 
betydelige midler gjennom overføring til premiefond. 
Risikoutjevningsfondets størrelse er betryggende.

Styret anser videre at pensjonskassen er betryggende posi-
sjonert i forhold til nye regler og kapitalkrav som gjøres 
gjeldende fra 2019.

Årsregnskapet til AFPK er for øvrig avlagt etter tilsvarende 
prinsipper som tidligere år og viser samlet resultat og 

Elever Rud vgs. Foto: Jarle Nyttingnes



Årsberetning og regnskap 2018

20

balanse for alle medlemmer pr. 31. desember 2018. 

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 regn-
skap. Det er ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets slutt 
som har betydning for vurdering av regnskapet. 

Styret anser at resultatregnskapet og balansen for 2018 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 2018 og av resultatet for 2018.

Fortsatt drift
Stortinget behandlet i 2017 en regionreform hvor det ble 
vedtatt at fra 2020 skal Akershus, Buskerud og Østfold 

fylkeskommuner slås sammen til Viken fylkeskommune. 
Fellesnemda i nye Viken besluttet 3. mai 2018 at det skulle 
utredes hvilken fremtidig pensjonsløsning Viken skal ha. 
Alternativene er en videreføring av AFPK og Buskerud 
fylkeskommunale pensjonskasse (BFKP) som en fusjonert 
pensjonskasse og overføring av personene i Østfold eller 
nedleggelse av AFPK og BFKP og overgang til KLP. Det ble 
i desember 2018 fremlagt en uavhengig rapport som anbe-
falte egen pensjonskasse. Endelig politisk beslutning fattes i 
Fellesnemda i nye Viken den 22. mars 2019. 

Årsregnskapet for 2018 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 medlem-
mer, pensjonister og arbeidsgivere.

Eik i Ås kommune. Foto: Linn Solli
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     Oslo, den 18. mars 2019     
Styret for Akershus fylkeskommunale pensjonskasse

Sverre Myrli                       
styremedlem

Hans Gunnar Melgaard                                                 
styremedlem

Iren Gangstad
styremedlem

Bjarne Refsnes
administrerende direktør

Jone Engh
styreleder

Morten Vollset               
nestleder
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	 Noter	 TEKNISK	REGNSKAP	 	 	 	 	 	
	 	 		 	 	 	 2018	 2017	 2018	 2017	
	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 1.	 Premieinntekter	 	 	 	 	 	
	 1	 	1.1	 Forfalte	premier,	brutto	 188	985		 156	299		 	188	985		 156	299		
	 1	 	1.2	 -	Avgitte	gjenforsikringspremier	 -100		 	-116		 	-100		 -116		
	 	 Sum	premieinntekter	for	egen	regning	 188	885		 156	183		 	188	885		 156	183		
	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	2.	 Netto	inntekter	fra	investeringer	i	kollektivporteføljen	 	 	 	
	7,10,11	 	2.1	 Inntekter	fra	investeringer	i	datterforetak,	tilknyttede	foretak	og	felleskontrollerte	foretak	 6	452		 2	424		 	-				 -				
	 		7	 	2.2	 Renteinntekt	og	utbytte	m.v.	på	finansielle	eiendeler	 45	241		 66	718		 	45	241		 66	718		
	7,10,11	 	2.3	 Netto	driftsinntekt	eiendom	 1	264		 1	254		 	7	715		 3	678		
	 16	 	2.4	 Verdiendringer	på	investeringer	 -122	422		 122	056		 	-122	422		 122	056		
	 17	 	2.5	 Realisert	gevinst	og	tap	på	investeringer	 77	054		 32	206		 	77	054		 32	206		
	 	 Sum	netto	inntekter	fra	investeringer	i	kollektivporteføljen	 	7	588		 224	659		 	7	588		 224	659		
	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	4.	 Andre	forsikringsrelaterte	inntekter	 30		 59		 	30		 59		
	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	5.	 Pensjoner	mv.	 	 	 	 	 	
	 	 	5.1	 Utbetalte	pensjoner	mv.	 	 	 	 	 	
	 2	 		 5.1.1	Brutto		 -105	075		 -104	438		 	-105	075		 -104	438		
	 	 		 Sum	pensjoner	mv.	 -105	075		 -104	438		 	-105	075		 -104	438		
	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	6.	 Resultatførte	endringer	i	forsikringsforpliktelser	-	kontraktsfastsatte	forpliktelser	 	 	 	 	 	
	 23	 	6.1	 Endring	i	premiereserve	mv.	 	 	 	 	 	
	 	 		 6.1.1	Endringer	i	premiereserve	mv.,	brutto	 -119	508		 -89	031		 	-119	508		 -89	031		
	 23	 	6.2	 Endring	i	tilleggsavsetninger	 -				 -				 	-				 -				
	 16	 	6.3	 Endring	i	kursreguleringsfond	 122	694		 -122	727		 	122	694		 -122	727		
	 23	 	6.4	 Endring	i	premiefond	 -8	270		 -3	532		 	-8	270		 -3	532		
	 	 Sum	resultatførte	endringer	i	forsikringsforpliktelser	-	kontraktsfastsatte	forpliktelser	 -5	084		 -215	289		 	-5	084		 -215	289		
	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	8.	 Midler	tilordnet	forsikringskontraktene	-	kontraktsfastsatte	forpliktelser	 	 	 	 	 	
	 8,23	 	8.1	 Overskudd	på	avkastningsresultatet	 -61	970		 -36	149		 	-61	970		 -36	149		
	 8,23	 	8.2	 Risikoresultat	tilordnet	forsikringskontraktene	 -519		 -632		 	-519		 -632		
	 	 Sum	midler	tilordnet	forsikringskontraktene	-	kontraktsfastsatte	forpliktelser	 -62	489		 -36	781		 	-62	489		 -36	781		
	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	
	 3	 9.	 Forsikringsrelaterte	driftskostnader	 	 	 	 	 	
	 	 	9.1	 Forvaltningskostnader	 -8	873		 -6	533		 	-8	873		 -6	533		
	 	 9.2	 Forsikringsrelaterte	administrasjonskostnader	 -9	525		 -10	043		 	-9	525		 -10	043		
	 	 Sum	forsikringsrelaterte	driftskostnader	 -18	398		 -16	576		 	-18	398		 -16	576		
	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	11.	 Resultat	av	teknisk	regnskap	 5	457		 7	816		 	5	457		 7	816		
	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	IKKE-TEKNISK	REGNSKAP	 	 	 	 	
	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 12.	 Netto	inntekter	fra	investeringer	i	selskapsporteføljen	 	 	 	 	 	
	7,10,11	 	12.1	 Inntekter	fra	investeringer	i	datterforetak,	tilknyttede	foretak	og	felleskontrollerte	foretak	 922	 323		 	-				 -				
	 7	 	12.2	 Renteinntekt	og	utbytte	m.v.	på	finansielle	eiendeler	 6	433		 8	824		 	6	433		 8	824		
	7,10,11	 	12.3	 Netto	driftsinntekt	fra	eiendom	 181		 167		 	1	102		 490		
	 16	 	12.4	 Verdiendringer	på	investeringer	 -17	489		 16	251		 	-17	489		 16	251		
	 17	 	12.5	 Realisert	gevinst	og	tap	på	investeringer	 11	008		 4	288		 	11	008		 4	288		
	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	Sum	netto	inntekter	fra	investeringer	i	selskapsporteføljen	 1	054		 29	853		 	1	054		 29	853		
	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	14.	 Forvaltningskostnader	og	andre	kostnader	knyttet	til	selskapsporteføljen	 	 	 	 	 	
	 3	 	14.1	 Forvaltningskostnader	 -1	267		 -870		 	-1	267		 -870		
	 	
