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Driftskostnader i % av forvaltet kapitalFinansinntekter og fondsavsetninger (mill. kr)
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Nøkkeltall (1000 kr)

738 320 

93 299 

394 420 

328 629 

262 371 

32 727 

779 579 

10 000 

9 731 550 

208 477 

119 119 

644 900 

199 283 

12 817 576 

1 313 027 

0,3 

3,9 

3,6 

9,3

11,3

10 553 

9 106 

4 225 

450 

1 859 

454 

32 

7 020 

26 679

2013 2012 2011 2010 2009 

1 Arbeidsgivertilskudd inkl. 

rentegarantipremie 794 620  682 540 610 189 575 943 

2. Medlemspremie                   90 800  81 720 74 376 70 816 

3. Realisert finansresultat              331 659  474 465 380 288 424 464 

4. Utbetalte pensjoner 306 013  268 454 248 418 226 261 

5. Utbetalte pensjoner netto 242 507  213 227 201 100 181 201 

6. Driftskostnader 26 148  22 313 19 536 16 722 

7. Kjernekapital 716 587  666 718 599 887 658 431 

8. Ansvarlig lån 10 000  10 000 10 000 10 000 

9. Premiereserve og 

erstatningsavsetning 8 803 350  7 897 560 7 231 143 6 679 128 

herav administrasjonsreserve 208 477  208 477 208 477 208 477 

10. Risikoutjevningsfond 162 144  162 144 123 128 88 669 

11. Tilleggsavsetninger 644 900  644 900 439 228 313 045 

12. Premiefond 168 872  150 040 165 623 209 783 

13. Forvaltningskapital 11 171 407  9 852 326 9 473 815 8 232 835 

14. Urealiserte kursreserver 647 009  284 853 889 869 458 816 

Driftskostnader i % av

- forvaltningskapital (6/13) 0,2  0,2 0,2 0,2 

- premieinntekter     (6/(1+2)) 3,0  2,9 2,9 2,6 

Avkastning finansforvaltningen 3,4 5,7 6,8 8,0 

Verdijustert avkastning inkl.

"holde-til-forfall-obligasjoner", % 7,0 -1,3 9,6 14,6 

Kapitaldekning % 11,6 11,2 12,0 9,9 

Medlemmer (antall forsikrede):

Premiebetalende medlemmer 10 124 9 921 9 308 9 220 

Fripoliser *) 9 074  8 782 8 913 8 996 

- Pensjonister 

Alderspensjon 3 881  3 748 3 469 3 216 

AFP  og tidligpensjon 436 270 280 268

Uførepensjon 1 835 1 822 1 756 1 746 

Ektefellepensjon 461 461 448 432

Barnepensjon 37 39 42 39

Sum pensjonister 6 650  6 340 5 995 5 701 

Totalt medlemmer, fripoliser 

og pensjonister 25 848 25 043 24 216 23 917

*) Fripoliseantallet omfatter kun tidligere ansatte med medlemstid >3 år, såkalt oppsatte rettigheter.  

Pr. 31.12.14 er i tillegg 5 254  personer er registrert med medlemstid <3 år.  
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Styret har i 2014 bestått av:

Medlemmer:

Grethe Hjelle Styreleder

Finn Terje Tønnessen Nestleder

Karin Adolfsen

Turid Jenssen

Sverre Myrli

Siv Svensson Ostrø

Sissel Rødevand

Varamedlemmer:

Carl Henriksen

Jan M. Vevatne

Ingunn Ulfsten

Jonill Engesæter

Ansgar Heyerdahl-Simonsen

Siri Hov Eggen

Christer Drevsjø



Alle funksjoner i pensjonskassen
vedrørende finansforvaltning, økonomi-
styring og pensjonssaksbehandling er
adskilt fra fylkeskommunens og øvrige
medlemsbedrifters virksomhet, og
pensjonskassen dekker egne utgifter
til drift og forvaltning. Akershus inter-
kommunale pensjonskasse (AIPK) har
pr. 31.12.14 7 ansatte i full stilling 
(4 kvinner og 3 menn) og 1 ansatt i
deltidsstilling (mann).

Det er i 2014 ikke registrert skader
eller ulykker. Registrert sykefravær i
2014 var 0,99 %, mot 0,58 % i 2013.
Det ble ikke registrert langtidssyke-
fravær i 2014. Virksomheten forurenser
i ubetydelig grad det ytre miljøet.

Tjenester knyttet til back-/midoffice-
funksjoner på finansområdet kjøpes
av Storebrand Asset Management AS.
Videre kjøper pensjonskassen konsu-
lenttjenester fra KLP Forsikringsservice AS,
Gabler AS og PriceWaterhouseCoopers
(PWC) for å sikre overholdelse av lov-
krav og forsvarlig daglig drift.

KLP Forsikringsservice AS, ved aktuar
Linda Elisabeth Johansen, er pensjons-
kassens ansvarshavende aktuar og
forsikringskonsulent.

Partner Gry Kjersti Berget i revisjons-
selskapet Deloitte AS er pensjonskas-
sens revisor. 

Internrevisjonen er utkontraktert til
revisjonsselskapet
PriceWaterhouseCoopers (PWC) ved
partner Jonas Gaudernack.
Pensjonskassen har valgt å videreføre
etablerte funksjoner for internrevisjon,
selv om pensjonskassen etter sin
nåværende størrelse ikke har plikt til
dette.

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 interesseorgani-
sasjonen for offentlige og private
pensjonskasser, Pensjonskasseforeningen,
og er ved dette høringsinstans for alle
endringsforslag som berører ramme-
vilkårene for offentlige tjenestepen-
sjonsordninger.

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

Forsikringsvirksomheten
Medlemmer 
AIPK er pliktig pensjonsordning for
fylkeskommunale arbeidstakere. 

Pensjonskassen har tilpasset seg 

reglene for interkommunale pensjons-
kasser, og nye selskapsvedtekter for å
tjene interkommunale formål er gjort
gjeldende. Pr. i dag er kun Akershus
fylkeskommune og virksomheter med
tilknytning til fylkeskommunen
medlemmer, men pensjonskassens
nye status åpner for å kunne ta opp
også andre kommuner og fylkeskom-
muner.

Følgende virksomheter med fylkes-
kommunal tilknytning/fylkeskommunalt
eierskap har  ved utgangen av 2014
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 ved-
tektsfestet pensjonsordning for fylkes-
kommunens politisk valgte represen-
tanter. 

Medlemsbestand
På bakgrunn av fisjon pr. 1. januar
2014 og utskillelse av bestand ble
antall medlemmer i AIPK betydelig
redusert i forhold til foregående år.
AIPK hadde pr. 31. desember 2013
10553 premiebetalende medlemmer.
Pr. 1. januar 2014 var dette tallet
redusert til 2099; en reduksjon på 80 %.
Antall premiebetalende medlemmer
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utgjør 2040 pr. 31. desember 2014.
Det vises for øvrig til nærmere omtale
om fisjonen i styrets beretning.

I medlemsmassen er det overvekt av
kvinner. Ved årsskiftet var kjønnsfor-
delingen for aktive medlemmer 681
menn og 1359 kvinner.
Gjennomsnittsalderen for aktivbestan-
den er 46,5 år, og gjennomsnittlig
medlemstid er 8,1 år. Gjennomsnittlig
stillingsstørrelse pr. medlem ved
utgangen av 2014 var 85,1 %.
Gjennomsnittlig pensjonsgrunnlag for
aktive medlemmer var kr 406 483
mot kr 390 329 i 2013, tilsvarende en
økning på 4,1 %. 

I alt 2478 tidligere ansatte står i pen-
sjonskassens registre med mer enn 3
års opptjeningstid, og disse har der-
ved en selvstendig rett til fremtidig
pensjon ved oppnådd aldersgrense. 
I tillegg er 5254 tidligere ansatte
registrert med kortere medlemstid
enn 3 år. For denne gruppen kan
opptjeningstiden medregnes ved
fremtidig pensjonering fra stilling hos
annen offentlig arbeidsgiver som er
omfattet av Overføringsavtalen. 

Pensjonsytelser
Pensjonsordningene i offentlig sektor
er bruttoordninger med fast ytelses-
plan og garantert samlet pensjonsnivå
på 66 % av lønn ved fratreden med
full opptjening, som er 30 år. Pensjonene
levealderjusteres i henhold til bestem-
melsene i KS´ hovedtariffavtale. Det er
innført individuell garanti, som sikrer
personer til og med 1958-kullet et
samlet pensjonsnivå på 66 % av pen-
sjonsgrunnlaget ved full opptjening.   

Maksimalt grunnlag for beregning av
pensjonen er inntekt tilsvarende 12
ganger folketrygdens grunnbeløp.
Pensjonskassens ytelser er alders- og
uførepensjon, samt etterlattepensjo-
ner til enker, enkemenn og barn.
Pensjonskassens ytelser er samord-
ningspliktige etter reglene i samord-
ningsloven med forskrifter. Det vises
forøvrig til hovedtariffavtalen mellom
partene. Avtalefestet pensjon (AFP) er
en tariffavtalt arbeidsgiverpensjon
som beregnes og utbetales av pen-
sjonskassen, men som i sin helhet
finansieres av arbeidsgiver.
Begrunnelsen for dette er at pensjoner
der ansatte uavhengig av stillingens
pensjonsalder selv kan velge pensjo-
neringstidspunkt, ikke er å anse som
forsikringsbare ytelser.

AIPK 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 pensjons-
ordninger, får pensjon fra siste ord-
ning som om de hele tiden hadde
vært medlem av én og samme ordning.

Premier
Regnskapsførte premieinntekter for
2014 er sterkt redusert i forhold til
tidligere år etter at ca. 80 % av
medlemsmassen ble skilt ut til ny
pensjonskasse for helsepersonell pr. 
1. januar 2014.

Premier og tilskudd i 2014 var 12,75 %
av pensjonsgrunnlaget inkludert  2 %
arbeidstakerpremie. Totale premieinn-
tekter for 2014 utgjør 166,2 millioner
kroner. Premieinntektene inkluderer
også reguleringspremie på 68,2
millioner kroner til dekning av årets
lønns- og G-vekst og rentegaranti-
premie til selskapet med 2,0 millioner
kroner. For 2013 utgjorde de samlede
premieinntekter 831,6 millioner kroner.

Pensjonister og utbetalte pensjoner
Regnskapsførte pensjonskostnader for
2014 er sterkt redusert i forhold til
tidligere år etter at ca. 80 % av
medlemsmassen ble skilt ut til ny
pensjonskasse for helsepersonell pr. 
1. januar 2014.

Det er i 2014 utbetalt ordinære pen-
sjoner med 105,5 millioner kroner,
mens pensjonskassen mottok 37,4
millioner kroner som refusjon fra
andre pensjonsordninger under
Overføringsavtalen. Tilsvarende tall
for 2013 var 328,6 millioner kroner i
pensjoner og 66,3 millioner kroner i
refusjoner. Løpende pensjoner blir
hvert år regulert med utgangspunkt i
folketrygdens grunnbeløp.

Netto økning i antall pensjonister
siden 1. januar er 78. Pensjonskassen
hadde ved utgangen av 2014 i alt
2678 pensjonister inkludert 112 AFP-
og tidligpensjonister (49 personer var
under 65 år og 53 personer fra 65 til
66 år). 

I alt mottok 1 759 personer alders-
pensjon ved utgangen av 2014, mot
1 668 personer pr. 1. januar. Det er i
alt utbetalt 77,6 millioner kroner i
alderspensjon.

Antall uførepensjonister er redusert med
6 i 2014. I alt hadde 582 personer
varig eller midlertidig uføreytelse pr.
31.12.14. Det er i 2014 utbetalt uføre-
pensjoner med 16,4 millioner kroner. 

Antall ektefellepensjoner var 218 pr.
31. desember 2014, som er nedgang
på 5 i forhold til 1. januar. 7 barn
mellom 0 og 21 år har pensjon etter
en eller begge foreldre.

Avtalefestet pensjon, AFP – 
tidligpensjon
Ved årsskiftet mottok i alt 27 personer
arbeidsgiverfinansiert AFP (ikke utjev-
net og direkte fakturert til hver etat),
mot 23 personer ved inngangen til
2014.

I 2014 er det utbetalt AFP for i alt
14,4 millioner kroner fordelt med 5,9
millioner kroner til AFP 62 og 8,5
millioner kroner til AFP 65-66. Samlet
AFP-utbetaling i 2013 var 59,8 millioner
kroner. AFP inngår ikke i pensjons-
kassens resultatregnskap, men bereg-
nes og utbetales av pensjonskassens
administrasjon. 

Finansvirksomheten
I henhold til regnskapsforskrift for
pensjonskasser er pensjonskassens
eiendeler delt i en kollektivportefølje
(uten investeringsvalg) og en selskaps-
portefølje. Porteføljene er underlagt
felles forvaltning. Kollektivporteføljens
andel av den totale forvaltnings-
kapitalen tilsvarer forsikringsmessige
avsetninger (premiereserve, premie-
fond, risikoutjevningsfond og tilleggs-
avsetninger) og utgjør ved årsskiftet
91,0 % av total forvaltning for 2014.
Selskapskapitalen utgjør dermed 9,0 %
beregnet på grunnlag av innbetalt og
opptjent egenkapital, samt gjeldsposter.

Pensjonskassen forvaltet 3,0 milliarder
kroner ved utgangen av 2014 mot
12,8 milliarder ved utgangen av 2013.
Den kraftige reduksjonen skyldes 
fisjonen med Helse Sør-Øst pr. 1. januar
2014. Realisert totalavkastning var
4,4 % i 2014 (Dietz’ modifiserte
beregningsmodell) mot 3,6 % året før.

Tilsvarende verdijustert totalavkast-
ning var 7,1 % mot 9,3 % året før.

