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Salten Brann IKS

PREMIERESERVE JA

Brutto premiereserve 31.12.2019 162 031 403

Mottatte / avgitte premiereserver -8 286 868 

Beregnet forsikringsteknisk premie                                                13 178 827

Årets belastning av administrasjonsreserve -168 408 

Tilført grunnlagsrente gjennom året 4 301 045

Bevegelser i forsikringsteknisk premiereserve 28 824 298

Utbetalte pensjoner i løpet av året: -7 322 087 

Brutto premiereserve 31.12.2020 192 558 211

PREMIEFOND

Premiefond 1.1.2020 23 211 093

Mottatte / avgitte premiefondsmidler 0

Endringer i premiefond i løpet av året 0

Garantert rente på premiefondsmidler 464 222

Avregning ikke forsikringsbare ytelser 8 286 868

Avkastningsoverskudd tilført premiefond 239 074

Risikooverskudd tilført premiefond 0

Saldo premiefondskonto 31.12.2020 32 201 257

TILLEGGSAVSETNINGER

Tilleggsavsetninger 1.1.2020 19 436 752

Tilleggsavsetninger tilført i løpet av året 0

Beregnet andel av overskudd tilført tilleggsavsetninger 2 279 864

Tilleggsavsetninger 31.12.2020 21 716 616

RISIKOUTJEVNINGSFOND

Forholdsmessig andel av risikoresultatet tilført risikoutjevningsfond 0

Pensjonskassens totale risikoutjevningsfond per 31.12.2020 62 765 033

Risikoutjevningsfond i % av premiereserven 2.14 %

KURSRESERVE

Beregnet betinget andel av pensjonskassens kursreserve 31.12.2020 25 031 618

Kontoutskrift 2020
SALTEN BRANN IKS (5259)

KLP Forsikringsservice AS

#Sensitivitet: Begrenset



TILLEGGSINFORMASJON

Samlet pensjonsgrunnlag 31.12.2020 63 217 678

Belastet nettopremie                                                5 447 930

Reguleringspremie 2 082 500

Tilskudd ikke forsikringsbare ytelser 699 946

Rentegarantipremie 243 876

Administrasjonstillegg – forsikringsrelatert 355 807

Administrasjonstillegg – finansrelatert 46 663

Administrasjonsreservepremie 134 157

Bokført kapitalavkastning 3.19 %

Verdijustert kapitalavkastning 5.38 %

#Sensitivitet: Begrenset



Ordliste
BEGREPER I KONTOUTSKRIFTEN

ADMINISTRASJONSRESERVE
Penger som er satt av til å dekke forventede fremtidige kostnader til administrasjon av pensjonsutbetalingene. 

ADMINISTRASJONSRESERVEPREMIE
Den del av årets premie som avsettes til administrasjonsreserven.

ADMINISTRASJONSTILLEGG - FINANSRELATERT
Den del av årets premie som benyttes til å dekke kostnader til kapitalforvaltningen.

ADMINISTRASJONSTILLEGG - FORSIKRINGSRELATERT
Den del av årets premie som - sammen med det som tas fra administrasjonsreserven - benyttes til å dekke 

kostnader til annet enn kapitalforvaltning. 

AVKASTNINGSOVERSKUDD
Bokført avkastning utover garantert minimumsavkastning (grunnlagsrente). Avkastningen fordeles mellom 

tilleggsavsetninger og premiefond.  

AVREGNING IKKE FORSIKRINGSBARE YTELSER
Avregning av innbetalte tilskudd for pensjonsytelser som ikke kan forsikres; som tidligpensjon og bruttogaranti. 

Spesielt for 2020 er effekten av endret pensjonsordning for medlemmer født i 1963 og senere, samt endring i 

samordning med folketrygden for medlemmer født i 1954 og senere, medfører et samlet lavere krav til 

premiereserve per 1.1.2020. Dette beløpet frigjøres til premiefond.

AVREGNING LØNNS- OG G-REGULERING
Avregning av innbetalt reguleringspremie for året. Dette er den årlige reguleringen av fremtidige 

pensjonsutbetalinger som følger av lønns- og trygdeoppgjør. 