	 	 15.	 Resultat	av	ikke-teknisk	regnskap	 -213		 28	984		 	-213		 28	984		
	 	 		 	 	 	 	 	 -				 -				
	 	 16.	 Resultat	før	skattekostnad	 5	244		 36	800		 	5	244		 36	800		
	 	 		 	 	 	 	 	 -				 -				
	 6	 	17.	 Skattekostnader	 -8	220		 -346		 	-8	220		 -346		
	 	 		 	 	 	 	 	 -				 -				
	 	 18.	 Resultat	før	andre	inntekter	og	kostnader	 -2	976		 36	455		 	-2	976		 36	455		
	 	 		 	 	 	 	 	 	 -				
	 	 19.	 Andre	inntekter	og	kostnader	 	 	 	 -				
	 	 19.1	 Andre	inntekter	og	kostnader	som	ikke	blir	omklassifisert	til	resultatet	 	 	 	 	 	
	 10	 		 19.1.1	 Verdireguleringer	–	eiendom,	anlegg	og	utstyr	 -251		 2	376		 	-251		 2	376	
	 4	 		 19.1.2	 Estimatendringer	knyttet	til	ytelsesbaserte	pensjonsordninger	 3	744		 -1	444		 	3	744		 -1	444	
	 	 		 	 	 	 	 	 -				 -				
	 	 20.	 TOTALRESULTAT	 518		 37	386		 	518		 37	386		
	 	 		 	 	 	 	 	 -				 -				
	 	 RESULTATDISPONERING:	 	 	 -				 -				
	 23	 	Til	risikoutjevningsfond	 -2	644		 -2	107		 	-2	644		 -2	107		
	 21	 	Fra	annen	opptjent	egenkapital	 2	127		 -35	279		 	2	127		 -35	279		
	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 		
	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 		

MORSELSKAP KONSERNBALANSE pr 31. desember (1000kr)

	 Noter	 EIENDELER		 	 	 2018	 2017	 2018	 2017	 	
	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 2.	 Investeringer	 	 	 	 	 	
	 10	 	2.1	 Bygninger	og	andre	faste	eiendommer	 	 	 	 	 	
	 	 		 2.1.1	Investeringseiendommer	 3	402		 3	135		 27	730		 22	902	
	 	 		 2.1.2	Eierbenyttet	eiendom	 1	484		 1	368		 1	484		 1	368	
	 10,11	 	2.2.	 Datterforetak,	tilknyttede	foretak	og	felleskontrollerte	foretak	 	 	 	 	 	
	 	 		 2.2.1	Aksjer	og	andeler	i	datterforetak	 13	490		 11	612		 -				 -			
	 	 		 2.2.2	Fordringer	på	og	verdipapirer	utstedet	av	datterforetak	 11	429		 9	143		 -				 	-			
	 	 2.3	 Finansielle	eiendeler	som	måles	til	amortisert	kost	 	 	 	 	 	
	 12,18	 		 2.3.2	Utlån	og	fordringer	 52	745		 47	441		 52	745		 47	441	
	 	 2.4	 Finansielle	eiendeler	som	måles	til	virkelig	verdi	 	 	 	 	 	
	 13	 		 2.4.1	Aksjer	og	andeler	(inkl.	aksjer	og	andeler	målt	til	kost)	 149	156		 150	613		 149	156		 150	613	
	 12	 		 2.4.2	Rentebærende	verdipapirer	 197	852		 173	974		 197	852		 173	974	
	 	 		 2.4.3	Utlån	og	fordringer	 17	402		 8	687		 17	402		 8	687	
	 	 Sum	investeringer	 	 446	959		 405	973		 446	369		 404	984	
	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	3.	 Fordringer	 	 	 	 	 	 	
	 	 	3.1	 Fordringer	knyttet	til	premieinntekter	 -				 3	401		 -				 3	401	
	 	 3.2	 Andre	fordringer	 5	547		 5	166		 5	547		 5	166	
	 	 Sum	fordringer	 	 5	547		 8	567		 5	547		 8	567	
	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	4.	 Andre	eiendeler	 	 	 	 	 	
	 19	 	4.1	 Anlegg	og	utstyr	 682		 734		 682		 734	
	 	 4.2	 Kasse,	bank	 	 35	000		 35	000		 35	591		 35	989	
	 	 Sum	andre	eiendeler	 35	682		 35	734		 36	273		 36	722	
	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	5.	 Forskuddsbet.	kostnader	og	opptjente,	ikke	mottatte	inntekter	 764		 695		 764		 695	
	 	 		 Sum	eiendeler	i	selskapsporteføljen	 488	952		 450	969		 488	952		 450	969	
	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	EIENDELER	I	KUNDEPORTEFØLJENE	 	 	 	 	 	
	 	 	6.	 Investeringer	i	kollektivporteføljen	 	 	 	 	 	
	 10	 	6.1	 Bygninger	og	andre	faste	eiendommer	 	 	 	 	 	
	 	 		 6.1.1	Investeringseiendommer	 24	241		 24	716		 197	612		 180	549	
	 	 		 6.1.2	Eierbenyttet	eiendom	 10	574		 10	781		 10	574		 10	781	
	 10,11	 	6.2.	 Datterforetak,	tilknyttede	foretak	og	felleskontrollerte	foretak	 	 	 	 	 	
	 	 		 6.2.1	Aksjer	og	andeler	i	datterforetak	 96	133		 	91	545		 -				 	-			
	 	 		 6.2.2	Fordringer	på	og	verdipapirer	utstedet	av	datterforetak	 81	449		 72	082		 -				 -			
	 	 6.3	 Finansielle	eiendeler	som	måles	til	amortisert	kost	 	 	 	 	 	
	 12,18	 		 6.3.2	Utlån	og	fordringer	 375	876		 374	012		 375	876		 374	012	
	 	 6.4	 Finansielle	eiendeler	som	måles	til	virkelig	verdi	 -				 	 	 	 	
	 13	 		 6.4.1	Aksjer	og	andeler	(inkl.	aksjer	og	andeler	målt	til	kost)	 1	062	940		 1	187	381		 1	062	940		 1	187	381	
	 12	 		 6.4.2	Rentebærende	verdipapirer	 1	425	309		 1	371	556		 1	425	309		 1	371	556	
	 	 		 6.4.3	Utlån	og	fordringer	 152	355		 68	487		 156	565		 76	280	
	 	 	Sum	investeringer	i	kollektivporteføljen	 3	228	876		 3	200	559		 3	228	876		 3	200	559	
	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	SUM	EIENDELER	 	 3	717	828		 3	651	528		 3	717	828		 3	651	528	
	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	EGENKAPITAL	OG	FORPLIKTELSER	 	 	 	 	 	
	 	 		 	 	 	 	