Fordelt på de ulike aktivaklassene var
verdijustert avkastning følgende (året
2013 i parentes): aksjer 13,7 %  (24,1 %),
eiendom 11,2 % (5,8 %), rentebæ-
rende verdipapirer 2,6 % (4,1 %),
alternative investeringer 15,7 % (11,9 %)
og utlån 3,3 % (2,8 %). Alternative
investeringer består av hedgefond,
private equity, infrastruktur og råvarer.
Målt etter markedsverdier er aksjean-
delen økt fra 22,0 % ved årets
begynnelse til 24,0 % ved utgangen
av året. Andelen i alternative investe-
ringer (pensjonskassens definisjon av
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alternative investeringer omfatter
flere aktiva en det kapitalforvaltnings-
forskriften definerer som alternative
investeringer) er på 9,5 % (9,7 %) og
i eiendom på 9,3 % (8,7 %).
Resterende plasseringer på 57,2 %
(59,6 %) er i rentepapirer, bank og
utlån. Aksjeporteføljen er delt inn i 3
regioner, nemlig norske aksjer, uten-
landske aksjer eksklusive fremvoksende
markeder og fremvoksende markeder
med en normalvekt på 1/3 i hver av
regionene. Andelene pr. nyttår er på
38 % i Norge (40 %), 30 % i uten-
landske aksjer (30 %) og 32 % i
fremvoksende markeder (29 %).

Fordelingen på innland og utland skal
bidra til redusert risiko og/eller økt
forventet avkastning over tid.
Alternative investeringer har i samme
periode vært uendret på 9,5 % av
forvaltningskapitalen, mens eiendom
har økt fra 8,7 % til 9,3 %.

Pensjonskassen har en strategisk mål-
setting om å øke andelen i alternative
investeringer og eiendom for å bedre
risikostyringen og avkastningspoten-
sialet for totalporteføljen. Aksjefond,
hedgefond, private equityfond, infra-
strukturfond, råvarefond, eiendoms-
fond og utenlandske rentebærende

verdipapirer forvaltes eksternt, mens
norske rentebærende verdipapirer,
direkte eiendomsplasseringer og utlån
forvaltes internt i pensjonskassen. 
Pensjonskassen skal innenfor rammen
av forsvarlig forvaltning bidra til en
bærekraftig utvikling i et globalt pers-
pektiv. En viktig del av investerings-
prosessen er derfor vurderingen av
etiske, sosialt akseptable og miljø-
messig forsvarlige faktorer. 

Aktivaallokeringen har utviklet seg slik
de siste 5 årene (i prosent av totalt
forvaltet kapital):
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Markedsutviklingen
Den amerikanske sentralbanken startet
i januar 2014 med nedtrappingen av
støttekjøpene av stats- og bolig-
obligasjoner med 10 milliarder dollar,
dvs. ned fra 85 til 75 milliarder dollar.
Kina førte samtidig en noe strammere
kredittpolitikk i begynnelsen av året
for å dempe prisveksten i boligmarke-
det. De amerikanske og kinesiske
kontraktive tiltakene førte til usikker-
het i markedene, slik at penger ble
trukket ut av mer usikre aktiva. Dette
førte til nedgang i aksjemarkedene
verden over, særlig i de fremvoksende
markedene som anses som mest usikre.
Også det spesielt kalde været i USA
denne vinteren skapte treghet i det
amerikanske økonomiske maskineriet.

Slutten av februar og mars ble preget
av en ny geopolitisk krise, denne gan-
gen i Ukraina. Folket var lei av lang-
varig korrupsjon som bare beriket oli-
garker og sentrale politikere og gav
landet liten utvikling. Dråpen som fikk
begeret til å flyte over, var president
Viktor Janukovitsj´ helomvending ved
å kansellere en lenge forhandlet samar-
beidsavtale med EU og heller velge
Russland som medspiller. Dette resul-
terte i at presidenten måtte flykte, og
ny midlertidig regjering ble innsatt
etter kraftige demonstrasjoner i
hovedstaden Kiev. For å sikre sine
militære interesser på Krim-halvøya
annekterte Russland hele øya uten
særlig motstand. Resultatet ble en
kraftig økning av den politiske spen-
ningen i Ukraina og en splittelse av
folket - om Ukraina skulle gå i mer vestlig
retning eller øke samarbeidet med

Russland. Sistnevnte skyldes først og
fremst at Ukraina har en stor befolk-
ning med russiske aner. Frykten for
borgerkrig og en videre eskalering til
en verdensomspennende konflikt la
en demper på verdens markeder også
i mars.

USAs nye sentralbanksjef, Yanet
Yellen, videreførte nedtrappingen av
obligasjonskjøpene (QE3) i mars med
nye 10 milliarder dollar  pr. måned.
Med den takten sentralbanken hadde
lagt opp til, ville obligasjonskjøpene
bli avsluttet i løpet av høsten. Det
kom som en overraskelse på marke-
dene at Yellen direkte uttalte at rente-
ne kunne bli satt opp seks måneder
etter at QE3 var avsluttet, dvs. alle-
rede våren 2015. Dette er vesentlig
tidligere enn hva markedene hadde
forventet, og understreker sentralban-
kens positive syn på amerikansk øko-
nomi. Amerikansk økonomi syntes å
være sterk ved inngangen til 2. kvar-
tal, selv om veksten stoppet opp 1.
kvartal. Stagnasjonen mente de fleste
var et midlertidig resultat av det eks-
treme vinterværet. En konsumvekst
på 3,0 % i april og fortsatt fallende
arbeidsledighet støttet opp om dette. 

I Europa viste aktivitetsmålinger økende
aktivitet i samtlige Euroland. Den
positive utviklingen i Spania fikk mye
oppmerksomhet fordi aktivitetsmålin-
ger viste et like kraftig oppsving som i
Tyskland. Forskjellen var at Spania
først nå vokste, etter 3 år med rese-
sjon, noe som har brakt arbeidsledig-
heten opp i 25 %. De strukturelle
problemene i Sør-Europa har bitt seg

fast, og det vil derfor ta lang tid å
rette dette opp, men en positiv utvik-
ling ansporte til optimisme. Hellas 
utstedte sin første statsobligasjon på
4 år, og Portugal vendte tilbake til
finansmarkedene samtidig som de
uttalte at landet ikke lenger hadde
behov for hverken krisehjelp eller 
ekstraordinære kredittlinjer.

Inflasjonen falt i mai ned til 0,5 %
p.a. i Eurosonen, og dette fornyet
deflasjonsfrykten. På rentemøte i
begynnelsen av juni innfridde sentral-
banksjef Mario Draghi forventingene
da den europeiske sentralbanken
(ESB) som første store sentralbank
kuttet innskuddsrentene til under
null. Han overrasket samtidig marke-
dene med å lansere en serie med lik-
viditetstiltak. Det ble bl.a. lovet opp
mot 400 milliarder Euro i billige lån til
banksektoren betinget av at de økte
utlånene til mindre bedrifter. ESB lovet
samtidig ytterligere tiltak dersom infla-
sjonen forble lav. ESB viste med dette
at de aktet å overta stafettpinnen
med store pengepolitiske lettelser
etter den amerikanske sentralbanken
(FED) og den japanske sentralbanken.
De europeiske landene opplevde null-
vekst i annet kvartal. Det skjøre vekst-
oppsvinget vi hadde sett tidligere på
året ble undergravet ved at investeringer
fra bedriftene ble holdt tilbake som
følge av økende utsikkerhet. I tillegg
til dette har Europa et demografisk
problem med en aldrende befolkning
på lignende måte som Japan hadde
for 25 år siden. Europa har derfor
potensial til å komme i en vedvarende
situasjon med økonomisk stagnasjon
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slik som Japan har opplevd. Vi tror at
den europeiske sentralbanken vil
bruke alle midler for å unngå å havne
i en slik situasjon. Det forventes der-
for en svært ekspansiv politikk fra
Europeiske myndigheter fremover.
Juli måned ble preget av ny geopoli-
tisk usikkerhet både i Europa og Midt-
Østen. Særlig nedskytingen av passa-
sjerflyet i Ukraina skapte urolige mar-
keder og en spent global situasjon. Vi
fikk samtidig indikasjoner på at USAs
økonomi var i ferd med å hente seg
inn igjen etter «kollapsen» i 1. kvartal
ved BNP-tall i 2. kvartal som ble esti-
mert til 4 % p.a., nesten 1 % høyere
enn forventet. Sammen med en mer
nøytral utvikling for kinesisk økonomi
så det ut som verdensøkonomien var i
god gjenge også inn i sommermånedene.

For rentemarkedet fikk vi en situasjon
der rentene befant seg på så lave
nivåer at man måtte flere hundre år
tilbake for å finne ekvivalenter. Dette
økte uunngåelig den relative attraks-
jonen til aksjer. De siste årene har
høyrenteobligasjoner vært et godt
alternativ for investorer på jakt etter

høyere avkastning i rentemarkedet,
men den høye etterspørselen og dertil
lave avkastningen vi sto overfor i juli
førte til at denne aktivaklassen knapt
kunne kalles høyrente lenger.
Pensjonskassen hadde dratt stor nytte
av dette markedet siden finanskrisen,
og hadde i disse 5-6 årene en svært
god periode med ekstraordinært
avkastningsbidrag fra denne aktiva-
klassen. I et marked hvor både de
«risikofrie» statsrentene og risikopås-
laget i høyrentemarkedet var på histo-
risk lavt nivå, var det på tide å trappe
ned pensjonskassens eksponering.
Dette arbeidet startet i august og
fortsatte ut september.

Oljeprisen falt kraftig i september. Det
er mange år siden vi har hatt et like
stort oljeprisfall, og markedsaktørene
hadde vanskeligheter med å forklare
bevegelsen. Til slutt viste det seg at
hovedårsaken var en kraftig innhen-
ting av oljeproduksjonen i Libya, samt
at den kraftige økningen av oljepro-
duksjonen fra skifersedimenter i USA
begynner å påvirke den globale markeds-
balansen for olje. Generelt er dette en

positiv hendelse for verdensøkonomien,
da en av de viktigste innsatsfaktorene
i industrien blir billigere. For oljepro-
duserende land som Norge derimot er
oljeprisfallet ubetinget negativt. 
USAs sentralbank avsluttet sine kvan-
titative lettelser i oktober. Lettelsene
hadde foregått over tre trinn; QE1,
QE2 og QE3, og amerikansk økonomi
hadde gjennom dette programmet
beveget seg fra kraftig resesjon til
solid vekst. Boligmarkedet var frisk-
meldt og arbeidsledigheten på vei
nedover til relativt lave nivåer. USA
tronet nå alene med sterke aktivitets-
målinger, selv om nivået hadde avtatt
noe den siste tiden. USA er for tiden
den dominerende regionen for bidrag
til global vekst.

Økonomien i Japan har vært i stagna-
sjon i over 30 år som følge av vanske-
lige demografiske forhold. Ytterligere
forverring kom som følge av finanskri-
sen. Derfor ble det etter-hvert satt i
gang svært kraftige stimulanser gjen-
nom «Abenomics». Dette har gitt en
positiv utvikling i økonomien, men
endringene er fortsatt trege. Derfor
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kunngjorde den japanske sentralbanken
utvidelser av denne ekspansive politik-
ken i slutten av oktober. Samtidig ble
det kunngjort nyvalg, slik at et gjen-
valg av dagens makthaver kunne sikre
gjennomføringen av den ekspansive
politikken.

I eurosonen ser vi tendenser til den
samme utvikling som Japan har hatt i
flere tiår. Høyt gjeldsnivå hindrer en
effektiv finanspolitikk, og et rentenivå
nær 0 gir ingen styrke til pengepoli-
tikken heller. Strenge kapitalkrav til
bankene begrenser tilgangen på kapi-
tal til bedriftene, og mangel på nye
investeringer i bedriftene gir latent
høy arbeidsledighet i regionen. Dette
skaper liten mulighet til vekst. I stedet
ser vi en stadig tiltakende deflasjons-
trussel i eurosonen og at risikoen for
en ny resesjon er overhengende.
Derfor signaliserte ESB at de også vil
sette i gang med kraftige kvantitative
lettelser. Dette vil i første omgang
skje ved kjøp av statsobligasjoner fra
de ulike landene, men kan også
omfatte boligobligasjoner på samme
måte som vi har sett i USA. Håpet er
at denne pengetrykkingen vil føre til
økte investeringer og skape nye
arbeidsplasser. En forventet svakere
Euro som følge av pengetrykkingen vil
forsterke mulighetene for økt vekst.

Oljeprisfallet fortsatte i oktober og
akselererte etter at OPEC besluttet å
ikke kutte produksjonen i november-
møtet. Fallet i oljeprisen påvirket også

den norske kronen, som svekket seg
vesentlig både mot euro og ameri-
kanske dollar. Oljeprisfallet er imidler-
tid godt nytt for global vekst. Fallet
skyldes økt tilbud av råolje, og i min-
dre grad av manglende etterspørsel.
Tilbudsveksten skyldes at den økte
produksjonen av ukonvensjonell olje,
skiferolje i USA og oljesand i Canada,
har sammenfalt med en delvis rever-
sering av de siste årenes produksjons-
fall i Libya, Irak og Iran. Når OPEC
valgte å ikke kutte produksjonen, har
det sammenheng med at de ønsker å
snu den negative prisutviklingen. De
håper på at den følgende lavere prisen
vil skvise ut de mer ukonvensjonelle
produsentene av olje som har en
høyere marginal produksjonskostnad.

Det ekstreme fallet i oljeprisen skaper
ellers stor usikkerhet i markedene på
kort sikt, særlig mot oljerelatert virk-
somhet. Således fikk vi i november en
kraftig korreksjon i det norske høy-
rentemarkedet  som i stor grad består
av oljerelatert virksomhet.
Pensjonskassen var i ferd med å selge
seg ut av dette markedet etter en vur-
dering av at markedet var blitt for
dyrt, og rakk å redusere beholdningen
med ca. 60 % før korreksjonen. Etter
korreksjonen er prisingen blitt mer
gunstig, slik at det igjen er aktuelt å
ha eksponering i slike papirer.