BEVEGELSER I FORSIKRINGSTEKNISK PREMIERESERVE
Endring i premiereserve i løpet av året pga. endringer i medlemsmassens premieinnbetaling og utbetalinger som 

følger av død, uførhet og andre risikohendelser.

BOKFØRT KAPITALAVKASTNING
Den avkastningen som oppnås i løpet av året når eiendeler realiseres eller føres til markedspris i regnskapet og som 

fordeles ut til foretakene ved årsskiftet.

ENDRINGER I PREMIEFOND
Midler fra premiefondet som er benyttet til premiebetaling i løpet av året. 

FORSIKRINGSTEKNISK PREMIE
Premie for foretaket beregnet basert på premietariffene. Rentegarantipremien inngår ikke i denne premien.

GARANTERT RENTE PÅ PREMIEFOND
Den minimumsavkastning pensjonskassen garanterer på det til enhver tid innestående på premiefondet.

GRUNNLAGSRENTE
Den minimumsavkastning pensjonskassen garanterer og minst må tilføre premiereserven hvert år. Renten blir lagt til 

grunn ved beregning av premier og premiereserver. Grunnlagsrenten er uavhengig av finansmarkedets utvikling. 

KURSRESERVE
Investeringer med kort tidshorisont kan ha en høyere markedsverdi enn verdien var ved anskaffelse. Denne 

urealiserte merverdien utgjør kursreserven. Kursreservens størrelse endres gjennom året som følge av endring i 

markedsverdien. 

KOLLEKTIVPORTEFØLJEN
Kollektivporteføljen motsvarer summen av (brutto) premiereserve, tilleggsavsetninger, premiefond, 

kursreguleringsfond og risikoutjevningsfond. Midlene i porteføljene er fordelt på ulike typer plasseringer, som aksjer, 

obligasjoner og eiendom.

MOTTATTE / AVGITTE PREMIEFONDSMIDLER
Det som er overført til og fra premiefondet ved flyttinger, sammenslåinger eller utskillelser i løpet av siste 

regnskapsår.

MOTTATTE / AVGITTE PREMIERESERVER
Det som er overført til og fra premiereserven ved tariffomregninger, flyttinger, sammenslåinger eller utskillelser i 

løpet av siste regnskapsår. Spesielt for 2020 er effekten av endret pensjonsordning for medlemmer født i 1963 og 

senere, samt endring i samordning med folketrygden for medlemmer født i 1954 og senere, medfører et samlet 

lavere krav til premiereserve per 1.1.2020

 

NETTOPREMIE
Nettopremie er premie fratrukket den del som går til dekning av omkostninger, og består av risikopremie og 

sparepremie. Premie for risiko tas inn for å dekke utbetalinger ved uførhet og til etterlatte. Premie til sparing skal 

sammen med årlige tilførte renter dekke eventuell tidligpensjon og alderspensjon. 

PENSJONSGRUNNLAG
Samlet lønn som er utgangspunkt for beregning av premie til pensjonsordningen.

PREMIEFOND
Fond for foretakene, for tilbakeførte premier og tilførsel av avkastnings- og risikooverskudd. Midler på premiefond 

kan bare brukes til fremtidig premiebetaling. Midlene er sikret garantert avkastning, men vil få tilført bokført 

avkastning i år hvor denne overstiger garantert avkastning. 

PREMIERESERVE
Avsetning til finansiering av fremtidige pensjonsutbetalinger. Premiereserven beregnes for hvert foretak og hver 

enkelt person basert på medlemmenes opptjente pensjonsrettigheter. Brutto premiereserve inkluderer 

administrasjonsreserven.

REGULERINGSPREMIE
Premie som er innbetalt for finansiering av regulering av forsikrede beløp som følge av økning i lønn og 

grunnbeløpet i folketrygden. Beløpet inkluderer eventuelt avregning for regulering som ble fakturert det siste året.

RENTEGARANTIPREMIE
Prisen pensjonskassen tar for å garantere en viss minimumsavkastning (grunnlagsrente) til foretakene. 

