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ÅRSBERETNING 2018
1.

Stiftelsens etablering og formål

Aker Pensjonskasse ble etablert 1.4.1990. Formålet er å levere avtalte pensjonstjenester til foretak i Norge
som inngår i Aker, Aker Solutions, Akastor og Kværner konsernene eller som har nær tilknytning til
konsernet i henhold til gjeldende vedtekter. Lokaliseringen er i Aker Solutions’ lokaler på Fornebu i Bærum.

2.

Pensjonskassens virksomhet

Pensjonskassen omfatter pr. 31.12.2018 i alt 13 foretak. Kassen har 28 aktive medlemmer, 2.157 ordinære
alderspensjonister og 403 etterlattepensjonister.
Endring av ordinær pensjonistbestand i løpet av året:
Ordinær bestand
Alderspensjoner
Uførepensjoner
Ektefellepensjoner
Barnepensjoner
Totalt

31.12.2017
2.209
0
400
15
2.624

Endring
- 52
+1
-9
-3
- 63

31.12.2018
2.157
1
391
12
2.561

Pensjonskassen har en fripolisebestand pr. 31.12.2018 på 12.910 fripoliser, hvorav 1 157 er utbetalende
pensjoner. Av disse er 649 alderspoliser, 118 etterlattepoliser og 390 uførepoliser.
Endring av fripolisenes pensjonistbestand i løpet av året:
Fripolisebestand

31.12.2017

Endring

31.12.2018

Alderspensjoner
Uførepensjoner
Ektefellepensjoner
Barnepensjoner
Totalt

525
420
87
22
1.054

+ 124
- 30
+9
103

649
390
96
22
1.157

Styret
Styret har i 2018 avholdt fire ordinære møter og et ekstraordinært møte.
Pensjonskassens styre består av syv medlemmer, hvorav 3 er kvinner. Fem av medlemmene er oppnevnt
av selskapet, herunder en representant uten tilknytning til pensjonskassen eller foretaket. Det er ett
varamedlem oppnevnt av selskapet. To medlemmer og tilhørende varamedlemmer er valgt av og blant
medlemmene.
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Styret har i 2018 bestått av:
Valgt av selskapet:

Leif H. Borge, leder
Marianne M. Aamodt, nestleder
Audun Stensvold (fra 1.1 til 11.6), nestleder
Idar Eikrem
Baard Snekkevik (fra 11.6)
Brita C. Knutson, eksternt medlem