	 21	 10.	 Innskutt	egenkapital	 240	391		 233	396		 240	391		 233	396	
	 	 		 	 	 	 240	391		 233	396		 240	391		 233	396	
	 21	 11.	 Opptjent	egenkapital	 	 	 	 	 	
	 	 	11.1	 Risikoutjevningsfond	 58	080		 55	436		 58	080		 55	436	
	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	Annen	opptjent	egenkapital	 202	256		 199	513		 202	256		 199	513	
	 	 Sum	opptjent	egenkapital	 260	337		 254	949		 260	337		 254	949	
	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	13.	 Forsikringsforpliktelser	i	livsforsikring	-	kontraktsfastsatte	forpliktelser	 	 	 	 	 	
	 23	 	13.1	 Premiereserve	 2	490	654		 2	371	146		 2	490	654		 2	371	146	
	 23	 	13.2	 Tilleggsavsetninger	 198	229		 198	229		 198	229		 198	229	
	 16	 	13.3	 Kursreguleringsfond	 345	646		 473	210		 345	646		 473	210	
	 23	 	13.4	 Premiefond,	innskuddsfond	og	pensjonistenes	overskuddsfond	 136	266		 102	538		 136	266		 102	538	
	 	 Sum	forsikringsforpliktelser	i	livsforsikring	-	kontraktsfastsatte	forpliktelser	 3	170	795		 3	145	123		 3	170	795		 3	145	123	
	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	15.	 Avsetning	for	forpliktelser	 	 	 	 	 	
	 4	 	15.1	 Pensjonsforpliktelser	o.l.	 1	147		 4	577		 1	147		 4	577	
	 6	 15.2	 Forpliktelser	ved	skatt	 	 	 	 	 	
	 	 		 15.2.1	Forpliktelser	ved	periodeskatt	 3	705		 6		 3	705		 6	
	 	 		 15.2.2	Forpliktelser	ved	utsatt	skatt	 4	295		 	 4	295		 	
	 	 	Sum	avsetninger	for	forpliktelser	 9	147		 4	583		 9	147		 4	583	
	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	16.	 Forpliktelser		 	 	 	 	 	
	 	 	16.1	 Finansielle	derivater	 20	746		 6	544		 20	746		 6	544	
	 	 16.3	 Andre	forpliktelser	 16	225		 6	933		 16	225		 6	933	
	 	 	Sum	forpliktelser	 	 36	971		 13	477		 36	971		 13	477	
	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	17.	 Påløpne	kostnader	og	mottatte	ikke	opptjente	inntekter	 186		 -				 186		 	-			
	 	
	 	 SUM	EGENKAPITAL	OG	FORPLIKTELSER	 3	717	828		 3	651	528		 3	717	828		 3	651	528	 	
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     Oslo, den 18. mars 2019     
Styret for Akershus fylkeskommunale pensjonskasse

Sverre Myrli                       
styremedlem

Hans Gunnar Melgaard                                                 
styremedlem

Iren Gangstad
styremedlem

Bjarne Refsnes
administrerende direktør

Jone Engh
styreleder

Morten Vollset               
nestleder

 Endringer i egenkapital (1 000 kr)

 Kontantstrømanalyse (1 000 kr)

KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:       
 
 2018 2017 2018 2017 
      
Innbetalte premier  160 490   99 593  160 490   99 593  
Utbetalte pensjoner  -129 591   -132 059  -129 591   -132 059  
Innbetalte refusjoner  28 581   26 640  28 581   26 640  
Utbetalinger til andre leverandører av varer og tjenester  -10 344   -7 515  -10 344   -7 515  
Utbetalinger til ansatte, arbeidsgiveravgift, m.v.  -9 629   -8 716  -9 629   -8 716  
Betalte skatter inkl kildeskatt  -313   -413  -313   -413  
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  39 195   -22 470  39 195   -22 470  
      
KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIELLE EIENDELER      
      
Netto utbetaling og nedbetaling vedr. utlån  7 709   23 976  7 709   23 976  
Netto kontantstrøm ved salg, innfrielser og kjøp av obligasjoner  -154 733   -280 142  -154 733   -280 142  
Netto kontantstrøm ved salg og kjøp av aksjer og andeler samt eiendom  102 859   84 327  102 859   84 327  
Netto innbetaling fra eiendomsinvesteringer  1 444   1 421  6 245   10 203  
Innbetaling av renter  48 036   50 403  48 036   50 403  
Utbetaling av renter  0   0  0   0  
Innbetaling av utbytte  10 174   32 470  10 174   32 470  
Netto kontantstrøm fra finansielle eiendeler  15 488   -87 545  20 289   -78 763  
      
KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER      
      
Innbetaling av kjernekapitalinnskudd  6 995   6 778  6 995   6 778  
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  6 995   6 778  6 995   6 778  
      
Netto endring i kasse, bank  61 678   -103 237  66 479   -94 455  
Beholdning av kasse, bank pr. 1. januar  112 174   216 192  112 174   216 192  
      
Valutaeffekter på bankkonto  2 560   -782  2 560   -782 
      
Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr. 31. desember  176 412   112 174  181 213   120 956  
      
Spesifikasjon av beholdning bankinnskudd, kontanter og lignende      
Utlån og fordringer, selskapsportefølje  17 402   8 687  17 402   8 687  
Andel av utlån og fordringer, kundeportefølje  124 010   68 487  128 220   76 280  
Kasse, bank  35 000   35 000  35 591   35 989  