Fallet i oljeprisen fortsatte også i des-
ember, og oljeprisen var nå ned over
50 % fra toppen på 115 dollar pr. fat

i sommer. Den norske sentralbanken
valgte å sette ned styringsrenten med
0,25 %-poeng til 1,25 % som følge
av dette fallet, der de mente utsiktene
for norsk industri var betydelig svekket.
Rentekuttet kom overraskende på
markedet, i og med at fallende olje-
pris i stor grad har blitt kompensert
med svekket norsk krone og dermed
bedret konkurransekraften til norsk
eksportrettet industri. Rentekuttet
førte til ytterligere svekkelse av den
norske kronen. Norske bedrifter utenom
oljesektoren er nå i et svært gunstig
økonomisk klima med både svak valuta-
kurs og lave renter. Også konsumen-
tene nyter godt av dette gjennom et
fortsatt sterkt boligmarked. Vi er der-
for relativt optimistiske med hensyn til
norsk økonomi i 2015, selv med lave
oljepriser.

Aksjer
Gjennom 2014 steg Morgan Stanley
World Index målt i dollar med 11,0 %.
For ulike regioner var avkastningen
tilsvarende 11,4 % for S&P 500-
indeksen i USA, 2,0 % for Morgan
Stanley Europe Index (i dollar), 7,1 %
for Nikkei 225-indeksen i Japan, 20,9 %
for Morgan Stanley Emerging Market
Index (i dollar) og 5,7 % for Oslo Børs
Fonds Indeks.

Aksjeavkastningen for pensjonskassen
ble på 13,74 % i 2014 mot referanse-
indeksens 12,25 % (Referanseindeksen
består av 1/3 Oslo Børs Fonds Indeks,
1/3 Morgan Stanley World Index i
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USD og 1/3 Morgan Stanley Emerging
Market Index i USD). Dette gir et positivt
avkastningsavvik på 1,49 %-poeng
fra den sammensatte aksjeindeksen.
Aksjeporteføljen valutasikres normalt
ikke, slik at valutakurs-svingninger
påvirker resultatet. Norske kroner
svekket seg med 22,7 % mot dollar
og 8,0 % mot euro. Dette er de to
vesentligste valutaer i pensjonskassens
portefølje. Netto har valutaeffekter
hatt positiv virkning for resultatet i
2014. 

Avviket kan forklares hovedsakelig
med følgende forhold: De norske 
fondene har generelt sett vært under-
vektet i oljesektoren som har gått
relativt svakt på Oslo Børs og derav
fått en betydelig meravkastning i for-
hold til OSEFX. Dette bidrar til en
samlet meravkastning på 4,78 %-
poeng for den norske porteføljen.
Utenlandske aksjer eksklusive frem-
voksende markeder har gitt en merav-
kastning på 3,54 %-poeng relativt til
indeksen. Her er det spesielt Carnegie
Wordwide II og Storebrand Trippel
Smart som trekker resultatet opp
sammen med en svak norsk krone.
For fremvoksende markeder har fon-
dene utviklet seg 4,35 %-poeng sva-
kere enn indeksen. Her trekker
Skagen Kontiki og Danske Fund
Eastern Europe ned resultatet selv om
de begge har en god absolutt avkast-

ning på 13 %. Samlet sett har vi vært
noe overvektet i det norske markedet,
men allokeringen mellom markedene
har generelt bidratt lite til resultatet.

Renter
Pensjonskassens avkastning på rente-
bærende papirer måles mot avkast-
ningen på en rekke indekser. Den
norske porteføljen måles mot stats-
papirer 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 rentepa-
pirer måles mot relevante indekser
knyttet til delporteføljene stat, kreditt,
high yield og emerging markets.
Avkastningen i 2014 har totalt vært
på 2,61 % mot den sammensatte
total-indeksens 3,31 %, dvs. 0,70 %-
poeng etter indeksen. Spesielt har
den norske høyrenteporteføljen
bidratt negativt mot slutten av året da
vi fikk en korreksjon i dette markedet.
Det bør nevnes at vi rett før denne
korreksjonen hadde solgt ut 60 % av
høyrenteporteføljen, men ikke rakk de
resterende 40 % før korreksjonen
kom. Vi begrenset således tapene
betydelig.

På grunn av det lave rentenivået har
pensjonskassen valgt å ha en svært
lav durasjon i den samlede renteporte-
føljen. Renterisikoen er således lav. 

Vi har dermed ikke oppnådd kurs-
gevinster som følge av at de svært
lave lange rentene har blitt enda lavere
i 2014. Pensjonskassen har i stedet
plassert store deler av renteporteføljen
til relativt høye kredittmarginer som
gir relativt høy løpende avkastning.
Dette vises tydeligst ved vår norske
pengemarkedsportefølje (34,4 % av
pensjonskassens midler), hvor vi har
fått en avkastning på 2,72 % mot
indeksens 1,33 %. Disse plasseringene
reinvesteres kontinuerlig til stadig
lavere marginer på grunn av det jevnt
fallende rentenivået. Denne trenden
forventes å fortsette inn i 2014.
Nivået er nå blitt så lavt at vi er avhengig
av god avkastning i andre aktivaklasser
for å oppnå den garanterte avkastningen
i pensjonsordningen.

Vi har gjennom 2014 sett en jevnt
over bedret verdensøkonomi.
Sammen med det lave rentenivået har
dette ført til at investorene har hatt
stigende interesse for aksjer. Dette
har gitt jevnt stigende verdier i aksje-
markedet

De korte rentene målt ved 3 mnd.
Nibor har falt med 0,21 %-poeng til
1,48 %, mens de lange rentene målt
ved 10 års Swaprente har falt med
1,46 %-poeng til 1,91%. Rentenivået
har blitt holdt nede av global ekspansiv
pengepolitikk. I siste halvdel av året
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har vi også hatt et kraftig fall i oljeprisen
som følge av tilbudssidesjokk. Dette
har ført til betydelig negativ beskrivelse
av norsk økonomi i media og blant
analytikere. Dette har forplantet seg
til negative forventninger i markedet
og videre til ytterligere fall i langrenten.
Den norske sentralbanken forsøkte å
minimalisere antatt uheldige utslag i
økonomien ved å senke signalrenten i
desember. Korte renter har derfor
også falt betydelig i desember. Dette
mener vi strider mot regelen om at
det norske rentenivået skal styres
etter et inflasjonsmål. Tallene indikerer
etter vår mening  ikke at inflasjonen
skal falle fremover. Norsk økonomi
går fortsatt svært godt i forhold til
utlandet, og vi anser derfor ikke at
Norge har det samme behovet for så
lave renter som  andre vestlige land.
Norge er en liten, åpen økonomi med
sterk integrasjon til utlandet, og vi blir
derfor i stor grad påvirket av inter-
nasjonale forhold. Rentenivået er der-
for kunstig lavt, men myndighetene
ønsker samtidig ikke en for sterk
krone fordi det svekker norsk eksport-
rettet industri. For at den norske kro-
nen ikke skal bli for attraktiv, må der-
for rentenivået likevel holdes nede til
en viss grad. Vi har imidlertid sett en
kraftig svekkelse av norske kroner

gjennom 2014 som har bedret forhold-
ene betraktelig for norsk konkurranse-
utsatt industri. Da inntektene fra oljen
gjøres opp i dollar, vil også krone-
svekkelsen delvis utligne inntektstapet
for oljeindustrien når vi regner i norske
regnskapskroner. Derfor var det
sannsynligvis unødvendig med et nytt
rentekutt. Markedsaktørene er avhengig
av at sentralbanken holder seg til sitt
mandat og viser tydelighet i utøvelsen
av dette mandatet. Sentralbanker må
være forutsigbare for å være troverdige,
slik at stabiliteten i økonomien ivaretas.

I 2014 har den løpende avkastningen
på lange rentepapirer vært noe høyere
enn avkastningen på de korte rente-
papirene som vist i foranstående figur.
Pensjonskassens korte durasjon har
likevel blitt mer enn kompensert for
ved god utvikling i våre kredittporte-
føljer. Her har den løpende avkast-
ning vært noe høyere enn den lange
renten, samtidig som kredittmarginene
har falt. Selv om vi rakk å selge ut 60 %
av høyrenteporteføljen før korrek-
sjonen i dette markedet, påvirket de
resterende 40 % avkastningen negativt.
Fallet i de lange rentene mot slutten
av året førte også til kursgevinster for
lange rentepapirer. Vår korte samlede
durasjon gjorde at vi i liten grad dro

fordel av dette. Dette har totalt sett
ført til en noe svakere avkastning enn
indeks i den samlede renteporteføljen
i 2014. Pensjonskassen har ikke plas-
sert midler hverken i norske eller
utenlandske statspapirer hvor avkast-
ningen forventes å være svært lav,
mens risikoen for kurstap er høy.

Ellers har pensjonskassens norske rente-
portefølje en relativt konservativ profil
med spredning tilvarende det norske
rentemarkedet, dvs. hovedsakelig i
norske sparebanker i pengemarkedet
og i olje- og offshoreselskaper i høy-
rentepapirer. Vi prøver ellers å søke
mot så mange sektorer som mulig,
selv om dette er begrenset i det norske
markedet. Vi har fram til august 2014
holdt en jevn høy eksponering mot
høyrentesegmentet. Vi reduserte imi-
dlertid kredittrisikoen i porteføljen i
august og september da risikoen etter
5- 6 år med fall i kredittmarginene
syntes for høy i forhold til forventet
avkastning. Etter korreksjonen mot
slutten av året er igjen markedet
attraktivt når vi vurderer risiko opp
mot avkastning. Høyrentesegmentet
blir også mer attraktivt jo lavere rente-
nivået blir som følge av vanskeligheten
med å oppfylle rentegarantien på 3 %.
Den samlede norske renteporteføljen
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vurderes til å ha en relativ lav kreditt-
og likviditetsrisiko. 

I utlandet har pensjonskassen en
kombinasjon av finansrelaterte rente-
papirer 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). Plasseringene er i det
alt vesentlige valutasikret.

Eiendom
Pensjonskassen har en eiendomsporte-
følje på 9,3 % av totalporteføljen 
eksponert mot det norske, svenske og
asiatiske markedet. Dette er en økning
fra 8,7 % ved begynnelsen av året.
Økningen skyldes høyere avkastning
på eiendom enn for gjennomsnittet
for andre aktivaklasser.

Porteføljen gav en avkastning på
moderate 11,2 % i 2014, som er 8,5 %-
poeng høyere enn indeksen. Indeksen
er fastsatt som en margin på 2 %
over 3 mnd stat (ST1X + 2%-poeng).
Eiendomsmarkedet har vært relativt
stabilt i 2014 i det norske og svenske
markedet, hvor vi har den største eks-
poneringen. Vi forventer at denne
trenden forsetter, særlig som følge av
de lave rentene vi har i markedet.
Detter gjør eiendomsmarkedet mer
attraktivt enn store deler av rentemar-
kedet. Vi kan forvente at leieinntekte-
ne på godt beliggende eiendom gir
en direkte avkastning på ca. 5,0 %.
Den varslede ekspansive europeiske
pengepolitikken vil også bidra til et
press nedover for europeiske og der-
med også de norske rentene. Dette
kan også presse prisene på eiendom
oppover i disse markedene i 2015.

Pensjonskassen har et ønske om å ha
en betydelig eksponering i eiendom,
særlig som følge av begrensede
muligheter til å plassere midler i alter-
native investeringer og de lave avkast-
ningsmulighetene i rentemarkedet.
Eiendomsinvesteringer gir også en
underliggende stabil inflasjonsjustert
leieinntekt som er gunstig for langsik-
tige investorer som pensjonskasser.

Alternative investeringer
I gruppen alternative investeringer
inngår aktivaklassene private equity,
infrastruktur, råvarer og hedgefond
(absolutte strategier). Porteføljen i
alternative investeringer er på 9,5 %
av total forvaltningskapital. Dette er
en reduksjon på 0,2 %-poeng siden
utgangen av 2013. (Pensjonskassens
definisjon av alternative investeringer
omfatter flere aktiva en det kapital-

forvaltningsforskriften definerer som
alternative investeringer). Andelen i
alternative investeringer har blitt
redusert noe som følge av nedleggelse
av vårt jordbruksfond Ceres Agriculture
Fund II. Samlet avkastning ble på 15,7 %
for 2014 som er 3,8 %-poeng foran
indeksen. Private equity, infrastruktur
og hedgefond har gitt solid positiv
avkastning på hhv. 24,4 %, 36,9 %
og 13,2 % i 2014, mens råvarer har
bidratt negativt med -4,6 %.
Svekkelse av den norske kronen har
også i år bidratt positivt.

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 pensjons-
kassen å øke de nevnte aktivaklasser.
Fra 1. januar 2008 kom det imidlertid
en ny forskrift for pensjonskasser som
i stor grad hindret videreutvikling av
denne strategien, da det ble satt sterke
begrensninger for eksponering i alter-
native investeringer. Pensjonskassens
muligheter for en moderne og effektiv
forvaltning ble og er svekket betyde-
lig gjennom denne forskriften, fordi
man i for stor grad blir tvunget inn i
de mer tradisjonelle aktivaene: aksjer,
rentepapirer og eiendom. Resultatet
blir en mindre diversifisert portefølje
med svekkede avkastningsmuligheter.
Det lave rentenivået er spesielt pro-
blematisk når store deler av porteføljen
blir tvunget inn i rentepapirer med lav
avkastning og aksjer med høy mar-
kedsrisiko. Pensjonskasser er en lang-
siktig 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 porte-
føljen i motsetning til aksjer og andre
svært likvide plasseringer med høy
risiko.