Valgt av og blant medlemmene: Marte Øvrum
Oddvar Hølland
Det ble avholdt valg av medlemsrepresentanter i april 2017 og begge
medlemmer ble gjenvalgt.
Administrasjonen
Daglig leder har vært Berit Mørck. I tillegg til daglig leder, har administrasjonen bestått av to medarbeidere.
Ansvarshavende aktuar har vært Anne Grete Steinkjer fra Eikos AS.
Virksomhet i 2018
Forenklet solvenskapitalkrav fra 2019
Som følge av nytt solvenskapitalkrav for pensjonskasser gjeldende fra 1. januar 2019, har det blitt utført
analyser som viser at kassen har størst behov for kapital de nærmeste 5-6 årene. Videre er det gjort en
rekke sensitivitetsanalyser både knyttet til fall i markedsrenter og øvrige markedsfall for å vurdere mulige
kapitalbehov i forhold til det nye kravet.
Styret har brukt mye tid på arbeidet med solvenskapitalkravet. Det er etablert nye risikorammer og
tiltaksplan, herunder utarbeidelse av beredskapsplan for eventuell kapitaltilførsel. Det er i denne
sammenheng også kommet på plass en ansvarlig låneramme.
Pensjonskassens investeringer
Styret vurderer løpende pensjonskassens investeringer opp mot tilgjengelig bufferkapital og risikoevne.
Det er etablert kontrollrutiner som følger opp at investeringsrammer, soliditet og andre lov- og
forskriftsmessige krav er oppfylt. Pensjonskassens kapitalforvaltningsstrategi og investeringsrammer
vurderes av styret på årlig basis. Forvaltningsmandatene, og overholdelse av disse, overvåkes og det er
etablert en uavhengig «compliance» funksjon.
Pensjonskassens investeringsstrategi har slik som de seneste årene, vært konservativ også i 2018, med
en høy andel obligasjonsinvesteringer av «investment grade» kvalitet. Pensjonskassen har imidlertid
diversifisert porteføljen ytterligere ved å ta inn tre nye fond, to på aksjesiden og ett på obligasjonssiden.
Videre har kassen investert ytterligere i ubelånt eiendom gjennom to fond. Valutarisikoen begrenses
gjennom å benytte valutasikring og pensjonskassen valutasikrer normalt 80-100 % av investeringene.
Renterisikoen er styrt til ønsket nivå gjennom å legge en stor del av obligasjonsinvesteringene i den
regnskapsmessige kategorien «utlån og fordringer», samt at det settes rammer for durasjonen i de ulike
obligasjonsporteføljene. Obligasjonene i porteføljen «utlån og fordringer» balanseføres etter amortisert
kost-prinsippet, og gir dermed et jevnt avkastningsbidrag basert på den effektive renten fra
kjøpstidspunktet. Dette er med på å stabilisere avkastningen i kollektivporteføljen.
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For å begrense kredittrisikoen, har pensjonskassen plassert en stor andel av obligasjonsinvesteringene i
norske kommuneobligasjoner, og i obligasjoner med god kredittkvalitet på de fleste øvrige utstedere.
Investeringskomitéen var pr. 31.12.2018 sammensatt av Berit Mørck (leder), Bruce Lethuillier, Brita
Cathrine Knutson og Baard Snekkevik. Snekkevik erstattet Audun Stensvold fra 11. juni. To av komitéens
medlemmer er også medlemmer av styret. Finanssjef Inger Lise Egeland har fast møterett og legger frem
saker for komiteen. Komiteen er underlagt fastlagt instruks og mandat fra styret. Det er avholdt ni møter i
2018. Komiteen har bistått daglig leder og styret i forhold til investeringer av pensjonsmidlene, samt
rapporter og styrende dokumenter i forhold til kapitalforvaltningen.
Pensjonskassens forsikringsmessige og administrative virksomhet
Det forsikringsmessige risikoresultatet har vært negativt med 0,9 millioner kroner etter avsetninger til
fripoliser, erstatningsavsetninger og opptrapping til ny tariff på totalt 4,1 millioner kroner.
Ny dødelighetstariff, K2013 ble innført fra 1.1.2014 som medførte et betydelig oppreserveringsbehov.
Pensjonskassen har dekket inn hele oppreserveringsbehovet på til sammen ca. 400 millioner kroner,
hvorav 51,2 millioner kroner i 2018. Minimum 20 prosent av det samlede oppreserveringsbehovet er
finansiert av pensjonskassens egenkapital.
Medlemsadministrasjon og aktuartjenester
Leveransene fra Eikos har gått etter plan. Strategi for forsikringsrisiko ble utarbeidet i samarbeid med
aktuar og vedtatt av styret i september. Arbeidsrutinene med Eikos er revidert, inklusive rutine for
avstemming av pensjonsutbetalingskontoen.
Rekruttering og ansettelse av pensjonskonsulent
Som følge av at Pål Foss slutter i mars 2019, er det rekruttert og ansatt en ny pensjonskonsultent fra 1.
mars samme år.

3.

Helse, miljø og sikkerhet

Arbeidsmiljøet i pensjonskassen anses tilfredsstillende. Det var lite sykefravær og ingen personskader eller
skader på eiendeler i 2018. Det har i 2018 vært tre ansatte gjennom hele året, to kvinner og en mann.
Av de ordinære styremedlemmene i pensjonskassen, er det tre kvinner. Styret og kassens ledelse er
bevisst på de samfunnsmessige forventningene om tiltak for å fremme likestilling i virksomheten og styret.
Pensjonskassen driver ikke virksomhet som forurenser miljøet.

4.