Beholdning bankinnskudd, kontanter og lignende pr. 31. desember  176 412   112 174  181 213   120 956  
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  Innskutt Risiko- Annen opptjent Sum
  egenkapital utjevningsfond egenkapital egenkapital
   
  
Egenkapital pr. 01.01.2017 226 618   53 329   168 118   448 065  
        
Endring i innskutt egenkapital 6 778     6 778  
Totalresultat 2017  2 107   35 279   37 386  
Rebalanseringing merverdier   -3 884   -3 884  

 Egenkapital pr. 31.12.2017 233 396   55 436   199 513   488 345  
        
Endring i innskutt egenkapital 6 995     6 995  
Totalresultat 2018  2 644   -2 126   518  
Rebalansering av merverdier   4 870   4 870  
        
Egenkapital pr. 31.12.2018 240 391   58 080   202 257   500 728  
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Generelt om regnskapsprinsipper

Regnskapet for 2018 er avlagt i henhold til forskrift om årsregnskap 
for pensjonsforetak av 20. desember 2011 med senere endringer.

I årsregnskapets konsoliderte oppstilling er det heleide datter-
selskapet Wergelandsveien 21 AS (Oslo) behandlet som en inve-
steringseiendom 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 kon-
solidert regnskap som netto driftsinntekt fra eiendom. 

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

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

Nærmere om bokførte investeringer:

a) Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi
Dette omfatter følgene regnskapslinjer;
• Aksjer og andeler
• Rentebærende verdipapirer
• Diverse bankbeholdninger
• Finansielle derivater 

Disse eiendelene består blant annet av aksjer, aksjefond, hedge-
fond, 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.

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.

Medlemsutlån (pantelån) er oppført til nominelle verdier i bal-
ansen. 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 finansinstitu-
sjoner. 

Obligasjonene vurderes til anskaffelseskost med tillegg/fradrag for 
overkurs/underkurs.  Amortisert overkurs/underkurs resultatføres 
som justering av obligasjonens løpende renteinntekt.

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

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 transak-
sjonsprisen. Finansielle instrumenter vurdert til amortisert kost 
innregnes til transaksjonsprisen.

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 infor-
masjon 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.

Finansielle instrumenter som ikke måles til virkelig verdi, verd-
settes til amortisert kost, og inntektene beregnes etter instru-
mentets 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 forbi-
gående indikasjoner på verdifall. Objektive indikasjoner for verdifall 
omfatter vesentlige finansielle problemer hos debitor, betalings-
mislighold 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.

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

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.

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

Premiereserven utgjør den forsikringstekniske kontantverdien av 
pensjonsrettigheter opptjent på beregningstidspunktet.  Bereg-
ningen foretas av pensjonskassens aktuar.  Pliktig avsetning til pre-
miereserve  fastsettes i samsvar med styrevedtak. Premiereserven 
inkluderer avsetning til administrasjonsreserve og erstatningsav-
setning (erstatningsavsetningen skal dekke selskapets forventede 
erstatningsutbetalinger for forsikringstilfeller som ved regnskaps-
årets utgang ikke er oppgjort av eller meldt til selskapet).

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

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.

Risikoutjevningsfond kan benyttes til å dekke underskudd på 
risikoresultat og styrking av premiereserve ved endring av demo-
grafiske 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 årsoppgjørs-
disposisjonene. Risikoutjevningsfondet skal klassifiseres som egen-
kapital. Fondet tilføres relativ andel av bokført avkastning.

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

Egenkapital
Egenkapital spesifiseres i innskutt og opptjent egenkapital.  I 
opptjent egenkapital inngår tilordnet del av årets resultat og 
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Note	0	-	Regnskapsprinsipper

opparbeidede merverdier i selskapsporteføljens investeringer.

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

Pensjonsforpliktelser egne ansatte
Pensjonskassens ansatte omfattes av pensjonskassens kollektive 
pensjonsordning på lik linje med andre medlemmer.  Pensjons-
ordningen gir en definert ytelse i henhold til tariffavtalen i kom-
munal sektor. Avsetning til pensjonsforpliktelser for egne ansatte 
foretas i samsvar med IAS 19.

Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet består av alminnelig inntekts-
skatt og formuesskatt. Skattekostnaden knyttet til alminnelig inn-
tektsskatt består i 2018 av betalbar skatt og endring i balanseført 
utsatt skatt.

Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av forskjeller mellom rapporterte 
skattemessige og regnskapsmessige resultater som vil utlignes i 
fremtiden. 

Skattereglene for pensjonsforetak er endret med virkning fra 2018. 
Endringene innebærer at urealiserte verdiendringer i kollektiv-
porteføljen vil inngå i skattepliktig resultat, samt at det ikke lenger 
er anledning til å kreve fradrag for avsetninger til riskoutjevnings-
fondet. I forbindelse med overgang til nye skatteregler fra 2018 
er det innført overgangsregel som innebærer en nullstilling av 
urealiserte verdier knyttet til kollektivporteføljen. Overskytende 
urealiserte verdiendringer i forhold til fremførbart underskudd kom-
mer til beskatning via gevinst og tapskonto.

Pensjonskassen ilegges 0,15% formuesskatt av ligningsmessig 
nettoformue.

Pensjonskassen ilegges 0,15% formuesskatt av ligningsmessig 
nettoformue.
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Pensjonskassens styre har fastsatt premiesatsene i pensjons-
ordningen etter anbefaling fra ansvarshavende aktuar.   
 
    
 2018 2017
   
Medlemspremie 17 574   16 836 
Arbeidsgivertilskudd 95 506   99 431 
Reguleringspremie fra arbeidsgiver 71 192   35 468 
Rentegarantipremie fra arbeidsgiver 4 713   4 564 

Sum premier 188 985   156 299 
   
 
Avgitt gjenforsikringspremie, kr 100  000; representerer premie-
kostnad på katastrofeforsikring via Independet Brokers Solutions. 
    
 
   
 

Note	1	-	Forfalte	premier	(1000	kr)

Forsikringsytelsene omfatter direkte utbetalte pensjoner og 
refusjonspensjoner i hht. overføringsavtalen.   
 