Boliglån
Pensjonskassen gir lån til boligformål
med sikkerhet minimum innenfor 80 %
av lånetakst. Ved utgangen av 2014
var utlånsporteføljen 303 millioner
kroner mot 712 millioner kroner ved
årets begynnelse, dvs. et fall på 409
mill. Fallet skyldes fisjonen med Helse
Sør-Øst, men et relativt større låne-
opptak blant de fylkeskommunalt
ansatte relativt til helseansatte, gav

pensjonskassen et hopp i andelen
plassert i utlån.
Andelen økte fra 5,6 % ved inngan-
gen til året til 10,4 % ved utgangen
av året. Det kapitalkrav til bankene
som ble innført i siste del av 2013
som følge av frykt for overoppheting
av boligmarkedet, ble allerede oppfylt
tidlig i 2014. Det ble da igjen mer
fokus på konkurranse om utlånskun-
dene med dertil lavere utlånsrenter.
Utlånsrentene falt derfor gjennom
2014 og er nå på historisk lave nivåer.
Pensjonskassen har ikke fulgt banke-
nes handlingsmønster, da vi ikke har
blitt pålagt nye kapitalkrav i forhold
til utlån og i større grad har vurdert
rentene opp mot styringsrenten i
Norges Bank. Rentevilkårene har vært
i tråd med markedet for øvrig gjen-
nom 2014.

Lån med sikkerhet innenfor 60 % og
80 % av lånetakst var fra 1. januar
2014 på hhv. 3,00 % og 3,25 %.
Dette var noe lavere enn markedet i
1. kvartal 2014 og førte til en oppjus-
tering av renten med 0,25 %-poeng
fra 1. april, til hhv. 3,25 % og 3,50 %.
Renten har i siste del av 2014 vært
noe høyere enn markedet og vil bli
vurdert igjen i begynnelsen av 2015.
Det har ikke vært mislighold av bolig-
lån i 2014, og ingen engasjementer
vurderes som tapsutsatte. Tidligere
tapsavsetning på totalt 300.000 kroner
er satt ned til 132.440 i 2014 på
grunn av fisjonen med Helse Sør-Øst.
Reduksjonen i tapsavsetning reflekte-
rer det forholdsvise fallet i utlånsvolu-
met. Årsaken til det lave misligholdet
er at det stilles krav til sikkerhet og
betjeningsevne for å få lån, samt at
pensjonskassens rutiner sikrer rask
oppfølging av låntakere som får beta-
lingsproblemer.

Finansiell risikostyring og soliditet
Pensjonskassens framtidige utbetalin-
ger bestemmes blant annet av real-
lønnsvekst og inflasjon. Utfordringen i
kapitalforvaltningen er derfor å søke
å oppnå en avkastning på pensjons-
kassens aktiva som på sikt blir minst
like stor som økningen i neddiskon-
terte fremtidige utbetalinger. Dette
tilsier en relativt høy andel aksjer i
forhold til rentepapirer.
Fastrenteobligasjoner gir faste nomi-
nelle renteutbetalinger, og beskytter
derfor i liten grad mot reallønnsvekst
og inflasjon. Aksjer representerer i
større grad reelle underliggende ver-
dier, og det er derfor grunn til å tro at
aksjer på lang sikt beskytter bedre
mot reallønnsvekst og inflasjon enn
fastrenteobligasjoner.
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Pensjonskasser og livselskaper har 
imidlertid, utover sitt langsiktige pers-
pektiv, også årlige krav til avkastning,
og må ha buffere som er tilstrekkelige
til å møte kortsiktige svingninger i
finansmarkedet. Forutsetningen for
høy aksjeandel er derfor tilstrekkelig
bufferkapital til å møte svingningene.
Bufferkapital mot markedssvingninger
er egenkapital utover minimum på 8 %,
tilleggsavsetninger, kursreserver og
eventuelt en andel av udisponert
overskudd.

Pensjonskassens bufferkapital har
relativt sett styrket seg betydelig gjen-
nom året som følge av den gode utvi-
klingen i aksjemarkedene, og andre
aktivaklasser utenom rentepapirer.
Bufferkapitalen har i løpet av året falt
fra 1.825 millioner kroner til 543
millioner kroner som følge av fisjonen
med Helse Sør-Øst, men relativt til
forvaltningskapitalen har bufferkapi-
talprosenten styrket seg fra 14,3 % til
18,1 %. Inkludert i denne økningen
er en netto økning merverdier i inves-
teringer på 87,7 millioner kroner.
Opptjent kjernekapital (ekskl. merver-
dier) har blitt styrket med i alt 18,7
millioner kroner fra årets resultat. Det
ble ikke tilført ny kjernekapital fra
medlemsvirksomhetene i 2014.

Anleggsobligasjoner kan redusere mar-
kedsrisikoen 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 stabili-
seringsfordelene vi kunne oppnå.
Denne situasjonen er ikke endret siden.

Pensjonskassen søker å oppnå en
avkastning utover garantert rente
(noe under 3 %). I pengemarkedet er
rentene i dag for lave og gir for lite
bidrag til å oppnå dette målet. Det
samme gjelder for lengre rentepapirer
i finanssektoren. Derfor søker vi mot
å binde opp en kredittmargin i det
norske høyrentemarkedet som gir til-
strekkelig høy løpende avkastning til å
dekke myndighetenes bokførte avkast-
ningskrav. Vi vil da utsettes for kreditt-
risiko, men unngår samtidig å måtte
flytte oss ut på rentekurven (økt løpe-
tid på rentepapirer) og utsette oss for
betydelig renterisiko. Det tas sikte på
å bygge opp anleggsporteføljen når vi
får et vesentlig høyere rentenivå. For
stresstest ved årsskiftet vises det til
note 14.

Kapitaldekningen var ved utgangen
av året 14,3 % (inklusive 50 % vekt-

ing av ikke innkalt kommittert kapital),
dvs. en økning fra 11,2 % ved be-
gynnelsen på året. Økningen på 3 %-
poeng, foruten god utvikling på
finansaktiva gjennom året, er en følge
av gunstig fordeling av egenkapitalen
ved fisjonen med Helse Sør-Øst.

Risikodefinisjoner
Pensjonskassens investeringer er i ulik
grad eksponert mot forskjellige typer
risiko: 

Renterisiko er risiko for verdiendring
av rentebærende instrumenter, som
obligasjoner og pengemarkedsplasse-
ringer, som følge av endringer i det
generelle rentenivået. Risikoen avhen-
ger av gjennomsnittlig løpetid på rente-
bindingen på instrumentene (durasjo-
nen). Pensjonskassens finansstrategi
inneholder fastsatte rammer for
akseptabel renterisiko.

Aksjemarkedsrisiko er risiko for ver-
diendring av plasseringer i egenkapital-
instrumenter som følge av svingninger
i aksjekursene. Aksjemarkedsrisikoen
søkes redusert gjennom en balansert
sammensetning av egenkapitalinstru-
menter med ulik risikoprofil.  

Foto: Getty Images



Kredittrisiko er risiko for endring av
finansielle eiendelers verdi som følger
av markedets syn på utstederes kreditt-
verdighet. Pensjonskassen følger i
denne forbindelse forskrift om kapital-
forvaltning for livselskapenes kapital-
forvaltning med maksimal eksponering
mot enkeltutsteder på 4 % av forvalt-
ningskapitalen. I tillegg reduseres
denne risikoen ved at det i begrenset
grad investeres direkte i industriobli-
gasjoner, 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 renteinstru-
menter. Pensjonskassen valutasikrer
derfor normalt utenlandske renteplasse-
ringer, men ikke egenkapitalplasseringer.
Valutarisikoen i egenkapitalinstrumenter
inngår således i pensjonskassens
naturlige diversifiseringsstrategi.

Likviditetsrisiko er risikoen for at
posisjoner ikke lar seg realisere innen
en gitt frist uten betydelig prisnedslag.
Pensjonskassens investeringsstrategi
innebærer hovedsakelig plassering i
likvide enkeltpapirer eller fond som
kan realiseres med tre dagers varsel.
De minst likvide plasseringene er
innen eiendom og alternative investe-
ringer. Disse plasseringene kan det ta
noe tid å realisere, men de utgjør en
såpass liten del av den totale forvalt-
ningskapital at pensjonskassens totale
likviditet ansees som svært god.
Pensjonskassen har kontinuerlig kon-
troll med at det er tilstrekkelig beløp
innestående på bankkonto som sikrer
likviditet til utbetaling av pensjoner
og til drift.

Forsikringsmessige avsetninger og
resultatdisponering
8. mars 2013 offentliggjorde
Finanstilsynet krav om at nytt dødelig-
hetsgrunnlag for kollektiv pensjons-
forsikring, K2013, skulle implementeres
med virkning fra 2014.
Før 2014 ble dødelighetstariff K2005
med innebygde forutsetninger om
den antatte nedgang i dødelighet,
samt sikkerhetsmarginer i henhold til
Finanstilsynets minstestandard for
K2005, lagt til grunn for beregning av
pensjonskassens oppreserveringsbehov.

Full oppreservering til K2013 ble gjen-
nomført i 2013. På grunn av uklarheter
mht. Finanstilsynets anvisninger ble
oppreserveringen gjennomført etter

solidaritetsprinsippet. Etter at regn-
skapet var avlagt, presiserte
Finanstilsynet at oppreserveringen var
forutsatt å bli gjennomført etter et
ikke-solidarisk prinsipp med et ansvar
på egenkapitalen med 20 % av avset-
ningsbehovet. Pensjonskassen gjennom-
førte derfor endringer i den gjennom-
førte fordeling av forsikringsmessige
avsetninger og opptjent egenkapital
for å tilfredsstille disse presiseringene.

Pensjonskassens aktuar har foretatt
forsikringsteknisk oppgjør pr. 31. 
desember 2014 i henhold til dødelig-
hetsforutsetningene i K2013.
Grunnlaget for fastsettelsen av uføre-
tariffen (KU2009) er uføreerfaringer
til og med 2008.

Grunnlagsrenten er 3 % p.a. for all
opptjening i pensjonskassen før 1.
januar 2012. Etter denne dato er
grunnlagsrenten fastsatt til 2,5 % p.a.
Gjennomsnittlig grunnlagsrente er
2,88 % p.a. pr. 31.12.14.

Avsetning til premiereserven etter
gjeldende tariff er pr. 31.12.14 fore-
tatt med 134,8 millioner kroner.
Pensjonskassen er fullt oppreservert.

Tilleggsavsetninger i forsikringsfondet
representerer en forsikringsmessig
buffer som i betydelig grad kan
benyttes dersom årets finansielle
avkastning ikke er tilstrekkelig. 
I 2014 er alt tilgjengelig  renteresultat
avsatt til tilleggsavsetninger.
Tilleggsavsetningene utgjør pr. 31.
desember 2014 164,2 millioner kroner.

Risikoutjevningsfondet kan brukes til
å dekke underskudd i regnskapets
risikoresultat, noe som kan oppstå
spesielt ved ugunstig uføreutvikling,
samt styrke avsetningen til premie-
reserve vedrørende risiko knyttet til
person. Det er i år avsatt maksimalt til
risikoutjevningsfondet med 50% av
årets risikoresultat tilsvarende 8,5
millioner kroner. Fondet utgjør pr. 31.
desember 2014 41,5 millioner kroner.

Premiefondet kan kun benyttes til
premieformål. Kostnader for regule-
ring av pensjoner og pensjonsgrunn-
lag beregnes og faktureres når resul-
tatet av årets lønns- og trygdeoppgjør
er kjent. Alle tilsluttede virksomheter
benyttet hele eller deler av fondet til
dekning av årets reguleringspremie.
Gjenstående premiefond inkludert
renter i 2014 med 2,5 % p.a. var 3,6
millioner kroner. For mye innbetalt
premie for ikke-forsikringsbare ytelser
er godskrevet fondet med 6,2 millioner

kroner. For mye betalt regulerings- 
og rentegarantipremie er godskrevet
fondet med totalt 17,7 millioner 
kroner. Fondet er videre tildelt 50%
av årets risikoresultat med 8,5 millioner
kroner. Fondet utgjør pr. 31. desember
2014 etter dette 36,1 millioner kroner.

Det er i 2014 ikke innkalt ny kjerne-
kapital fra tilsluttede virksomheter.
Etter årets resultatdisponering med
tilførsel av opptjent egenkapital (eks-
klusive merverdier) med 18,6 millioner
kroner utgjør kjernekapitalen i pen-
sjonskassen 240,1 millioner kroner.

Tidsbegrenset ansvarlig lån fra
Akershus fylkeskommune på 10
millioner kroner inngikk tidligere i
pensjonskassens ansvarlige kapital.
Lånet inklusive påløpte renter ble inn-
fridd i sin helhet 30. desember 2014. 

Kapitaldekningsprosenten pr. 31. des-
ember 2014 er etter dette 14,33 %
mot 11,26 % ved utgangen av 2013.

Fremtidsutsikter for finansmarkedet
Det viktigste for bidragene til global
vekst i dag er utviklingen i de to store
økonomiene USA og Kina. Begge lan-
dene har siden begynnelsen av året
2014 opplevd et vekstoppsving. Ved
inngangen til året var veksten i Kina
svekket av innstrammingene overfor
skyggebankene, som igjen svekket
eiendomsmarkedet, og dermed inve-
steringsaktiviteten. I månedene som
fulgte iverksatte Kina en rekke mål-
rettede stimuli som stabiliserte veksten
og unngikk dermed en «hard landing».
Det er ventet at kinesiske myndig-
heter vil fortsette å stimulere økono-
mien i 2015 fordi de er avhengige av
stabilitet for å kunne gjennomføre
reformene i finanssystemet.
Stimuliene vil imidlertid være målret-
tede og begrensende for ikke å
undergrave reformprosessen. Risikoen
for en vesentlig avmatning i kinesisk
økonomi er liten, men veksttakten vil,
som en følge av reformer og demo-
grafi, avta svakt, men kontrollert, de
neste årene.