Framtidig utvikling og andre forhold

Hovedfokus for pensjonskassen vil fortsatt være å oppnå tilfredsstillende avkastning på midler til
forvaltning.
Premie fra og med 2015 beregnes med en grunnlagsrente på 2,0 % slik det er besluttet av Finanstilsynet
som høyeste tillatte beregningsrente i livsforsikring.
Retningslinjer for Kapitalforvaltningen vil bli gjennomgått og tilpasset nytt solvenskapitalkrav fra 2019.
Det skal avholdes valg av medlemsrepresentanter til styret 24. april 2019 for to år.
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5.

Resultat, finansiering og likviditet

Resultatet for teknisk regnskap (kollektivporteføljen) viser et underskudd på 41,0 millioner kroner.
Resultatet for ikke-teknisk regnskap (selskapsporteføljen) viser et underskudd på 9,7 millioner kroner. Etter
skatt er resultat før andre resultatkomponenter på - 45,7 millioner kroner.
Styret mener at årsregnskapet gir et rettmessig bilde av virksomheten og foreslår følgende disponering av
årets resultat:
Risikoutjevningsfond
Fond for urealiserte gevinster
Annen egenkapital

565 230
-13 851 085
- 32 436 948

Pensjonskassens egenkapital pr. 31.12.2018 var:
Innskutt egenkapital
Risikoutjevningsfond
Fond for urealiserte gevinster
Opptjent egenkapital
Sum egenkapital

168 969 401
1 704 995
107 808 414
242 801 343
521 284 153

Pensjonskassens bankinnskudd pr. 31.12.2018 var 76,3 millioner kroner. Driftskostnader inklusive
kapitalforvaltningskostnader for 2018 var på 14,0 millioner kroner.
Regnskapet for 2018 er avlagt under forutsetning av fortsatt drift. Årsregnskapet per 31.12.2018 gir etter
styrets mening et tilfredsstillende uttrykk for pensjonskassens drift i 2018 og den økonomiske stillingen ved
årsskiftet.

Bærum, 26. mars 2019

Leif H. Borge, styreleder

Idar Eikrem

Marianne M. Aamodt, nestleder

Brita C. Knutson

Marte Øvrum

Baard Snekkevik

Oddvar Hølland

Berit Mørck, daglig leder
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Aker Pensjonskasse
BALANSE 31.12

Tall i hele 1000

Note

2018

2017

18

168 969

141 616

14

1 705
242 801
107 808
352 315
521 284

1 140
275 238
121 659
398 038
539 654

14
14
14, 15
14, 16

4 265 286
59 889
48 662
368
4 374 205

4 230 666
60 180
86 621
1 425
4 378 892

19
19
13

365
5 182
5 548

560
5 243
5 438
11 240

13

448

800

EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER
Innskutt egenkapital
Selskapskapital
Opptjent egenkapital
Risikoutjevningsfond
Annen opptjent egenkapital
Fond for urealiserte gevinster
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Forsikringsforpliktelser
Premiereserve
Tilleggsavsetning
Kursreguleringsfond
Premiefond, pensjonistenes overskuddsfond
Sum forsikringsforpliktelser
Avsetninger for forpliktelser
Forpliktelser ved skatt
Utsatt skatt
Andre forpliktelser
Sum avsetning for forpliktelser
Påløpte kostnader
Andre påløpte kostnader
Kortsiktig gjeld i Selskapsporteføljen
Kortsiktig gjeld til Kollektivporteføljen

-

SUM EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER
POSTER UTENOM BALANSEN
Betingede forpliktelser

26 440

4 901 485

4 957 025

202 741

91 350

Bærum, 26.mars 2019

_________________________
Leif H. Borge
styrets leder

_______________________ _______________________
Marianne M. Aamodt
Idar Eikrem
styrets nestleder
styremedlem

_________________________
Baard Snekkevik
styremedlem

______________________ _______________________
Brita Cathrine Knutson
Marte Øvrum
styremedlem
styremedlem

_________________________
Oddvar Hølland
styremedlem

_______________________
Berit Mørck
daglig leder