    
 2018 2017
    
Alderspensjon 98 736   95 530 
Uførepensjon 12 489   13 390 
Etterlattepensjon 11 265   11 100 
Barnepensjon 123   91 
AFP 65-66 10 931   10 966 

Sum utbetalte pensjoner 133 544   131 078 
Mottatte refusjoner -28 469   -26 640 

Netto pensjonsutbetalinger 105 075   104 438
    
 

Note	2	-	Erstatninger	(1000	kr)
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Note	3	-	Forvaltnings-	og	driftskostnader	(1	000	kr)	 Note	4	-	Pensjonsmidler	egne	ansatte	(1	000	kr)

 2018 2017
    
Omkostninger vedr. utlånsforvaltning 77   88 
Omkostninger vedr. kjøp/salg av 
verdipapirer m.m.  567   1 310 
Aktuarhonorar 480   678 
Advokatbistand 2 354   648 
Diverse  konsulenttjenester 1 680   895 
Kurs, konferanser og opplæring 128   196 
Serviceavtaler 1 676   1 893 
Husværekostnader 746   701 
Andre driftskostnader 1 912   1 638 
Sum diverse driftskostnader 10 620   8 047 

Årets avskrivning på driftsmidler 145   189 
Lønn og andre arbeidsrelaterte ytelser 8 585   8 514 
Årets endring i pensjonsforpliktelser 
inkl. AGA *) 315   696 
    
Sum forvaltnings- og driftskostnader 19 665   17 446 
   
 
 Pensjonskassen hadde  pr. 31. desember 6 ansatte i 5,1 årsverk.  
  
 *) Se også note 4; “Pensjonsmidler egne ansatte”   
 
   

 2018 2017
Kostnadsført godtgjørelse til revisor:    
Lovpålagt revisjon (inkl teknisk 
bistand med årsregnskap) 366   287 

Bistand skattespørsmål 112   184 
    
Sum godtgjørelse til revisor 478   471

    
 

Ansatte i Akershus fylkeskommunale pensjonskasse har kollektiv pens-
jonsordning i Akershus  fylkeskommunale 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. 31.12.2018 omfatter ordningen 
6 aktive medlemmer og 7 pensjonister.    
 
   
 
Pensjonsforpliktelser avsettes og regnskapsføres i henhold til IAS 19.  
  
   
 
Pensjonskostnader 2018 2017
    
Årets pensjonsopptjening 1 015   1 164 
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsene 853   826 
Forventet avkastning på pensjonsmidlene -831   -783 
Resultatført planendring -     -   
Administrasjons- og forvaltningskostnader 112   -130 
Resultatførte estimatavvik -     -   
Periodisert arbeidsgiveravgift -204   235 
Fradrag for medlemsinnskudd -81   -107 
Pensjonskostnad (netto) over resultat 863   1 205 
    
Pensjonskostnad mot 
Andre resultatposter (19.3) -3 744 1 444
   
 
    
 2018 2017

Pensjonsforpliktelse (-)/midler (+)    
 
Brutto påløpt pensjonsforpliktelse                -35 524 -36 008
Pensjonsmidler                                              34 561 32 165
Arbeidsgiveravgift -184 -734

Balanseført pensjonsforpliktelser 
(-) / midler (+) -1 147 -4 577
   
 
   
 
 31.12.18 31.12.17

Økonomiske forutsetninger:   
 
Diskonteringsrente 2,60 % 2,40 %
Forventet avkastning på pensjonsmidler 2,60 % 2,40 %
Årlig forventet lønnsvekst 2,75 % 2,50 %
Årlig forventet regulering av pensjoner 1,73 % 1,48 %
Årlig forventet G-regulering 2,50 % 2,25 %
Sats arbeidsgiveravgift 19,10 % 19,10 %
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Note	5	-	Ytelser	og	lån	til	ledende	ansatte	og	styre	(1	000	kr)	
	

Ledende ansatte     
Adm. direktør Øyvind Juvet (1/1 - 30/4) 799   36   1   836 
Adm. direktør Bjarne Refsnes (1/9-31/12) 569   41   1   611 
Økonomisjef Arnulf Storhaug 
(konst. adm. direktør 1/5 - 31/8) 1 369   116   4   1 489 
     
Styret     
Grethe Hjelle (1/1 - 29/8)            107     107 
Sverre Myrli 74     74 
Jone Engh 97     97 
Hans Gunnar Melgaard 76     76 
Morten Vollset 75     75 
Iren Gangstad (30/8 - 31/12) 23     23 
     
 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  1 240    -     
 
 For lån til daglig leder, styremedlemmer og ansatte i pensjonskassen gjelder ordinære medlemsvilkår.   
     
 

Betalbar skatt alminnelig inntekt 2018 2017
Resultat før skattekostnad 5 244 36 800
+ / - Permanente forskjeller -14 425 -15 106
+ / - Urealiserte verdiendringer 17 489 -138 307
+ / - Endring i midlertidige forskjeller 6 009 -3 998
     -  Anvendelse fremførbart underskudd 0 120 610
Grunnlag betalbar skatt alminnelig inntekt 14 317 0
Skattesats 25 % 25 %
Beregnet betalbar skatt alminnelig inntekt 3 579 0
  
Betalbar skatt formue 2018 2017
Grunnlag betalbar skatt formue 83 544 4 000
Skattesats 0,15 % 0,15 %
Beregnet betalbar skatt formue 125 6
  
Spesifikasjon utsatt skatt 2018 2017
Varige driftsmidler  10 007   9 892 
Netto pensjonsforpliktelser  -1 147  -4 577
Gevinst og tapskonto,  -32  -40
Gevinst og tapskonto, nye skatteregler 2018  9 823   -   
Urealiserte verdier investeringer utenfor fritaksmetoden  1 451   480 599 
Fremførbart underskudd  -     -469 977
Grunnlag beregning utsatt skatt 20 103 15 897
Skattesats 25 % 25 %
Beregnet utsatt skatt (+)/utsatt skattefordel (-) 5 026 3 974
Balanseført utsatt skatt (+)/utsatt skattefordel (-) 4 295 0
  
Årets skattekostnad 2018 2017
Betalbar skatt, formue  125  6
Betalbar skatt, alminnelig skatt  3 579  0
For lite (+) / mye (-) avsatt tidligere år -31 -6
Endring balnseført utsatt skatt  4 295  0
Netto betalt/refundert kildeskatt  251  346
Sum skattekostnad 8 220 346
  
“I forbindelse med overgang til nye skatteregler fra 2018 er det beregnet effekt av overgang fra gammelt til nytt skatteregime. 
Urealiserte verdiendringer knyttet til kundeporteføljen er motregnet fremførbart underskudd og ført på gevinst- og tapskonto. 
Estimert saldo på gevinst og tapskonto er 12,2 mill. kr hvorav 20 %, 2,5 mill.kr, inngår i årets skattegrunnlag. 