USAs økonomi var ved inngangen til
2014 svekket av budsjettkaos i
Kongressen og et ekstremt vintervær.
Inngåelse av budsjettavtale og inn-
henting etter vinterens kulde utover
våren, førte til et kraftig løft i innen-
landsk etterspørsel. Aktivitetsmålingene
nådde ekstremt høye nivåer i løpet av
sommeren samtidig som sysselsettings-
veksten i privat sektor akselererte.
Arbeidsledigheten falt fra 7,0 til 5,6 %
i løpet av året. Lavere oljepriser under-
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støtter den viktigste driveren for 
amerikansk vekst, dvs. privat konsum,
gjennom å øke husholdningenes dis-
ponible inntekt. Dette gir ekstra stimulans
til økt forbruk i USA og til en økonomi
som allerede er i et godt driv. Den
gode utviklingen har ført til avvikling
av de kvantitative lettelsene fra den
amerikanske sentralbanken, og spørs-
målet er mer om når sentralbanken vil
starte innstramninger igjen ved hjelp av
renteøkninger. Den amerikanske penge-
politikken har vært meget vellykket,
og vi tror sentralbanken er svært opp-
tatt av at eventuelle renteøkninger
ikke skal kvele den positive utviklingen
vi har sett de siste årene. Den mang-
lende faktoren for å utløse en økning
av renten vil sannsynligvis være at
lønnsveksten tar seg opp. Denne har
foreløpig holdt seg nede siden finans-
krisen og indikert at det har vært
ledig kapasitet i økonomien. En mar-
kert økning i lønnsveksten vil signali-
sere at det går mot full utnyttelse i
sysselsettingen i industrien og dermed
at det er tid for å starte innstramningen.
En allerede svært sterk dollar vil imidler-
tid kunne forsinke en slik prosess i og
med at eksportrettet industri svekkes.

Eurosonen utgjør fortsatt den største
risikoen for global økonomi.

Stagnerende vekst og deflasjon i desember
har ført til økt pessimisme. Det er vik-
tig å påpeke at denne pessimismen
særlig gjelder landene i Sør-Europa
hvor svært høy arbeidsledighet har
bitt seg fast og fører til stagnasjon.
Den Europeiske sentralbanken har gitt
signaler om å sette i gang med rela-
tivt omfattende kvantitative lettelser
inn i 2015 på linje med det USA har
vært igjennom og Japan er i gang
med. Det gjenstår å se om disse sti-
mulansene vil snu trenden i sør-euro-
peisk økonomi, men uansett viser det
stor vilje i EU til å løse Europas struk-
turelle problemer.

Norsk økonomi ligner mer på den
amerikanske, men har et renteanker
mot Europa som følge av domineren-
de handel med denne regionen. 
I perioden med høy oljepris og bunn-
solid norsk økonomi har vi således
hatt for lave renter enn det økono-
mien skulle tilsi. Dette har gitt rekord-
lav arbeidsledighet, men også en
oppheting av boligmarkedet. Når vi så
har fått en halvering av oljeprisen, er
dette kanskje en sunn hendelse for
norsk økonomi. Vi fikk som resultat
en svakere norsk krone som samtidig
styrker annen eksportrettet industri
enn i oljesektoren. Industrien blir såle-

des mer robust. Når så den norske
sentralbanken i reaksjon på oljepris-
fallet i tillegg senker renten i desem-
ber, synes dette kortsiktig og unød-
vendig. Norge trengte ikke ytterligere
svekkelse av kronen, og det vi abso-
lutt ikke trenger er en overoppheting
av boligmarkedet, noe vi lett kan få
fremover med enda lavere renter.
Markedet ble tatt fullstendig på sen-
gen, og den viktigste parameteren for
sentralbanken, nemlig troverdigheten,
ble betydelig svekket. Vi får håpe at
forutsigbarheten til sentralbanken blir
bedre fremover slik at stabiliteten i den
norske økonomien kan ivaretas på en
bedre måte. Vi forventer at oljeprisen
etter hvert vil stige igjen, og oljesek-
toren vil fortsatt være den viktigste
sektoren for norsk økonomi i mange
år fremover. Det er derfor ingen
grunn til panikk for å omstille norsk
økonomi til andre sektorer.

Det vil bli et utfordrende år å oppnå
særlig avkastning i rentemarkedet i
2015, men vi håper dette blir mer
enn utlignet av en økning i realverdier
som aksjer og eiendom. I sum tror vi
året kan bli et godt år for verdens
verdipapirmarkeder.
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Styrets beretning

Formål, organisasjon og ledelse
Akershus interkommunale pensjons-
kasse (AIPK) er en videreføring av
Akershus fylkeskommunale pensjons-
kasse (AFPK) som ble etablert 1.
januar 1952 av fylkestinget i Akershus.
Pensjonskassens formål er å yte pen-
sjoner til medlemmene og deres etter-
latte i henhold til pensjonskassens
vedtekter. Pensjonskassens målsetting
er å drive en økonomisk konkurranse-
dyktig pensjonsinnretning med faglig
høyt nivå og god service til medlem-
mer, pensjonister og arbeidsgivere.  

Konsesjon
Pensjonskasser er etter forsikringsvirk-
somhetsloven konsesjonspliktig virk-
somhet, og pensjonskassen har kon-
sesjon til å drive virksomhet som
pensjonskasse.

I juni 2014 endret pensjonskassens
navn fra Akershus fylkeskommunale
pensjonskasse til Akershus interkom-
munale pensjonskasse. Etter at helse-
personell pr, 1, januar 2014 ble skilt
ut fra pensjonskassen til en egen,
nyopprettet pensjonskasse
(Pensjonskassen for helseforetakene i
hovedstadsområdet PKH) med om lag
80% av pensjonskassens medlems-
masse og premiereserve, ønsket pen-
sjonskassen å kunne tilby pensjons-
kassens allerede godt etablerte og
kvalitativt høye tjenester til et bredere
marked enn kun virksomheter med
tilknytning til Akershus fylkeskommune.
Dette er gjort mulig gjennom en til-
pasning til regelverket for interkom-
munale pensjonskasser.  Nye selskaps-
vedtekter ble godkjent av Finanstilsynet
i juni 2014, under forutsetning av at
tillatelsen ble tatt i bruk innen ett år.
Pr. 30. mars 2014 er det ikke tatt opp
nye deltakere, og pensjonskassen er
derfor foreløpig ikke å anse som
interkommunal. Pensjonskassen leg-
ger imidlertid til grunn at det er mulig
å søke Finanstilsynet om utsatt frist
for å ta tillatelsen i bruk, dersom ikke
opptak av nye medlemmer har skjedd
innen den opprinnelige fristens utløp.

Pensjonskassens midler holdes adskilt
fra fylkeskommunens og øvrige
medlems-bedrifters midler, og kassen
hefter ikke for fylkeskommunens og
øvrige medlems-bedrifters forpliktelser.
Regnskapet føres etter regnskapsloven
og forskrift om årsregnskap for pen-
sjonsforetak av 20. desember 2011.  

Pensjonskassen er en egen juridisk
enhet og ledes av et styre med syv
medlemmer. Fem styremedlemmer
med personlige vararepresentanter
oppnevnes av fylkestinget i Akershus.
To styremedlemmer med personlige
vararepresentanter oppnevnes av
arbeidstakernes organisasjoner, blant

innskuddspliktige medlemmer i pen-
sjonskassen. Styrets funksjonsperiode
følger valgperioden.

Året 2014
Pensjonskassen forvaltet 3,0 milliarder
kroner ved utgangen av 2014 mot
12,8 milliarder kroner ved utgangen
av 2013. Realisert totalavkastning ble
4,4 % i 2014  (Dietz’ modifiserte
beregningsmodell) mot 3,6 % året
før. 

Tilsvarende verdijustert totalavkast-
ning ble 7,1 % mot 9,3 % året før. 

Fordelt på de ulike aktivaklassene var
verdijustert avkastning følgende (året
2013 i parentes): aksjer 13,7 %  (24,1 %),
eiendom 11,2 % (5,8 %), rentebærende
verdipapirer 2,6 % (4,1 %), alternative
investeringer 15,7 % (11,9 %) og
utlån 3,3 % (2,8 %). Alternative
investeringer består av hedgefond,
private equity, infrastruktur og råvarer.

Totalt renteresultat i 2014 ble på
118,9 millioner kroner mot 711,5
millioner kroner i 2013. Realisert rente-
resultat i 2014 utgjør 26,4 millioner
kroner mot 88,1 millioner kroner i
2013. Risikoresultatet i 2014 ble 17,1
millioner kroner mot 132,0 millioner
kroner i 2013. Administrasjonsresultatet
ble på 0,3 millioner kroner mot -1,2
millioner kroner i 2013.

Styret er tilfreds med en solid kjerne-
kapitaldekning på 14,3 % og anser
videre en solvensmarginkapital på
327,7 % av solvensmarginkravet som
svært god.

Det er gjort tre vesentlige endringer i
kapitalforvaltningsstrategien i 2014:
Målsatt aksjeandel er økt fra 15 til 20 %,
målsatt andel utlån til medlemmer av
pensjonskassen er økt fra 6 % til 10%,
og målsatt andel i eiendommer er økt
fra 10 til 15 %. Et resultat av disse
endringene er en tilsvarende reduksjon
i målsatt andel rentepapirer.

Med bakgrunn i fallende rentekurver,
hyppige endringer i grunnlagsrenten
og ambisjoner om å videreføre gode
resultater i offentlige og interne
stresstester har styret vedtatt at årets
resultatdisponering baseres på maksi-
mal styrking av risikoutjevningsfond
og tilleggsavsetninger.

Pr. 1. januar 2014 ble det gjennom-
ført en utfisjonering av pensjonskassens
forpliktelser og eiendeler. Ca. 80 %
av medlemsmasse og forsikringsmessige
reserver ble overført til den nyopp-
rettede Pensjonskassen for helsefore-
takene i hovedstadsområdet (PKH).
Fylkeskommunens innbetaling av
egenkapital etter den statlige overta-

kelse av helseforetakene pr. 1. januar
2002 er ikke omfattet av den generelle
delingsbrøken. Pr. 31. desember har
pensjonskassen derfor en solid kjerne-
kapital i forhold til forvaltningskapitalen

På bakgrunn av en svært god kjerne-
kapitalstatus etter gjennomført fisjon
til PKH, har styret i 2014 funnet å
kunne fravike prinsippet om årlig 
kjernekapitalinnskudd  fra medlems-
virksomhetene.

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 2014. 

Styret kjenner ikke til at det er vesen-
tlig usikkerhet knyttet til årsregnskapet
og kjenner ikke til ekstraordinære for-
hold som har betydning for vurdering
av pensjonskassens regnskap. Det er
ikke inntruffet forhold etter regnskaps-
årets slutt som har betydning for vur-
dering av regnskapet. 

Styret anser at resultatregnskapet og
balansen for 2014 med noter gir
fyllestgjørende informasjon om driften
gjennom året og den økonomiske 
stillingen ved utgangen av året. Det
er videre styrets oppfatning at års-
regnskapet gir et rettvisende bilde av
pensjonskassens økonomiske stilling
31. desember 2014 og av resultatet
for 2014.

Fortsatt drift
Årsregnskapet for 2014 er avlagt med
forutsetning om fortsatt drift, og
styret bekrefter at forutsetningen er
til stede.

Fisjonsprosessen med Pensjonskassen
for helseforetakene i hovedstadsom-
rådet (PKH) er avsluttet etter de prin-
sipper som ble fastlagt av fisjons-
partene. Pensjonskassens medlems-
bestand er dermed redusert med ca
80%. Informasjonsvirksomheten over-
for kommuner og fylkeskommuner
vedrørende den interkommunale
pensjonskassen er godt i gang, og
mange kontakter er knyttet med
kommuner i Østlands-området som
har gitt positiv respons på pensjons-
kassens henvendelse.