RISIKORESULTAT
Den del av pensjonskassens resultat (overskudd eller underskudd) som skyldes at dødelighet og uførhet forløper 

annerledes enn forutsatt i det forsikringstekniske beregningsgrunnlaget. Overskudd fordels mellom premiefond og 

risikoutjevningsfond. Underskudd dekkes fra risikoutjevningsfond og deretter egenkapital. 

RISIKOUTJEVNINGSFOND
Til tross for sikkerhetsmarginen i premien vil det være år hvor pensjonskassen får negativt risikoresultat. For å 

dempe effekten av dette kan pensjonskassen bygge opp et risikoutjevningsfond. Fondet bygges opp ved å sette av 

inntil halvparten av risikoresultatet i år med risikooverskudd. Dersom pensjonskassen får risikounderskudd kan 

fondet benyttes til å dekke dette. Dersom risikoutjevningsfondet er tomt må risikounderskuddet dekkes fra 

egenkapitalen. 

TARIFF
For å beregne premier og premiereserver må det gjøres antagelser om hvordan utviklingen av dødelighet og uførhet 

i medlemsbestanden blir. Uføretariff er forutsetninger om framtidig uførhet laget basert på historisk utvikling av når 

og hvor mange som blir uføre. På samme måte lages en dødelighetstariff. 

Tariffomregninger er effekten av å gå fra en tariff til en annen. 

TILLEGGSAVSETNING
Det vil være år hvor pensjonskassen ikke vil få tilstrekkelig avkastning til å dekke grunnlagsrenten. For å dempe 

effekten av dette kan pensjonskassen bygge opp tilleggsavsetninger. Tilleggsavsetningene bygges opp ved å sette 

av hele eller deler av avkastningen i år med avkastningsoverskudd. Dersom pensjonskassen ikke klarer å få 

tilstrekkelig avkastning til å dekke grunnlagsrenten kan tilleggsavsetningene benyttes til å dekke 

avkastningsunderskuddet (dersom avkastningen er 0 eller positiv). Dersom tilleggsavsetningene er 0 eller 

avkastingen er negativ må underskuddet dekkes fra egenkapitalen. 

TILLEGGSAVSETNINGER TILFØRT I LØPET AV ÅRET
Tilleggsavsetninger som har blitt tilført forsikringstakeren i løpet av året som følge av flytting eller fusjon. 

TILSKUDD FOR IKKE FORSIKRINGSBARE YTELSER
Det som er innbetalt for finansiering av blant annet bruttogaranti. Beløpet inkluderer eventuelt avregning for ikke 

forsikringsbare ytelser som ble fakturert det siste året.

UTBETALTE PENSJONER
De pensjoner som er utbetalt til foretakets pensjonister gjennom året, fratrukket refusjoner fra andre 

pensjonsinnretninger.

VERDIJUSTERT KAPITALAVKASTNING
All avkastning som er oppnådd på forvaltning av kapitalen i kollektivporteføljen. Denne avkastningen inneholder 

også urealisert avkastning.

 
ÅRETS BELASTNING AV ADMINISTRASJONSRESERVE
Administrasjonskostnader belastet administrasjonsreserven ved utbetaling av pensjoner det siste året.

KLP Forsikringsservice AS

#Sensitivitet: Begrenset



ADMINISTRASJONSRESERVE
Penger som er satt av til å dekke forventede fremtidige kostnader til administrasjon av pensjonsutbetalingene. 

ADMINISTRASJONSRESERVEPREMIE
Den del av årets premie som avsettes til administrasjonsreserven.

ADMINISTRASJONSTILLEGG - FINANSRELATERT
Den del av årets premie som benyttes til å dekke kostnader til kapitalforvaltningen.

ADMINISTRASJONSTILLEGG - FORSIKRINGSRELATERT
Den del av årets premie som - sammen med det som tas fra administrasjonsreserven - benyttes til å dekke 

kostnader til annet enn kapitalforvaltning. 

AVKASTNINGSOVERSKUDD
Bokført avkastning utover garantert minimumsavkastning (grunnlagsrente). Avkastningen fordeles mellom 

tilleggsavsetninger og premiefond.  

AVREGNING IKKE FORSIKRINGSBARE YTELSER
Avregning av innbetalte tilskudd for pensjonsytelser som ikke kan forsikres; som tidligpensjon og bruttogaranti. 