Ved overgang til nye skatteregler er utsatt skatt balanseført. “   
 

Note	6	-	Skattekostnad	(1	000	kr)	 	 	

Lønn etc.         Pensjonskostnader         Annen godtgjørelse        Sum ytelser



Årsberetning og regnskap 2018

 2018 2017 
    
Finansinntekter 7 618   224 659 
-pliktig renter premiereserve -64 051   -61 998 
-pliktig rente premiefond -1 647   -1 678 

Renteresultat -58 080 160 982
    
Fra (til) kursreguleringsfond 122 694 -122 727

Realisert renteresultat 64 614 38 255
    
Samlet premie til administrasjon 14 328 15 357
Fra (til) administrasjonsreserve 2 170 2 306
Faktiske omkostninger -18 398 -16 577
Administrasjonsresultat -1 900 1 086
    
Risikoresultat 519 632
   
 

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.  
  
 Administrasjonsresultatet avregnes mot egenkapitalen.  
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Note	7	-	Netto	realiserte	drifts-,	rente-	og	
utbytteinntekter	fra	investeringer	(1	000	kr)

Note	8	-	Resultatanalyse	(1	000	kr)	

 2018 2017

Bygninger og andre faste 
eiendommer, leieinntekter   
 
Netto inntekt fra 
Schweigaards gate 6, Oslo 1 444   1 421 

Netto inntekt fra datterselskap 
Wergelandsveien 21 AS:    
* renter konsernlån 2 973   2 747 
* årets utbytte 4 400   -   
    
Finansielle eiendeler som måles 
til amortisert kost:   
 
Renteinntekter fra medlemsutlån  2 321   2 950 
Renteinntekter fra obligasjoner 
kategorisert som fordringer 6 612   7 498 
    
Finansielle eiendeler som måles til 
virkelig verdi:   
 
Renteinntekter fra ihendehaver-
obligasjoner og sertifikater 23 543   36 244 
Renteinntekter fra bankinnskudd/
andre renter 764   939 
Utbytte 15 753   25 724 
   
Diverse 2 711   2 246 
  
Sum 60 521   79 768 
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Note	9	-	Kapitalavkastning

 2018 2017 2016 2015 2014
     
Realisert kapitalavkastning 4,8 % 3,9 % 5,3 % 4,7 % 4,4 %
Verdijustert kapitalavkastning 0,3 % 7,5 % 6,1 % 3,3 % 7,1 %
    

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

Direkteeiet eiendom og heleiet endomsselskap representeres av følgende eiendommer   
 
 Kostpris Markedsverdi Mer-/mindreverdier
    
Schweigaards gate 6, Oslo (direkteeiet) 34 177   39 700   5 523 
Wergelandsveien 21 AS (heleiet datterselskap) 161 475   197 700   36 225
    
Sum eiendommer 195 652   237 400   41 748
    
 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.  Etter at det ble avdekket vesentlige skader på bygget høsten 2017, er det 
utført omfattende rehabiliteringsarbeider  på eiendommen i 2018. Totalt er det utført arbeider for 12,3 mill.kr. 
Pensjonskassen søker dekning for beløpet hos tidligere eiere.    
 Begge eiendommene er ført opp til virkelig verdi i balansen. Inntekter og verdiendringer er ført over resultat.   
 

Spesifikasjon av endringer i investeringseiendommer i konsern:    
  
  2018 2017
    
Eiendommer pr. 01.01  215 600 203 100
Tilganger i året, Wergelandsveien 21  12 292 0
Kostnadsført fra balanse, Schweigaards gate 6  525 -23
Endring i virkelig verdi  8 983 12 523

Investeringseiendommer pr. 31.12.  237 400 215 600
    

Tilgangene i 2018 gjelder vesentlig aktiverte  rehabiliteringsarbeider gjennomført vår/sommer 2018; 
ref. foranstående kommentarer.    
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Wergelandsveien 21 AS eier 100 % av API Wergelandsveien 21 AS. API Wergelandsveien 21 AS 
konsolideres også inn i pensjonskassens konsernregnskap.    
    
Inntekt fra investering i datterselskap består av:  2018 2017  
Renteinntekter utlån datterselskap  2 973 2 747  
Årets utbytte  4 400 0  

Sum inntekter fra datterselskap  7 373 2 747  
    
Verdiendring på investering i datterselskap er i 2018 resultatført med 6,5 mill kroner.    
    
Fordringer på datterselskap består av:  2018 2017  
Konsernlån inkl. pål. renter pr.31.12.  88 478 78 478  
Påløpte renter på konsernlån   -    2 747  
Utbytte for siste år   4 400   -     
Sum fordring på datterselskap  92 878 81 225  
    
 

Obligasjoner målt til amortisert kost og klassifisert under “Utlån og fordringer”    
    
 Anskaffelseskost/ Balanseverdi  Markedsverdi  
 pålydende inkl. pål. renter inkl. pål. renter 
Felt Z AS 17/23 3,95 %  11 800   12 066   11 955  
Helsehuset 1 AS 16/26 3,70 %  51 300   51 347   51 129  
Forskningsveien II AS 17/26 3,70 %  39 497   39 785   39 506  
Mjåvand AS 17/24 3,95 %  12 462   12 696   12 459  
NHV 25 Holding AS 17/27 3,62 %  30 351   30 871   30 386  
Nydalen Eiendomsholding AS 17/25 3,68 %  23 015   23 210   22 734  
Oslo Sentrumsholding AS 17/27 3,85 %  34 974   35 271   32 401  
IK Gruppen AS 18/28 4,54 %  17 300   17 750   17 964  
Offentlige Bygg Hamar AS 18/23 3,80 %  8 442   8 451   8 445  
Realkapital 6 AS 4,17 % 16/26  68 000   68 000   69 072  
Tunga Invest II AS 17/22 3,60 %  30 000   30 000   31 360  
Utlån til medlemmer; jfr. Note 18  98 631   99 175   99 175  
Sum obligasjoner målt til amortisert kost under 
“Utlån og fordringer”  425 771   428 621   426 587  
    
Obligasjonene har fast avkastning fram til forfall. Innløsning skjer til pålydende. Mer-/mindreverdier bokføres ikke.    
Rentebærende verdipapirer til virkelig verdi over resultatet    
    
 Pålydende Anskaff. kost Balanseverdi
   inkl. pål. renter
Kommunal sektor  45 000  45 018   44 930 
Finansinstitusjoner  673 000  674 283   677 068 
Industriforetak  286 359  293 916   269 914 
Sum obligasjoner  1 004 359  1 013 216   991 913 
    
Norske obligasjonsfond  Anskaff. kost Balanseverdi
Storebrand Likviditet  28 393   28 028 
Alfred Berg Nordic Investment Grade  269 624   269 972 
Sum norske obligasjonsfond  298 017   297 999 
    
Utenlandske obligasjons- og pengemarkedsfond    
SEB Inst. US High Yield (Columbia) DKK  31 034   37 497 
Mercer short Duration Global bond fund 1 - Quoniam  105 014   105 035 
Mercer short Duration Global bond fund 2 - Pimco  105 023   105 041 
Caribbean Opportunities Fund - Class A USD SHARES  20 787   24 231 
SEB AKL Ashmore Emerging Market Bonds USD  30 037   61 443 
Sum utenlandske obligasjonsfond  291 894   333 249 
Sum rentebærende verdipapirer  1 603 127   1 623 161
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Note	11	-		Investeringer	i	datterselskap	og	utlån	til	datterselskap	(1	000	kr)	 	
	 	

Note	12	-	Obligasjoner	og	obligasjonsfond	(1	000	kr)		 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	

Aksjer i datterselskap regnskapsføres etter egenkapitalmetoden i morselskapet og konsolideres inn i 
Akershus fylkeskommunale pensjonskasse.   