Styret og administrasjonen vil også i
tiden fremover gjennom sitt arbeid
videreutvikle og drive pensjonskassen
som en konkurransedyktig ordning til
beste for medlemmer, pensjonister og
arbeidsgivere.
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styreleder
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nestleder

Sverre Myrli                       
styremedlem

Siv Svensson Ostrø                 
styremedlem

Turid Jenssen                                                   
styremedlem

Karin Adolfsen                                                 
styremedlem

Sissel Rødevand
styremedlem

Oslo, den 24. mars 2015
Styret for Akershus interkommunale pensjonskasse

Øivind Stjernfeldt Juvet
daglig leder



Noter TEKNISK REGNSKAP 2014 2013
1 Premieinntekter

1 1.1 Forfalte premier, brutto 166 220 831 618 
1 1.2 - Avgitte gjenforsikringspremier -160 -268 

Sum premieinntekter 166 060 831 350 

2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen
7,10 2.1 Inntekter fra investeringer i datterforetak -   36 329 

7 2.2 Renteinntekt og utbytte m.v. på finansielle eiendeler 79 705 341 939 
7,10 2.3 Netto driftsinntekt eiendom 1 320 1 346 

15 2.4 Verdiendringer på investeringer 78 913 619 330 
16 2.5 Realisert gevinst og tap på investeringer 19 419 -12 842 

Sum netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 179 358 986 102 

5. Erstatninger
5.1 Utbetalte erstatninger

2 5.1.1Brutto -68 091 -262 371 
5.2 Endring i erstatningsavsetninger

23 5.2.1Brutto 11 633 -17 075 
Sum erstatninger -56 458 -279 446 

6. Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser
23 6.1 Endring i premiereserve

6.1.1 Til (fra) premiereserve, brutto -134 835 -911 125 
23 6.2 Endring i tilleggsavsetninger -26 371 -   
16 6.3 Endring i kursreguleringsfond -92 466 -623 234 
23 6.4 Endring i premiefond -186 -4 191 

Sum resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser -253 859 -1 538 550 

8. Midler tilordnet forsikringskontraktene - kontraktsfastsatte forpliktelser
8,23 8.1 Overskudd på avkastningsresultatet -   -   
8,23 8.2 Risikoresultat tilordnet forsikringskontraktene -8 534 -   

Sum midler tilordnet forsikringskontraktene - kontraktsfastsatte forpliktelser -8 534 -   

3 9. Forsikringsrelaterte driftskostnader
9.1 Forvaltningskostnader -6 373 -15 576 
9.2 Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader -9 374 -15 976 

Sum forsikringsrelaterte driftskostnader -15 747 -31 552

11. Resultat av teknisk regnskap 10 820 -32 096 

IKKE-TEKNISK REGNSKAP

12. Netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen
7,10 12.1 Inntekter fra investeringer i datterforetak -   2 739 

7 12.2 Renteinntekt og utbytte m.v. på finansielle eiendeler 8 615 25 777 
7,10 12.3 Netto driftsinntekt fra eiendom 143 101 

15 12.4 Verdiendringer på investeringer 8 530 46 688 
16 12.5 Realisert gevinst og tap på investeringer 2 099 -968 

12.6 Renteutgifter
Sum netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen 19 387 74 337 

3 14. Forvaltningskostnader og andre kostnader knyttet til selskapsporteføljen
3 14.1 Forvaltningskostnader -689 -1 174 

22 14.2 Andre kostnader (renter på ansv. kapital) -340 -361 

15. Resultat av ikke-teknisk regnskap 18 358 72 802 

16. Resultat før skattekostnad 29 178 40 706 

17. Skattekostnader 2 992 -3 889 

18. Resultat før andre resultatkomponenter 32 169 36 817 

19. Andre resultatkomponenter
19.1 Endringer i verdireguleringsreserve - eiendom, anlegg og utstyr 4 717 583 

20. TOTALRESULTAT 36 886 37 400 

RESULTATDISPONERING:
Fra (til) annen opptjent egenkapital, merverdier -9 701 -42 784 
Fra (til) risikoutjevningsfond -8 534 43 025 
Fra/til annen opptjent egenkapital -18 651 -37 641
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Resultatregnskap (1 000 kr)



Noter EIENDELER 2014 2013
EIENDELER I SELSKAPSPORTEFØLJEN
2. Investeringer

10 2.1 Bygninger og andre faste eiendommer
2.1.1 Investeringseiendommer 1 976 1 274 
2.1.2 Eierbenyttet eiendom 841 525 

10 2.2. Datterforetak
2.2.1 Aksjer og andeler i datterforetak -   13 750 
2.2.2 Fordringer på og verdipapirer utstedet av datterforetak -   9 577 

2.3 Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost
17 2.3.2 Utlån og fordringer 27 285 45 732 

2.4 Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi
12 2.4.1 Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kost) 110 896 295 087 
11 2.4.2 Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning 114 572 448 407 

2.4.3 Utlån og fordringer 12 020 3 739 
Sum investeringer 267 590 818 091 

3. Fordringer
3.1 Fordringer knyttet til premieinntekter 118 29 248 
3.2 Andre fordringer 1 059 4 811 

Sum fordringer 1 177 34 059 

4. Andre eiendeler
18 4.1 Anlegg og utstyr 522 682 

4.2 Kasse, bank 25 000 40 000 
4.4 Andre eiendeler betegnet etter sin art 
Netto pensjonsmidler 3 291 770 

Sum andre eiendeler 28 813 41 452 

5. Forskuddsbetalte kostnader og opptjente, ikke mottatte inntekter 1 089 442
Sum eiendeler i selskapsporteføljen 298 670 894 044 

EIENDELER I KUNDEPORTEFØLJENE
6. Investeringer i kollektivporteføljen

10 6.1 Bygninger og andre faste eiendommer
6.1.1 Investeringseiendommer 19 976 18 560 
6.1.2 Eierbenyttet eiendom 8 506 7 642 

10 6.2. Datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak
6.2.1 Aksjer og andeler i datterforetak -   200 296 
6.2.2 Fordringer på og verdipapirer utstedet av datterforetak -   139 503 

6.3 Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost
17 6.3.2 Utlån og fordringer 275 815 666 181 

6.4 Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi
12 6.4.1 Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kost) 1 121 010 4 298 508 
11 6.4.2 Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning 1 158 164 6 531 924 

6.4.3 Utlån og fordringer 127 145 60 919 
Sum investeringer i kollektivporteføljen 2 710 616 11 923 532 

SUM EIENDELER 3 009 286 12 817 576 

EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER
20 10. Innskutt egenkapital 150 337 380 060 

20 11. Opptjent egenkapital
11.1 Risikoutjevningsfond 41 524 119 119 
11.2 Annen opptjent egenkapital 89 727 399 519 
11.2 Annen opptjent egenkapital; merverdier 35 492 84 347 

Sum opptjent egenkapital 166 744 602 985 

12. Ansvarlig lånekapital mv.
22 12.2 Ordinær ansvarlig lånekapital -   10 000 

Sum ansvarlig lånekapital mv. -   10 000 

23 13. Forsikringsforpliktelser i livsforsikring - kontraktsfastsatte forpliktelser
13.1 Premiereserve 2 117 483 9 589 318 
13.2 Tilleggsavsetninger 164 215 644 900 
13.3 Kursreguleringsfond 338 299 1 228 680 
13.4 Erstatningsavsetning 12 992 142 232 
13.5 Premiefond 36 103 199 283 

Sum forsikringsforpliktelser i livsforsikring - kontraktsfastsatte forpliktelser 2 669 092 11 804 413 

15. Avsetning for forpliktelser
1 5.2 Forpliktelser ved skatt

5 15.2.1 Forpliktelser ved periodeskatt 200 3 300 
15.2.2 Forpliktelser ved utsatt skatt

15.3 Andre avsetninger for forpliktelser -   360 
Sum avsetninger for forpliktelser 200 3 660 

16. Forpliktelser
16.1 Finansielle derivater 16 799 -   
16.3 Andre forpliktelser 6 115 14 542 

Sum forpliktelser 22 914 14 542 

17. Påløpne kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter - 1 916 

SUM EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER 3 009 286 12 817 576
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Balanse pr 31. desember (1 000 kr)
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styreleder
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nestleder

Oslo, den 24. mars 2015
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Siv Svensson Ostrø                 
styremedlem

Turid Jenssen                                             
styremedlem
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Annen innskutt Risiko- Opptjent Sum
egenkapital utjevnings- egenkapital egenkapital

fond

Egenkapital pr. 01.01.2013 354 709 162 144 404 581 921 434 

Totalresultat 2013 -43 025 80 425 37 400 
Endring i innskutt egenkapital 25 351 25 351 
Rebalanseringing merverdier -1 140 -1 140 

Egenkapital pr. 31.12.2013 380 060 119 119 483 866 983 045 

Endringer i forbindelse med fisjon -229 723 -94 490 -361 308 -685 521 
Andre endringer 8 362 -22 877 -14 515 

Egenkapital pr. 01.01.2014 150 337 32 991 99 681 283 009 

Totalresultat 2014 8 534 28 352 36 886 
Rebalanseringing merverdier -2 814 -2 814 

Egenkapital pr. 31.12.2014 150 337 41 524 125 219 317 080

KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER 2014 2013
Innbetalte premier 208 042 832 987 
Utbetalte pensjoner -101 573 -328 933 
Innbetalte refusjoner 37 494 66 285 
Utbetalinger til andre leverandører av varer og tjenester -8 868 -19 414 
Utbetalinger til ansatte, arbeidsgiveravgift, m.v. -15 528 -10 669 
Skatter -108 -2 889 
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 119 459 537 369 

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIELLE EIENDELER
Netto utbetaling og nedbetaling vedr. utlån 11 334 -152 531 
Netto kontantstrøm ved salg, innfrielser og kjøp av obligasjoner 74 710 -939 557 
Netto kontantstrøm ved salg og kjøp av aksjer og andeler samt eiendom -45 007 -155 757 
Innbetaling av leieinntekter 1 463 1 446 
Innbetaling av renter 57 536 255 256 
Utbetaling av renter -700 -1 
Innbetaling av utbytte 31 264 127 669 
Netto kontantstrøm fra finansielle eiendeler 130 600 -863 475 

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER
Nedbetaling av ansvarlig lån -10 000 
Bankbeholdning fisjonert ut til PKH -76 978 
Pro & Contra-oppgjør ved fisjon PKH -98 106 
Innbetaling av kjernekapitalinnskudd - 25 351 
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -185 084 25 351 

Netto endring i kasse, bank 64 974 -300 755 
Beholdning av kasse, bank pr. 1. januar 98 211 391 721 

Valutaeffekter på bankkonto 338 7 245 

Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr. 31. desember 163 524 98 211 

Endringer i Egenkapital (1 000 kr)

Kontantstrømanalyse (1 000 kr)
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Generelt om regnskapsprinsipper
Regnskapet for 2014 er avlagt i henhold til forskrift om 
årsregnskap for pensjonsforetak av 20. desember 2011.

Oppdeling av portefølje
Selskapets forvaltningskapital er delt i to porteføljer: 
kundeporteføljen og selskapsporteføljen. Porteføljene er
underlagt felles forvaltning. Kundeporteføljen representeres
ved forsikringstekniske avsetninger; premiereserve, erstat-
ningsreserve,tilleggsavsetninger, premiefond, risikoutjev-
ningsfond og kursreguleringsfond. Selskapsporteføljen 
består av innbetalt og opptjent egenkapital, ansvarlig låne-
kapital og andre gjeldsposter.

Klassifikasjon av finansielle instrumenter
Ved første gangs regnskapsføring blir finansielle eiendeler
klassifisert etter formålet med investeringen.

a) Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi
Dette er eiendeler og forpliktelser som ved førstegangs inn-
regning blir tilordnet kategorien virkelig verdi med
verdiendringer over resultatet. Med unntak av obligasjoner
målt til amortisert kost inngår de fleste av
de finansielle eiendeler i denne kategorien.

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

I gruppen inngår også medlemsutlån (pantelån). De er opp-
ført til nominelle verdier i balansen, redusert med avsetninger
til gruppevis nedskrivning. De nominelle verdiene sammen-
faller med en beregning av amortisert verdi.
Regnskapsføringen er foretatt i samsvar med finansdeparte-
mentets forskrift nr. 1740 av 21. desember 2004 om regn-
skapsmessig behandling av utlån og garantier i finans-
institusjoner. 

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

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

Ved senere verdivurderinger legges forutsetningen om fort-
satt 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.

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.

Fordringer
Premiefordringer og andre fordringer er balanseført til på-
lydende. Fordringene er ikke vurdert å være tapsutsatt.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler til eget bruk er klassifisert som anleggs-
midler i balansen og oppført til anskaffelseskost med fra-
drag for ordinære avskrivninger. Ordinære avskrivninger er
beregnet etter bedriftsøkonomiske prinsipper og drifts-
midlene avskrives lineært i tråd med en fornuftig avskriv-
ningsplan.

Endring av verdivurdering på eierbenyttet eiendom 
føres over andre resultatkomponenter; ” Endringer i 
verdireguleringsreserve - eiendom, anlegg og utstyr”.

Ansvarlig lånekapital
Ansvarlig lånekapital er oppført til pålydende.
Lånekapitalen er innfridd 30. desember 2014.

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

Premiereserven utgjør den forsikringstekniske kontant-
verdien av pensjonsrettigheter opptjent på beregningstids-
punktet. Beregningen foretas av pensjonskassens aktuar.
Pliktig avsetning til premiereserve  fastsettes i samsvar 
med styrevedtak. Premiereserven inkluderer avsetning til
administrasjonsreserve.

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 omløpsmidler viser et
netto urealisert tap settes kursreguleringsfondet til 0.

Note 0 - Regnskapsprinsipper



Pensjonskassens styre har for 2014 fastsatt 
premiesatsene i pensjonsordningen etter 
anbefaling fra ansvarshavende aktuar.

2014 2013

Medlemspremie, 2% 16 048 93 298 
Arbeidsgivertilskudd, 10,75% 79 999 455 006 
Reguleringspremie fra arbeidsgiver 68 191 271 314 
Rentegarantipremie fra arbeidsgiver 1 982 12 000 

Sum premier 166 220 831 618

Avgitt gjenforsikringspremie representerer premiekostnad 
på katastrofeforsikring via JLT Towers Re.

27

Note 1 - Forfalte premier (1 000 kr)

Erstatningsavsetningen skal dekke selskapets forventede
erstatningsutbetalinger for forsikringstilfeller som ved
regnskapsårets utgang ikke er oppgjort av eller meldt til
selskapet. Erstatningsavsetningen tilsvarer bare midler som
ville ha kommet til utbetaling i regnskapsåret dersom 
erstatningstilfellet var ferdigbehandlet.

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 for-
bindelse med årsoppgjørsdisposisjonene.
Risikoutjevningsfondet skal klassifiseres som egenkapital.

Premiefondet bygges opp ved tilførsel av årets avkast-
ningsresultat 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 opparbeidede merverdier i selskapsporteføljens investe-
ringer.

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

Pensjonsforpliktelser egne ansatte
Pensjonskassens ansatte omfattes av pensjonskassens
kollektive pensjonsordning på lik linje med andre medlemmer.
Pensjonsordningen gir en definert ytelse i henhold til tariff-
avtalen i kommunal sektor.

Skatt
Pensjonskasser skattlegges etter samme regelverk som
gjensidige livsforsikringsselskaper.
Årets resultatførte skattekostnad består av betalbar skatt
regulert med for lite/for mye avsatt tidligere år.
Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av forskjeller mellom
rapporterte skattemessige og regnskapsmessige
resultater som vil utlignes i fremtiden. Pensjonskassens
finansieringsmodell innebærer at utsatt skattefordel ikke
oppfyller kravet til balanseføring etter god regnskapsskikk.

Pensjonskassen ilegges 0,3% formuesskatt av lignings-
messig nettoformue.