Spesielt for 2020 er effekten av endret pensjonsordning for medlemmer født i 1963 og senere, samt endring i 

samordning med folketrygden for medlemmer født i 1954 og senere, medfører et samlet lavere krav til 

premiereserve per 1.1.2020. Dette beløpet frigjøres til premiefond.

AVREGNING LØNNS- OG G-REGULERING
Avregning av innbetalt reguleringspremie for året. Dette er den årlige reguleringen av fremtidige 

pensjonsutbetalinger som følger av lønns- og trygdeoppgjør. 

BEVEGELSER I FORSIKRINGSTEKNISK PREMIERESERVE
Endring i premiereserve i løpet av året pga. endringer i medlemsmassens premieinnbetaling og utbetalinger som 

følger av død, uførhet og andre risikohendelser.

BOKFØRT KAPITALAVKASTNING
Den avkastningen som oppnås i løpet av året når eiendeler realiseres eller føres til markedspris i regnskapet og som 

fordeles ut til foretakene ved årsskiftet.

ENDRINGER I PREMIEFOND
Midler fra premiefondet som er benyttet til premiebetaling i løpet av året. 

FORSIKRINGSTEKNISK PREMIE
Premie for foretaket beregnet basert på premietariffene. Rentegarantipremien inngår ikke i denne premien.

GARANTERT RENTE PÅ PREMIEFOND
Den minimumsavkastning pensjonskassen garanterer på det til enhver tid innestående på premiefondet.

GRUNNLAGSRENTE
Den minimumsavkastning pensjonskassen garanterer og minst må tilføre premiereserven hvert år. Renten blir lagt til 

grunn ved beregning av premier og premiereserver. Grunnlagsrenten er uavhengig av finansmarkedets utvikling. 

KURSRESERVE
Investeringer med kort tidshorisont kan ha en høyere markedsverdi enn verdien var ved anskaffelse. Denne 

urealiserte merverdien utgjør kursreserven. Kursreservens størrelse endres gjennom året som følge av endring i 

markedsverdien. 

KOLLEKTIVPORTEFØLJEN
Kollektivporteføljen motsvarer summen av (brutto) premiereserve, tilleggsavsetninger, premiefond, 

kursreguleringsfond og risikoutjevningsfond. Midlene i porteføljene er fordelt på ulike typer plasseringer, som aksjer, 

obligasjoner og eiendom.

MOTTATTE / AVGITTE PREMIEFONDSMIDLER
Det som er overført til og fra premiefondet ved flyttinger, sammenslåinger eller utskillelser i løpet av siste 

regnskapsår.

MOTTATTE / AVGITTE PREMIERESERVER
Det som er overført til og fra premiereserven ved tariffomregninger, flyttinger, sammenslåinger eller utskillelser i 

løpet av siste regnskapsår. Spesielt for 2020 er effekten av endret pensjonsordning for medlemmer født i 1963 og 

senere, samt endring i samordning med folketrygden for medlemmer født i 1954 og senere, medfører et samlet 

lavere krav til premiereserve per 1.1.2020

 

NETTOPREMIE
Nettopremie er premie fratrukket den del som går til dekning av omkostninger, og består av risikopremie og 

sparepremie. Premie for risiko tas inn for å dekke utbetalinger ved uførhet og til etterlatte. Premie til sparing skal 

sammen med årlige tilførte renter dekke eventuell tidligpensjon og alderspensjon. 

PENSJONSGRUNNLAG
Samlet lønn som er utgangspunkt for beregning av premie til pensjonsordningen.

PREMIEFOND
Fond for foretakene, for tilbakeførte premier og tilførsel av avkastnings- og risikooverskudd. Midler på premiefond 

kan bare brukes til fremtidig premiebetaling. Midlene er sikret garantert avkastning, men vil få tilført bokført 

avkastning i år hvor denne overstiger garantert avkastning. 

PREMIERESERVE
Avsetning til finansiering av fremtidige pensjonsutbetalinger. Premiereserven beregnes for hvert foretak og hver 

enkelt person basert på medlemmenes opptjente pensjonsrettigheter. Brutto premiereserve inkluderer 

administrasjonsreserven.