Selskapets navn / 
Forretningskontor

Anskaffelses 
tidspunkt

Antall aksjer Aksjekapital i 
1.000 kr

Eierandel/ 
Stemmeandel

Wergelandsveien 21 AS, Oslo 17.12.15 9 656 360 9 656 100 %

Selskapets navn / 
Forretningskontor

Anskaffelses
kost

Balanseverdi Resultat 2018 Egenkapital pr. 
31.12.18

Wergelandsveien 21 AS, Oslo  70 705  109 623 2 233  33 673 

Akershus fylkeskommunale pensjons-
kasse har ytet et lån til datterselskapet 
Wergelandsveien 21 AS som følge 
av innløsning av langsiktig gjeld mot 
banken ved oppkjøp. 
Gjelden oppstod 17. desember 2015.
 
For å finansiere rehabiliteringsarbeider 
ble konsernlånet i 2018 økt med 
10 mill.kr. 
 
Renter på konsernlån er beregnet med 
3,5% p.a.

   
   Anskaff. kost Balanseverdi 
Norske aksjer    
Norteak AS    18 945   18 622 
DOF ASA    15 475   3 200 
Havila Shipping    14 706   145 
Solstad Farstad ASA    28 575   1 864 
Sum norske aksjer    77 701   23 831 
    
Utenlandske aksjer og ETF    
Profi Fastigheter IV Aksje    10 916   18 004 
Prosafe    4 004   2 156 
Rowan Companies Ltd ADR    6 137   2 648 
Sum utenlandske aksjer og ETF    21 057   22 808 
    
Norske aksjefond    
Alfred Berg Norge Inst    18 613   118 997 
C Worldwide Norge IV    8 850   48 393 
Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II    34 030   80 053 
Norgesinvestor IV A    3 134   7 872 
Norgesinvestor IV B    348   875 
Aberdeen Eiendomsfond Norge I AS    1 917   2 093 
Aberdeen Eiendomsfond Norge 1 KS    193 162   207 198 
Skagen Kon-Tiki D class    40 760   86 906 
ODIN Sverige A    30 694   98 295 
Storebrand Global Solutions    55 018   106 540 
Sum  norske aksjefond    386 527   757 223 
    
Utenlandske aksjefond    
China New Enterprise Investment Fund II    10 050   15 074 
Danske PEP III EUR    4 787   1 641 
Danske PEP III USD    2 661   2 441 
Danske PEP IV EUR    6 903   8 044 
Danske PEP IV USD    7 751   9 926 
Saga VI EUR    11 293   13 217 
Saga VI USD    9 743   9 806 
Northzone VI    9 419   9 026 
Northzone VII L.P.    25 768   27 387 
Northzone VIII L.P.    16 273   18 418 
Aberdeen IPP Asia    21 165   1 935 
Profi Fastigheter IV AB Holding    384   2 498 
C Worldwide Global Aksjer Etisk    22 337   27 560 
Ardevora Global Long-only Equity Fund C    62 000   63 220 
CS Global Infrastructure Fund    20 976   26 267 
Forum One - VCG Partners Vietnam Fund    3 590   7 842 
Waste Resources Fund L.P.    8 153   14 195 
Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Choice Fund  104 995   93 441 
Nordea Euro Value Fund    11 511   27 568 
Sum utenlandske aksjefond    359 759   379 504 
    
Utenlandske hedgefond    
Sector Healthcare    12 900   28 729 
Sum utenlandske hedgefond    12 900   28 729 
    
Sum aksjer og fondsandeler    857 945   1 212 096 
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Note	13	-	Aksjer	og	fondsandeler	-	frivillig	kategorisert	til	virkelig	verdi	over	resultatet	(1	000	kr)		

Investeringene i aksjer og fondsandeler er en veldiversifisert portefølje. 
Porteføljen er spredt på ulike forvaltningsselskaper, egenkapitalinstrumenter og regioner.  
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Pensjonskassen måler månedlig risikobærende evne i hht. Finanstilsynets maler. 
Pr. 31.12. viser Stresstest I og II følgende (alle beløp i millioner kroner):     
 
     
 
      
 
     
 
 31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17 
     
 
Samlet tapspotensial for markedsrisiko 598,05   751,41   321,29   384,20 
Samlet tapspotensial for livsforsikringsrisiko 84,39   63,18   39,44   37,91 
Samlet tapspotensial for helseforsikringsrisiko -     -     -     -   
Samlet tapspotensial for motpartsrisiko 14,91   23,22   8,94   13,93 
     
Samlet tapspotensial før operasjonell risiko 628,75   776,11   
Tapspotensial for operasjonell risiko 14,02   14,25   
Samlet tapspotensial 642,77   790,36   335,87   399,33 
     
Bufferkapital 1 005,59   1 045,38   813,97   960,42 
     
Overskudd/underskudd (+/-) av bufferkapital 362,81   255,02   478,09   561,09 
     
Bufferkapitalutnyttelse 64 % 76 % 41 % 42 %
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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  991 913   -     -     991 913 
Norske aksjer  5 209    18 622   23 831 
Utenlandske aksjer og ETF  4 804    18 004   22 808 
Norske aksjefond  539 185    218 038   757 223 
Utenlandske aksjefond  211 788    167 717   379 504 
Norske obligasjonsfond  297 999     297 999 
Utenlandske obligasjonsfond  333 249     333 249 
Finansielle derivater   -20 746    -20 746 
Utenlandske hedgefond    28 729   28 729 
    
  2 384 146   -20 746   451 111   2 814 512  
  

Note	15	-	Stresstest	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	

Stresstest I Stresstest II

Det er i 2018 realisert en netto gevinst på 88,1 mill.kr. i verdipapirporteføljen:    
    
 Gevinst Tap  Netto 
   gevinst/tap 
    
Rentepapirer 10 350   -15 858   -5 507 
Aksjer/aksjefond/annet 102 875   -9 307   93 569 

Sum   88 061
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Note	16	-	Urealiserte	gevinster/tap	og	kursreguleringsfondet	i	pensjonskassen	(1	000	kr)	

Note	17	-	Realiserte	kursgevinster	og	-tap	(1	000	kr)

Note	18	-	Pantelån	(1	000	kr)

Sannsynligheten for tap i utlånsporteføljen anses å være svært 
liten. Det er ikke konstatert tap i 2018.  
Lån ytes innenfor 80% av lånetakst med 1. prioritets pant i eien-
dommen.  
  