Note 2 - Erstatninger (1 000 kr)

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

2014 2013

Alderspensjon 77 650 233 079 
Uførepensjon 16 368 71 113 
Etterlattepensjon 11 336 22 701 
Barnepensjon 179 1 736 

Sum utbetalte pensjoner 105 533 328 629 
Mottatte refusjoner -37 442 -66 258 

Netto pensjonsutbetalinger 68 091 262 371



Endring i pensjonsforpliktelser/pensjonsmidler for egne
ansatte føres til kostnad/inntekt under forvaltnings-og
driftskostnader.  

I 2013 hadde pensjonskassen netto pensjonsmidler på 
kr. 769 532 (regnskapets pkt. 4.4). I 2014 er disse 
midlene økt med kr. 2 521 363  til kr. 3 290 895 .

Årsaken til den sterke økningen i pensjonsmidlene er
vedtatt pensjonsreform, som spesielt har virkning for
uføreytelser. 

2014 2013

Omkostninger vedr. utlånsforvaltning 192 360 
Omkostninger vedr. kjøp/salg av 
verdipapirer m.m. *) 1 542 4 759 
Aktuarhonorar 859 1 414 
Ekstern konsulent- og advokatbistand 1 587 6 748 
Kurs, konferanser og opplæring 230 300 
Serviceavtaler 1 846 3 383 
Husværekostnader 930 744 
Andre driftskostnader 4 141 5 844 

Sum diverse driftskostnader 11 325 23 552 

Årets avskrivning på driftsmidler 248 285 
Lønn og andre arbeidsrelaterte ytelser 7 384 8 951 
Årets endring i pensjonsforpliktelser 
inkl. AGA **) -2 521 -61 

Sum forvaltnings- og driftskostnader 16 436 32 727 

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

Pensjonskassen hadde  pr. 31. desember 8 ansatte 
i 7,1 årsverk.

**) Se også note 4; "Pensjonskost"

Kostnadsført godtgjørelse til revisor 2014 2013

Lovpålagt revisjon (inkl teknisk
bistand med årsregnskap) 224 620 
Skatterådgivning 148 111 

Sum godtgjørelse til revisor 371 731 
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Note 3 - Forvaltnings- og driftskostnader (1 000 kr)

Note 4 - Pensjonsmidler egne ansatte

Årets kostnadsbilde er preget av utstrakt bruk av ekstern 
kontor- og konsulentbistand.



Oversikt over grunnlag for betalbar skatt:

Resultat før skattekostnad 29 178 

Permanente forskjeller:
Representasjon etc. 2 
Renteinntekt på skatt -18 
Urealisert verdiøkning kollektivporteføljen -78 914 
Urealisert verdiøkning fra selskapsporteføljen -8 530 
Regnskapsmessig resultat i deltagerliknet selskap -10 658 
Skattemessig resultat deltagerlignet selskap 8 093 
Netto real. gev./tap aksjer EU/EØS fra 
selskapsporteføljen -458 
Aksjeutbytte EU/EØS fra selskapsporteføljen -1 476 
+ 3% av utbytte aksjer EU/EØS 44 

Sum permanente forskjeller -91 915 

Endring i midlertidige forskjeller -12 562
Endring underskudd til fremføring 75 299

Årets skattegrunnlag 0

Ytelser til ledende personer
Lønn etc. Pensjonskostnader Annen godtgjørelse Sum ytelser

Ledende ansatte
Daglig leder Øyvind Juvet 
(f.o.m. 01.04.14) 865 78 20 963 
Investeringssjef Paal A. Nordhagen 1 179 102 8 1 289 
Økonomisjef Arnulf Storhaug* 1 165 97 16 1 278 
Styret
Grethe Hjelle            149 149 
Finn Terje Tønnessen 78 78 
Sverre Myrli 74 74 
Turid Jenssen 74 74 
Karin Adolfsen 79 79 
Siv Svensson Ostrø 76 76 
Sissel Rødevand 77 77 
Jonill Engesæter (varamedlem) 3 3

* Konst. adm. direktør 01.12.13 - 31.03.14 

Pensjonskassen er underlagt Forskrift om godtgjørelsesordninger i finansinstitusjoner, verdipapirforetak 
og forvaltningsselskap for verdipapirfond. Ingen ansatte mottar variabel lønn.

Lån og sikkerhetsstillelse til daglig leder, styremedlemmer, ledende ansatte mm. (1 000 kr)

Daglig leder -   -   
Styret -   -   
Øvrige ansatte 2 384 -   

For lån til daglig leder, styremedlemmer og ansatte i pensjonskassen gjelder ordinære medlemsvilkår.
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Årets skattekostnad fremkommer slik:

2014 2013

Betalbar formuesskatt -200 -3 300 
Betalbar inntektssskatt -   -   
For lite (for mye) avsatt til skatter 
tidligere år 3 300 -589 
Kildeskatt -108 -   

Årets skattekostnad 2 992 -3 889 

Note 6 - Skattekostnad (1 000 kr)

SikkerhetsstillelseLån 

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



2014 2013

Finansinntekter 179 358 986 102 
-pliktig renter premiereserve -59 844 -266 407 
-pliktig rente premiefond -147 -4 191 
-pliktig rente erstatningsreserve -488 -3 994

Renteresultat 118 879 711 510

Til kursreguleringsfond -92 466 -623 393
Realisert renteresultat 26 413 88 117

Samlet premie til administrasjon 17 531 30 322
- herav til administrasjonsreserve -1 483
- faktiske omkostninger -15 747 -31 553

Administrasjonsresultat 301 -1 231

Risikoresultat 17 068 131 967

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.

2014 2013

Bygninger og andre 
faste eiendommer, leieinntekter
Netto inntekt fra Schweigaards gate 6 1 463 1 446 
Netto inntekt fra Grønland 55, Drammen -   39 068 

Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost:

Renteinntekter fra medlemsutlån 10 047 19 092 

Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi:

Renteinntekter fra ihendehaver-
obligasjoner og sertifikater 42 407 234 894 
Renteinntekter fra bankinnskudd/
andre renter 4 602 6 763 
Utbytte 27 059 105 061 
Diverse 4 205 1 906 

Sum 89 784 408 230
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Oversikt over midlertidige 
forskjeller:
(beløp i hele kroner) 31.12.14 01.01.14

Midlertidige forskj. Positive Negative Positive Negative Netto endring.

Driftsmidler 8 052 4 043 -4 009 
G/T konto 77 96 -19 
Avsetning tap på fordringer 132 132 -
Avsetning til risikoutjevningsfond 41 524 32 990 -8 534 
Sum midlertidige forskjeller 49 708 77 37 166 96 -12 562
Fremførbart underskudd 365 691 290 392 75 299 
Urealiserte verdier utenfor 
fritaksmetoden 337 925 -   271 352 -   -66 573 
Forskjeller som ikke inngår i 
utsatt skatt beregning -41 524 -32 990 8 534 
Utligning -346 109 -346 109 -275 694 -275 694 -
Netto midlertidige forskjeller 0 19 659 0 14 794 4 697
Skattesats 27 % 27 %
Beregnet utsatt skattefordel 5 308 3 995 
Balanseført utsatt skattefordel -   -

Midlertidige forskjeller per 1.1.2014 representerer midlertidige forskjeller etter fisjon.
Utsatt skattefordel balanseføres ikke da det er usikkert om pensjonskassen kan nyttiggjøre seg dette.
Regnskapsføringen er i samsvar med god regnskapsskikk i Norge.

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

Note 8 - Resultatanalyse (1 000 kr)



2014 2013 2012 2011 2010

Realisert totalavkastning 4,4 % 3,6 % 3,4 % 5,7 % 6,8 %
Verdijustert totalavkastning 7,1 % 9,3 % 7,0 % -1,3 % 9,6 %

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

Kostpris Markedsverdi Mer-/mindreverdier

Schweigaards gate 6, Oslo 29 460 31 300 1 840
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Note 9 - Kapitalavkastning

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

Lokalene i Schweigaards gate 6, gnr. 230, bnr. 411, snr. 86, 87 og 112,  (del av Oslo Galleri) 
eies av pensjonskassen.

Av lokalene benyttes ca 35% av pensjonskassen, mens det øvrige leies ut til Oslo
Tannhelsetjeneste KF og behandles som investeringseiendom. Balanseverdien på 31,3 millioner
kroner er fastsatt etter takst foretatt på grunnlag av uavhengig ekstern samt intern vurdering og
antas å gi uttrykk for lokalenes virkelige verdi pr. 31.12.

Pensjonskassen eide inntil 1. januar 2014 100% av aksjene i Grønland 55 AS 
(eier av forretningsbygg) med adresse Grønland 55, Drammnen). 
Som ledd i fisjionsprosessen  og fordeling av eiendeler med PKH er aksjene overført PKH.



Obligasjoner m.v. - handelsportefølje til virkelig verdi over resultatet

Pålydende Risikovekt, % Anskaff. kost Balanseverdi
inkl. pål. renter

Kommunal sektor 41 500 20 41 113 41 777 
Finansinstitusjoner 834 800 20 834 621 838 469 
Industriforetak 224 575 100 246 716 216 207 

Sum obligasjoner 1 100 875 1 122 450 1 101 891 

Risikovekt, % Anskaff. kost Balanseverdi

Norske obligasjonsfond
Carnegie 20% Obligasjoner (P677) diskr 20 64 500 87 635 

Sum norske obligasjonsfond 64 500 87 635 

Utenlandske obligasjonsfond
SEB AKL Ashmore Emerging Market Bonds USD 100 30 037 45 041 
SEB Inst. US High Yield (Columbia) DKK 100 29 902 38 169 

Sum utenlandske obligasjonsfond 59 939 83 210 

Sum obligasjoner og andre verdipapir 
med fast avkastning 1 246 889 1 272 735 
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Note 11 - Obligasjoner og obligasjonsfond (1 000 kr)



Note 12 - Aksjer og fondsandeler - frivillig kategorisert til virkelig verdi over resultatet (1 000 kr)

Norske aksjer
Norteak AS 100 4 265 4 550 
Sum norske aksjer 4 265 4 550 

Utenlandske aksjer og ETF
Africa Opportunity Fund Ltd 100 2 555 3 583 
Arc Capital Holding LTD ETF 100 1 472 830 
Hirco PLC 100 2 875 1 331 
iShares MSCI Brazil 100 19 858 21 935 
NordEnergie Renewables AS 100 20 187 23 834 
Phaunos Timber Fund Limited 100 44 676 27 927 
Profi Fastigheter I Aksje 100 16 746 17 764 
Profi Fastigheter II Aksje 100 2 747 2 370 
Profi Fastigheter IV Aksje 100 3 705 3 616 
Reconstruction Capital II ETF 100 6 947 5 170 
Rowan Companies Ltd ADR 100 6 137 6 352 
South Aftican Property Oppor 100 1 901 1 153 
The Ottoman Fund ETF 100 862 2 422 
Trinity Capital PLC 100 901 2 227 
Unitech Corporate Parks 100 3 465 7 027 
Vietnam Infrastructure Ltd ETF 100 3 997 7 196 
Vinacapital Vietnam Land Ltd 100 4 564 4 893 
Yatra Capital LTD 100 3 649 2 785 
Sum utenlandske aksjer og ETF 147 245 142 414 

Norske aksjefond
Aberdeen Eiendomsfond Norge I AS 100 1 617 1 658 
Alfred Berg Norge Inst 100 17 436 80 319 
Carnegie Norge IV 100 12 793 52 646 
Carnegie WorldWide II 100 5 863 20 069 
Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II 100 32 988 55 920 
Fondsfinans Spar 100 33 148 52 869 
Landkreditt Kina 100 14 129 20 815 
Norgesinvestor IV A 100 3 860 9 019 
Norgesinvestor IV B 100 429 1 002 
Norwatt AS 100 422 483 
ODIN Sverige II 100 39 222 90 105 
Pareto Aksje Norge 100 18 274 31 030 
Pareto Growth AS 100 5 895 7 851 
Skagen Kon-Tiki 100 40 679 77 388 
Storebrand Trippel Smart 100 53 750 73 039 
Sum  norske aksjefond 280 504 574 214 

Utenlandske aksjefond
Aberdeen IPP Asia 100 21 302 20 809 
Aberdeen Norge I 100 163 462 159 490 
BN Paribas L1 Equity India Fund 100 22 627 46 131 
China New Enterprise Investment Fund II 100 8 998 12 104 
CS Global Infrastructure Fund 100 20 976 24 514 
Danske Fund - Easteren Europe 100 26 155 49 663 
Danske Fund Trans Balkan 100 16 726 11 994 
Danske PEP III EUR 100 6 524 6 246 
Danske PEP III USD 100 4 361 5 878 
Danske PEP IV EUR 100 6 969 8 979 
Danske PEP IV USD 100 6 913 10 053 
Evli Russia B Fund 100 24 160 6 086 
Nordea Euro Value Fund 100 11 321 22 481 
Northzone VI 100 11 386 22 819 
Northzone VII L.P. 100 5 532 4 988 
Profi Fastigheter I AB Holding 100 12 -8 368 
Profi Fastigheter II AB Holding 100 3 12 257 
Profi Fastigheter IV AB Holding 100 22 21 
Waste Resources Fund L.P. 100 9 457 11 815 
Sum utenlandske aksjefond 366 905 427 960 

Norske hedgefond
Carnegie WorldWide Long/Short 100 7 525 18 505 

Utenlandske hedgefond
Norwatt Nordic Power Balanced Strategy Fund 100 23 120 20 006 
Norwatt Nordic Power Focused Strategy Fund 100 22 360 21 597 
Sector Healthcare 100 12 900 22 661 

Sum utenlandske hedgefond 58 380 64 264 

Sum aksjer og fondsandeler 864 824 1 231 906 
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Risikovekt, %       Anskaff. kost Balanseverdi

Investeringene i fondsandeler er en veldiversifisert portefølje.  Porteføljen er
spredt på ulike forvaltningsselskaper, egenkapitalinstrumenter og regioner.
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Nivå 1; Nivå 2; Nivå 3; Sum
noterte priser priset ved unoterte papirer

teor. modeller 
basert på

markedsinformasjon

Obligasjoner 1 075 225 -   281 1 075 506 

Norske aksjer -   -   4 550 4 550 

Utenlandske aksjer og ETF 76 511 21 935 43 968 142 414 

Norske aksjefond 554 201 -   20 013 574 214 

Utenlandske aksjefond 146 788 -   286 595 433 383 

Norske obligasjonsfond 87 635 -   -   87 635 

Utenlandske obligasjonsfond 83 209 -   -   83 209 

Norske hedgefond -   -   18 504 18 505 

Utenlandske hedgefond -   -   64 263 64 264 

2 023 569 21 935 438 174 2 483 678
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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 % 106,0 mill.kr. 