REGULERINGSPREMIE
Premie som er innbetalt for finansiering av regulering av forsikrede beløp som følge av økning i lønn og 

grunnbeløpet i folketrygden. Beløpet inkluderer eventuelt avregning for regulering som ble fakturert det siste året.

RENTEGARANTIPREMIE
Prisen pensjonskassen tar for å garantere en viss minimumsavkastning (grunnlagsrente) til foretakene. 

RISIKORESULTAT
Den del av pensjonskassens resultat (overskudd eller underskudd) som skyldes at dødelighet og uførhet forløper 

annerledes enn forutsatt i det forsikringstekniske beregningsgrunnlaget. Overskudd fordels mellom premiefond og 

risikoutjevningsfond. Underskudd dekkes fra risikoutjevningsfond og deretter egenkapital. 

RISIKOUTJEVNINGSFOND
Til tross for sikkerhetsmarginen i premien vil det være år hvor pensjonskassen får negativt risikoresultat. For å 

dempe effekten av dette kan pensjonskassen bygge opp et risikoutjevningsfond. Fondet bygges opp ved å sette av 

inntil halvparten av risikoresultatet i år med risikooverskudd. Dersom pensjonskassen får risikounderskudd kan 

fondet benyttes til å dekke dette. Dersom risikoutjevningsfondet er tomt må risikounderskuddet dekkes fra 

egenkapitalen. 

TARIFF
For å beregne premier og premiereserver må det gjøres antagelser om hvordan utviklingen av dødelighet og uførhet 

i medlemsbestanden blir. Uføretariff er forutsetninger om framtidig uførhet laget basert på historisk utvikling av når 

og hvor mange som blir uføre. På samme måte lages en dødelighetstariff. 

Tariffomregninger er effekten av å gå fra en tariff til en annen. 

TILLEGGSAVSETNING
Det vil være år hvor pensjonskassen ikke vil få tilstrekkelig avkastning til å dekke grunnlagsrenten. For å dempe 

effekten av dette kan pensjonskassen bygge opp tilleggsavsetninger. Tilleggsavsetningene bygges opp ved å sette 

av hele eller deler av avkastningen i år med avkastningsoverskudd. Dersom pensjonskassen ikke klarer å få 

tilstrekkelig avkastning til å dekke grunnlagsrenten kan tilleggsavsetningene benyttes til å dekke 

avkastningsunderskuddet (dersom avkastningen er 0 eller positiv). Dersom tilleggsavsetningene er 0 eller 

avkastingen er negativ må underskuddet dekkes fra egenkapitalen. 

TILLEGGSAVSETNINGER TILFØRT I LØPET AV ÅRET
Tilleggsavsetninger som har blitt tilført forsikringstakeren i løpet av året som følge av flytting eller fusjon. 

TILSKUDD FOR IKKE FORSIKRINGSBARE YTELSER
Det som er innbetalt for finansiering av blant annet bruttogaranti. Beløpet inkluderer eventuelt avregning for ikke 

forsikringsbare ytelser som ble fakturert det siste året.

UTBETALTE PENSJONER
De pensjoner som er utbetalt til foretakets pensjonister gjennom året, fratrukket refusjoner fra andre 

pensjonsinnretninger.

VERDIJUSTERT KAPITALAVKASTNING
All avkastning som er oppnådd på forvaltning av kapitalen i kollektivporteføljen. Denne avkastningen inneholder 

også urealisert avkastning.

 
ÅRETS BELASTNING AV ADMINISTRASJONSRESERVE
Administrasjonskostnader belastet administrasjonsreserven ved utbetaling av pensjoner det siste året.

#Sensitivitet: Begrenset



ADMINISTRASJONSRESERVE
Penger som er satt av til å dekke forventede fremtidige kostnader til administrasjon av pensjonsutbetalingene. 

ADMINISTRASJONSRESERVEPREMIE
Den del av årets premie som avsettes til administrasjonsreserven.

ADMINISTRASJONSTILLEGG - FINANSRELATERT
Den del av årets premie som benyttes til å dekke kostnader til kapitalforvaltningen.