  
  
 Beløp 
  
  
Lån til medlemmer  98 631  
Påløpte renter  544  
  
Bokførte utlån  99 175  

Kursreservene utgjør pr. 31.12. 394,6 millioner kroner (selskap og kundeportefølje samlet).    
Av dette er 345,6 millioner kroner avsatt til kursreguleringsfondet i kundeporteføljen.     
 
Pr. 31.12 finnes følgende urealiserte gevinster og tap i forvaltningsporteføljen:    
    
  

 Ansk. Virkelig Urealisert verdi
  kost gevinst/tap
    
Investeringseiendom Schw gt. 6 34 177   39 700   5 523 
Aksjer i datterselskap 70 705   109 623   38 917 
Obligasjoner og sertifikater (ekskl. pål. renter) 1 013 216   988 587   -24 629 
Obligasjonsfond 589 911   631 248   41 337 
Aksjer/ETF 98 759  46 640   -52 119 
Norske aksjefond 386 527   757 223   370 696 
Utenlandske aksjefond 359 759   379 504   19 745 
Finansielle derivater -     -20 746   -20 746 
Hedgefond 12 900   28 729   15 829 

Sum 2 531 778   2 920 809   394 554
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Bokførte verdier    
(i 1.000 kroner) Inventar Edb-/kontorutstyr Sum
   
Anskaffelseskost pr. 1.1.  2 258   987   3 245 
Tilgang i året   70   23   94 
Avgang i året  -   -     -   
Samlede avskrivninger  -1 676   -981   -2 657 

Bokf.verdi pr 31.12.  652   30   682 
   
Avskrevet 2018  112   33   145 
Avskrivningssats 10-25 % 33 % 
   
Investering i og salg av driftsmidler   
(1 000 kr) 2018 2017 

Tilgang  94   73  
Avgang  -     -    
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 Innskutt Annen opptjent Risikoutjevnings- 
 egenkapital egenkapital fond 
     
Pr. 31.12.17 233 396   199 513   55 436 
    
Nye innskudd av egenkapital 6 995   
    
Teknisk resultat    
Overført fra teknisk resultat  2 813  
Overført fra bokført avkastning   2 644 
    
Øvrige resultatelementer    
Realisert avkastning av inv. i selskapsport./øvrig  17 667  
Endring merverdier i egenkapital  -22 606 
Rebalanseringseffekt merverdier i egenkapital  4 870  

Pr. 31.12.18 240 391   202 257   58 080 
    
    
Annen opptjent egenkapital består av overskuddsgenerert egenkapital med 153,3 millioner kroner 
(inngår som del av  kjernekapital) og opparbeidede merverdier med 48,9 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.  Kun renter er tilført fondet i 2018.  

Note	19	-	Driftsmidler		(1	000	kr)	

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)
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Forsikringsmessige avsetninger:    
* Premiereserve (inkluderer tidligere erstatningsavsetninger)   
 
Pr. 31.12.17  2 371 146  
Årets avsetning  119 508  

Premiereserve pr. 31.12.18  2 490 654  
   
 
Administrasjonsreserven pr. 31.12 18 er inkludert i premie-
reserven med  43,9 millioner kroner. Det er ikke avsatt til 
administrasjonsreserve i 2018. 

Erstatningsavsetningen i premiereserven utgjør 
15,3 millioner kroner.   
 
Pensjonskassen er fullt oppreservert.   
 
* Tilleggsavsetninger    
 
Pr. 31.12.17  198 229  
Årets avsetning  -    

Tilleggsavsetninger 31.12.18  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. 31.12.17  102 538  
Benyttet til premiebetaling  -58 797  
Avregnet utbetalinger  6 764  
Godskrevet for mye betalt likviditetspremie  21 626  
Godskrevet risikoresultat  519  
Godskrevet av årets renteresultat  61 970  
Garantert rente, 2,0 % p.a.  1 647  

Premiefond 31.12.18  136 266  
    
Premiefondet er de forsikredes eiendom.  Fondet kan benyttes 
til premiebetalinger.   
 
* Risikoutjevningsfond   
 
Pr. 31.12.17  55 436  
Tilført andel av renteresultat  2 644  

Risikoutjevningsfond 31.12.18  58 080  
   
 
Risikoutjevningsfondet kan brukes til å dekke underskudd i 
regnskapets risikoresultat,  noe som kan oppstå spesielt ved en 
ugunstig uføreutvikling.   
 

Note	22	-	Solvensmargin	(1	000	kr)

 2018 2017 

Solvenskapital   
Sum ansvarlig kapital 393 740   366 537 
50% av tilleggsavsetninger 99 114   99 114 
50% av risikoutjevningsfond 29 040   27 719 

Sum solvenskapital (ingen fradrag) 521 894   493 370 
   

Solvensmarginkrav 109 892   108 855 
   
Solvensmarginkapital i prosent   
av solvensmarginkrav 474,9 % 453,2 % 
 

  
   
 

   
 

Note	23	-	Bevegelser	i	forsikringsmessige	
avsetninger	(1	000	kr)
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Note	24	-	Sensitivitetsanalyse

Beregningsforutsetning  Endring    Effekt på brutto premiereserve   
    
   1000 kr   Prosent 

Dødelighet - 10 % 62 300 2,56 %
Uførehyppighet + 20 % 9 300 0,38 %
     
 

Note	25	-	Nærstående	part

Akershus fylkeskommunale pensjonskasse ble 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 240,4 millioner kroner 
pr. 31.12. Inkludert i tallet er innskudd fra det heleide Akershus Energi-konsernet og annen fylkes-
kommunalt tilknyttet virksomhet.

Medlemsbedriftenes premiefond er månedlig godskrevet 2,0 % p.a. garantert rente med totalt 
1,6 millioner kroner i 2018, kfr. også note 23.

Pensjonskassen har pr. 31.12. ingen plasseringer i obligasjoner utstedt av Akershus Fylkeskommune.
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