2. Kursreserver i omløpsmidler 373,8 " 

3. Tilleggsavsetninger tilsvarende 1 års rentegaranti 62,4 " 

542,2 mill.kr. 

Normalt skal bufferkapitalen være så stor at den dekker et fall i markedsverdier tilsvarende:

1.   30 % verdifall på norske aksjefond 81,1 mill.kr. 

2.   20 % verdifall på utenlandske aksjefond 88,7 " 

3.   15% verdifall på hedge-fond 6,2 " 

4.   15% verdifall på råvarer 11,3 " 

5.   15% verdifall på Infrastruktur fond 9,5

7.   15% verdifall på Private equity-fond 15,6

8.   10% verdifall på Eiendom 27,8

9.     2 % rentestigning for pengemarked 2,5 " 

10.   2 % rentestigning for norske obligasjoner 3,4

11.   2 % rentestigning for utenlandskeobligasjoner 3,0 " 

12.   2 % rentestigning for utenlandske High-Yield obligasjoner 5,5

13.   2 % rentestigning for utenlandske Emerging Markets Debt 5,0

259,6 mill.kr. 

Tapspotensiall for forsikringsrisiko 64,3 

323,9 

Pr. 31.12 vil et slikt verdifall utgjøre 60% av bufferkapitalen.

Bufferdekningen er således 167 % av stresstesten.

Note 14 - Stresstest

Note 13 - Verdsettelse fordelt etter metodenivå (1 000 kr)

"

"

"

"

"

"

"

mill.kr.



Sannsynligheten for tap i utlånsporteføljen anses å være
svært liten. Det er ikke konstatert tap i 2013.

Lån ytes innenfor 80% av lånetakst med 1. prioritets
pant i eiendommen.

Beløp

Lån til medlemmer 300 782 
Påløpte renter 2 450 
- gruppevis nedskrivning -132 

Bokførte utlån 303 100

Kursreserven i investeringsporteføljen målt til virkelig verdi over resultatet er i 2014 økt med 87,4 millioner kroner 

fra 1. januar 2014. Kursreservene utgjør pr. 31.12. 373,8 millioner kroner (selskap og kundeportefølje samlet).

Av dette er 338,3 millioner kroner avsatt til kursreguleringsfondet i kundeporteføljen.  

35,5 millioner kroner tilhører annen opptjent egenkapital.

Pr. 31.12 finnes følgende urealiserte gevinster og tap i omløpsporteføljen:
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Note 15 - Urealiserte gevinster/tap og kursreguleringsfondet i pensjonskassen (1 000 kr)

Note 16 - Realiserte kursgevinster og -tap (1 000 kr)

Det er i 2014 realisert en netto tap på 21,5 mill.kr. i verdipapirporteføljen:

Gevinst Tap Netto 
gevinst/tap 

Rentepapirer 14 817 -3 363 11 454 
Aksjer/aksjefond/annet 14 782 -4 718 10 064 

Sum 21 518 

Note 17 - Pantelån (1 000 kr)

Ansk. Virkelig Urealisert
kost verdi gevinst/tap

Investeringseiendom Schw.gt.6 29 460 31 300 1 840 

Obligasjoner og sertifikater 1 122 481 1 080 944 -41 416 

Obligasjonsfond 124 439 170 845 46 405 

Aksjer/ETF 151 510 146 964 -4 546 

Norske aksjefond 280 504 574 214 293 590 

Utenlandske aksjefond 366 905 427 960 61 055 

Hedgefond 65 905 82 769 16 863 

Sum 2 141 204 2 514 995 373 791



Innskutt Annen opptjent Risikoutjevnings-

egenkapital gevinster fond

Pr. 31.12.13 380 060 483 866 119 119 
Reduksjon i hht. fisjonsprosess med PKH -229 723 -361 308 -94 490 
Benyttet for oppreservering til K2013 
(ikke-solidarisk prinsipp) -22 877 

Tilbakeført i forbindelse med opprservering til K2013
(ikke-solidarisk prinsipp) 8 362 
Pr. 01.01.14 150 337 99 681 32 990 

Teknisk resultat:
Benyttet til oppreservering 8 534 
Øvrig teknisk resultat 2 286 
Realisert avkastning av inv. i selskapsport./øvrig 17 536 
Økning merverdier i egenkapital 8 530 
Rebalanseringseffekt merverdier i egenkapital -2 814 
Pr. 31.12.14 150 337 125 219 41 524 

Det er i 2014 ikke innskutt ny kapital fra virksomhetene.

Annen opptjent egenkapital pr. 31.12.14 består av overskuddsgenerert egenkapital med 89,7 millioner kroner 
(inngår som del av kjernekapital) og opparbeidede merverdier med 35,5 millioner kroner

Risikoutjeningsfondet 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.
Pensjonskassens risikosituasjon påvirkes negativt av fallende rentekurver og endringer i grunnlagsrenten (f.o.m. 01.01 2014 2,5%
p.a. på ny opptjening).  Pensjonskassen ønsker videre å være godt posisjonert i forhold til interne og offentlige stresstester.
Pensjonskassen avsetter derfor maksimalt til risikoutjevningsfondet med 50% av årets risikoresultatet.

Fisjon
Pensjonskassen fisjonerte med virkning fra 1.1.2014 ut eiendeler, andel av egenkapital og forpliktelser til Pensjonskassen for 
helseforetakene i hovedstadsområdet. Akershus Interkommunale pensjonskasse var overdragende part og fisjonen ble 
gjennomført til skattemessig og regnskapsmessig kontinuitet. Formålet med fisjonen var å utfisjonere den del av pensjonskassen
som hvilte på Akershus Universitetssykehus HF, Vestre Viken HF, Oslo Universitetssykehus HF og  Sunnaas sykehus HF.

Bokførte verdier Inventar Edb-/kontorutstyr Sum

Anskaffelseskost

pr. 1.1. 1 372 901 2 273 

Tilgang i året 21 67 88 

Avgang i året -   -   

Samlede avskrivninger -1 212 -627 -1 839 

Bokf.verdi pr 31.12. 181 341 522 

Avskrevet 2014 117 131 248 

Avskrivnings-sats 10-25 % 33 %

Investering i og salg av driftsmidler

(1 000 kr) 2014 2013

Tilgang 88 408 

Avgang -   -  

37

Note 18 - Driftsmidler  (1 000 kr)

Note 20 - Egenkapital (1 000 kr)

Note 19 - Bundne skattetrekksmidler

Skattetrekksmidler holdes på egen bankkonto. Innestående saldo på 3,1 mill.kr

er tilstrekkelig til å dekke skyldig skattetrekk pr. 31.12.



Forsikringsmessige avsetninger:

* Premiereserve
Pr. 31.12.13 9 589 318 
Utfisjonert reserve -7 606 670 
Pr. 01.01 1 982 648 
Årets avsetning 134 834 
Premiereserve pr. 31.12. 2 117 483 

Adninistrasjonsreserven pr. 31.12 14 er inkludert i 
premiereserven med kr. 45 832 062 etter avsetning 
med kr. 2 708 208. Pensjonskassen er fullt oppreservert.

* Erstatningsavsetning
Pr. 31.12.13 142 232 
Utfisjonert avsetning -117 607 
Pr. 1.1. 24 625 
Årets endring -11 633 
Erstatningsavsetnig pr. 31.12 12 992 

Posten omfatter pensjonskassens samlede forventede
kostnader knyttet til forsikringstilfeller som ved regn-
skapsårets utgang er inntruffet, men ikke er oppgjort 
av eller meldt til selskapet. Erstatningsavsetningene skal
bare omfatte midler som ville ha kommet til utbetaling 
i regnskapet dersom erstatningstilfellet var ferdig-
behandlet, jf. Forsikringsvirksomhetsloven §9 -21.
Reserven er redusert i 2014 pga. nye regler knyttet til
uførepensjon.

* Tilleggsavsetninger
Pr. 31.12.13 644 900 
Utfisjonert avsetning -507 056 
Pr. 1.1.14 137 844 
Avsatt fra renteresultat 26 371 
Tilleggsavsetninger 31.12.14 164 215

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

* Premiefond
Pr. 31.12.13 199 283 
Utfisjonert andel -194 283 
Tilført etter korreksjon for 
ikke-solidarisk oppreservering 3 467 
Pr. 1.1.14 8 467 
Garantert rente, 2,5% p.a. 147 
Godskrevet overskudd i premieelement 
vedr. bruttogaranti 6 223 
Godskrevet for mye betalt 
reguleringspremie 17 658 
Godskrevet for mye betalt 
rentegarantipremie 18 
Godtgjørelse opp til bokført avkastning 3 
Regulering i hht. maksimal tillatt 
avsetning pr. enhet i tilleggsavstninger 37 
Benyttet til premiebetaling -4 984 
Fra årets risikoresultat 8 534 
Premiefond 31.12.14 36 103 

Premiefondet er de forsikredes eiendom.  
Fondet kan benyttes til premiebetalinger.

* Risikoutjevningsfond
Pr. 31.12.13 119 119 
Utfisjonert andel -94 490 
Tilført etter korreksjon for 
ikke-solidarisk oppreservering 8 361 
Pr. 1.1.14 32 990 
Tilført 50% av årets risikoresultat 8 534 
Risikoutevningsfond 31.12.14 41 524 

Risikoutjevningsfondet kan brukes til å dekke under-
skudd i regnskapets risikoresultat, noe som kan oppstå
spesielt ved en ugunstig uføreutvikling.

2014 2013

Kjernekapital 240 064 779 579 
Ansvarlig lånekapital 
(20% tellende i 2013) -   2 000 

Sum ansvarlig kapital 240 064 781 579 

Beregningsgrunnlag inkl. 
komm. linjer 1 675 575 6 943 446 

Kapitaldekning pr. 31.12. 14,33 % 11,26 %

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

Solvensmargin

Solvenskapital
Sum ansvarlig kapital 240 064 781 579 
50% av tilleggsavsetninger 82 107 322 450 
50% av risikoutjevningsfond 20 762 59 559 

Sum solvenskapital 
(ingen fradrag) 342 934 1 163 589 

Solvensmarginkrav 104 647 466 405 

Solvensmarginkapital i prosent
av solvensmarginkrav 327,7 % 249,5 %
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Note 23 - Bevegelser i forsikringsmessige
avsetninger (1 000 kr)

Note 21 - Kapitaldekning og solvensmargin (1 000 kr)

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

Lånet er avdragsfritt og forfaller i sin helhet til betaling 
på forfallsdato, 30. desember 2014, til pari kurs.  

Rentesatsen for lånet fastsettes årlig ved forhandlinger, 
og har i 2014 vært 3,40% p.a.

Lånet med påløpte renter ble innfridd 30. desember 2014.

Note 22 – Ansvarlig lånekapital
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Akershus interkommunale pensjonskasse er en videreføring av Akershus fylkeskommunale pensjonskasse opprettet 
den 1. januar 1952 av fylkestinget i Akershus Fylkeskommune.  Pensjonskassens formål er å yte pensjoner til 
medlemmene og deres etterlatte i henhold til vedtektene.

Pensjonskassen er en selvstendig juridisk enhet med egen regnskapsføring.  Pensjonskassens midler holdes adskilt 
fra Fylkeskommunens midler og hefter ikke for Fylkeskommunens forpliktelser.

Fylkeskommunens samlede kjernekapitalinnskudd i pensjonskassen utgjør pr.31.12.14 150,3 millioner kroner. 
Inkludert i tallet er innskudd fra det heleiede Akershus Energi-konsernet.

(I forbindelse med fisjonsprosessen med Helse Sør-Øst og ny pensjonskasse for helseforetakene 
i hovedstadsområdet; PKH; pr. 1. januar 2014 ble 95,2 millioner kroner av fylkeskommunens kjernekapitalinnskudd 
foretatt før 1. januar 2002 - da helseinstitusjonene ble statlige foretak - utskilt til den nye pensjonskassen 
i hht. medlemmenes andel av premiereserve pr. 31.12.13.)

Ansvarlig lån fra fylkeskommunen på 10 millioner kroner er inkl. påløpte renter innfridd pr. 30.12.14.  
Lånet er i 2014 forrentet med 3,40 % p.a.; totalt kr. 340.000.

Medlemsbedriftenes premiefond er månedlig godskrevet 2,5% p.a. garantert rente med totalt 0,147 millioner kroner 
i 2014, kfr. også note 23.

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

Note 25 - Nærstående part

Note 24 - Følsomhetsberegning

Beregningsforutsetning Endring Effekt på brutto premiereserve

1 000 kr Prosent
Dødelighet - 10% 52 000 2,5 %
Uførhet + 20% 17 000 0,8 %
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Revisjonsberetning
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Revisjonsberetning
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Aktuarerklæring





Besøksadresse: Galleriet, Schweigaards gate 6, Oslo
Postadresse: P.b. 1201 Sentrum, 0107 Oslo

Telefon sentralbord: 22 05 50 00  Telefaks: 22 05 59 91
E-post: pensjon@aipk.no
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