ADMINISTRASJONSTILLEGG - FORSIKRINGSRELATERT
Den del av årets premie som - sammen med det som tas fra administrasjonsreserven - benyttes til å dekke 

kostnader til annet enn kapitalforvaltning. 

AVKASTNINGSOVERSKUDD
Bokført avkastning utover garantert minimumsavkastning (grunnlagsrente). Avkastningen fordeles mellom 

tilleggsavsetninger og premiefond.  

AVREGNING IKKE FORSIKRINGSBARE YTELSER
Avregning av innbetalte tilskudd for pensjonsytelser som ikke kan forsikres; som tidligpensjon og bruttogaranti. 

Spesielt for 2020 er effekten av endret pensjonsordning for medlemmer født i 1963 og senere, samt endring i 

samordning med folketrygden for medlemmer født i 1954 og senere, medfører et samlet lavere krav til 

premiereserve per 1.1.2020. Dette beløpet frigjøres til premiefond.

AVREGNING LØNNS- OG G-REGULERING
Avregning av innbetalt reguleringspremie for året. Dette er den årlige reguleringen av fremtidige 

pensjonsutbetalinger som følger av lønns- og trygdeoppgjør. 

BEVEGELSER I FORSIKRINGSTEKNISK PREMIERESERVE
Endring i premiereserve i løpet av året pga. endringer i medlemsmassens premieinnbetaling og utbetalinger som 

følger av død, uførhet og andre risikohendelser.

BOKFØRT KAPITALAVKASTNING
Den avkastningen som oppnås i løpet av året når eiendeler realiseres eller føres til markedspris i regnskapet og som 

fordeles ut til foretakene ved årsskiftet.

ENDRINGER I PREMIEFOND
Midler fra premiefondet som er benyttet til premiebetaling i løpet av året. 

FORSIKRINGSTEKNISK PREMIE
Premie for foretaket beregnet basert på premietariffene. Rentegarantipremien inngår ikke i denne premien.

GARANTERT RENTE PÅ PREMIEFOND
Den minimumsavkastning pensjonskassen garanterer på det til enhver tid innestående på premiefondet.

GRUNNLAGSRENTE
Den minimumsavkastning pensjonskassen garanterer og minst må tilføre premiereserven hvert år. Renten blir lagt til 

grunn ved beregning av premier og premiereserver. Grunnlagsrenten er uavhengig av finansmarkedets utvikling. 

KURSRESERVE
Investeringer med kort tidshorisont kan ha en høyere markedsverdi enn verdien var ved anskaffelse. Denne 

urealiserte merverdien utgjør kursreserven. Kursreservens størrelse endres gjennom året som følge av endring i 

markedsverdien. 

KOLLEKTIVPORTEFØLJEN
Kollektivporteføljen motsvarer summen av (brutto) premiereserve, tilleggsavsetninger, premiefond, 

kursreguleringsfond og risikoutjevningsfond. Midlene i porteføljene er fordelt på ulike typer plasseringer, som aksjer, 

obligasjoner og eiendom.

MOTTATTE / AVGITTE PREMIEFONDSMIDLER
Det som er overført til og fra premiefondet ved flyttinger, sammenslåinger eller utskillelser i løpet av siste 

regnskapsår.

MOTTATTE / AVGITTE PREMIERESERVER
Det som er overført til og fra premiereserven ved tariffomregninger, flyttinger, sammenslåinger eller utskillelser i 

løpet av siste regnskapsår. Spesielt for 2020 er effekten av endret pensjonsordning for medlemmer født i 1963 og 

senere, samt endring i samordning med folketrygden for medlemmer født i 1954 og senere, medfører et samlet 

lavere krav til premiereserve per 1.1.2020

 

NETTOPREMIE
Nettopremie er premie fratrukket den del som går til dekning av omkostninger, og består av risikopremie og 

sparepremie. Premie for risiko tas inn for å dekke utbetalinger ved uførhet og til etterlatte. Premie til sparing skal 

sammen med årlige tilførte renter dekke eventuell tidligpensjon og alderspensjon. 

PENSJONSGRUNNLAG
Samlet lønn som er utgangspunkt for beregning av premie til pensjonsordningen.

PREMIEFOND
Fond for foretakene, for tilbakeførte premier og tilførsel av avkastnings- og risikooverskudd. Midler på premiefond 

kan bare brukes til fremtidig premiebetaling. Midlene er sikret garantert avkastning, men vil få tilført bokført 

avkastning i år hvor denne overstiger garantert avkastning. 

PREMIERESERVE
Avsetning til finansiering av fremtidige pensjonsutbetalinger. Premiereserven beregnes for hvert foretak og hver 

enkelt person basert på medlemmenes opptjente pensjonsrettigheter. Brutto premiereserve inkluderer 

administrasjonsreserven.

REGULERINGSPREMIE
Premie som er innbetalt for finansiering av regulering av forsikrede beløp som følge av økning i lønn og 

grunnbeløpet i folketrygden. Beløpet inkluderer eventuelt avregning for regulering som ble fakturert det siste året.

RENTEGARANTIPREMIE
Prisen pensjonskassen tar for å garantere en viss minimumsavkastning (grunnlagsrente) til foretakene. 

RISIKORESULTAT
Den del av pensjonskassens resultat (overskudd eller underskudd) som skyldes at dødelighet og uførhet forløper 

annerledes enn forutsatt i det forsikringstekniske beregningsgrunnlaget. Overskudd fordels mellom premiefond og 

risikoutjevningsfond. Underskudd dekkes fra risikoutjevningsfond og deretter egenkapital. 

RISIKOUTJEVNINGSFOND
Til tross for sikkerhetsmarginen i premien vil det være år hvor pensjonskassen får negativt risikoresultat. For å 

dempe effekten av dette kan pensjonskassen bygge opp et risikoutjevningsfond. Fondet bygges opp ved å sette av 

inntil halvparten av risikoresultatet i år med risikooverskudd. Dersom pensjonskassen får risikounderskudd kan 

fondet benyttes til å dekke dette. Dersom risikoutjevningsfondet er tomt må risikounderskuddet dekkes fra 

egenkapitalen. 

TARIFF
For å beregne premier og premiereserver må det gjøres antagelser om hvordan utviklingen av dødelighet og uførhet 

i medlemsbestanden blir. Uføretariff er forutsetninger om framtidig uførhet laget basert på historisk utvikling av når 

og hvor mange som blir uføre. På samme måte lages en dødelighetstariff. 

Tariffomregninger er effekten av å gå fra en tariff til en annen. 

TILLEGGSAVSETNING
Det vil være år hvor pensjonskassen ikke vil få tilstrekkelig avkastning til å dekke grunnlagsrenten. For å dempe 

effekten av dette kan pensjonskassen bygge opp tilleggsavsetninger. Tilleggsavsetningene bygges opp ved å sette 

av hele eller deler av avkastningen i år med avkastningsoverskudd. Dersom pensjonskassen ikke klarer å få 

tilstrekkelig avkastning til å dekke grunnlagsrenten kan tilleggsavsetningene benyttes til å dekke 

avkastningsunderskuddet (dersom avkastningen er 0 eller positiv). Dersom tilleggsavsetningene er 0 eller 

avkastingen er negativ må underskuddet dekkes fra egenkapitalen. 

TILLEGGSAVSETNINGER TILFØRT I LØPET AV ÅRET
Tilleggsavsetninger som har blitt tilført forsikringstakeren i løpet av året som følge av flytting eller fusjon. 

TILSKUDD FOR IKKE FORSIKRINGSBARE YTELSER
Det som er innbetalt for finansiering av blant annet bruttogaranti. Beløpet inkluderer eventuelt avregning for ikke 

forsikringsbare ytelser som ble fakturert det siste året.

UTBETALTE PENSJONER
De pensjoner som er utbetalt til foretakets pensjonister gjennom året, fratrukket refusjoner fra andre 

pensjonsinnretninger.

VERDIJUSTERT KAPITALAVKASTNING
All avkastning som er oppnådd på forvaltning av kapitalen i kollektivporteføljen. Denne avkastningen inneholder 

også urealisert avkastning.

 
ÅRETS BELASTNING AV ADMINISTRASJONSRESERVE
Administrasjonskostnader belastet administrasjonsreserven ved utbetaling av pensjoner det siste året.

#Sensitivitet: Begrenset


