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6. Årsresultat 
  
Disponering av rente- og risikoresultat 

Disponering av rente- og 
risikoresultat NOK 1000 

Renteresultat Risikoresultat Totalt 

131 134  16 522 147 656 

Til Premiefond 47 386 5 731 53 117 

Til POF 42 050 8 152 50 203 

Til RFU 325   325 

Til Fri/PK/IBNS 16 889 4 418 21 308 

SUM (post 8.1 & 8.2) 106 652 18 303 124 956 

Til Tilleggsavsetninger 20 000 0 20 000 

Til Risikoutjevningsfond 374 0 374 

Til Egenkapital 4 106 -1 781 2 325 

Totalt 131 134 16 522 147 656 

 
 

Disponering av resultat etter skatt 
(NOK 1000) 2019 2018 

Teknisk resultat før disponering 161 215 65 029 
Tilleggsavsetninger -20 000 -7 000 
Disponering til kontraktene -124 956 -38 691 
Teknisk resultat etter disponering 16 259 19 338 
Resultat ikke teknisk regnskap 94 430 27 501 
Skatt -5 892 -8 833 
Totalresultat 104 797 38 006 
 
Som disponeres slik: 

  

Fra/Til egenkapitalen 33 424 15 006 
Til risikoutjevningsfond 374 213 
Til fond for urealiserte gevinster 70 998 -7 213 
Avsatt til utbytte 0 30 000 

 

7. Andre forhold 
 

Fortsatt drift 
Styret bekrefter at årets regnskap er avgitt under forutsetning om fortsatt drift, og at 
grunnlaget for dette er til stede. Det lave rentenivået er utfordrende i forhold til å oppnå 
tilstrekkelige avkastningsresultater. Ved langvarige lave renter øker risiko for at 
pensjonskassen må tære på opparbeidet bufferkapital for å møte sine forpliktelser. Styret 
vurderer pensjonskassens soliditet som tilfredsstillende.  

 
Konsesjon  
Pensjonskassen har konsesjon, gitt i brev fra Finanstilsynet av 15. april 2008. 

































IKKE TEKNISK REGNSKAP

12.

Netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen 2019 2018

Amortisering renter utlån Orkdalsveien AS 2,138,449 2,361,165

Utbytte Orkdalsveien AS 6,712,380 5,857,670

Verdiendring Orkdalsveien AS -1,290,269 -720,462

Amortisering renter utlån Tieyhtiö Ykköstie OY 2,519,998 2,682,344

Utbytte Tieyhtiö Ykköstie OY 3,022,570 4,233,493

Verdiendring Tieyhtiö Ykköstie OY 13,530 -932,866

Amortisering renter utlån TAM (Nordic) Ltd. -1,871,008 12,030,360

Utbytte TAM (Nordic) Ltd. -                          -                          

Verdiendring TAM (Nordic) Ltd. 5,294,820 6,362,310

Sum inntekter OPS-selskap 16,540,470 31,874,014

Renteinntekter  bankkonti 132,827 4,474

Renterinntekter obligasjonsfond 546,501 517,355

Diverse inntekter 3,048,311 1,837,612

Utbytte aksjefond

Inntekter K/S-selskap

Sum 3,727,639 2,359,441

13.

Realisert gevinst/tap 2019 2018

Realisert gevinst aksje-/obligasjonsfond 12,395,351            -                          

Realisert gevinst/tap valutasikring -6,533,558 3,424,608

Realisert gevinst/tap K/S selskap -                          -1,721,448

Sum realisert gevinst/tap 5,861,793 1,703,160

14.

Verdiendringer på investeringer

Endring urealisert verdi 70,998,575 -7,213,296

Sum verdiendringer på investeringer 70,998,575 -7,213,296

15.

Skatteberegning 2019 2018

Resultat før skattekostnad 110,690,397 46,846,549

Skatt på resultat før skattekostnad 24,351,887 10,774,706

Skatteeffekt av permanente forskjeller -19,015,611 -1,496,234

Beregnet formuesskatt 610,955 510,966

Effekt av endret skattesats 0 -949,269

Endring skatt for tidligere år -54,750 -6,779

Sum skattekostnad 5,892,481              8,833,390

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller

Finansielle investeringer utenfor fritaksmetoden 0 0

Gevinst/taps-konto 18,394,606 20,883,925

Sum utsatt skatt 18,394,606 20,883,925

Skattekostnaden består av

Betalbar inntektsskatt 9,934,929 12,514,413

Formuesskatt 610,955 510,966

Endring utsatt skatt -4,598,652 -4,185,210

Endring skatt tidligere år -54,750 -6,779

Sum skattekostnad 5,892,481 8,833,390













 
 
 
 

 

Til Styret i Skanska Norge Konsernpensjonskasse 

 
 
 
 

Aktuarens beretning 
 
Under henvisning til det fremlagte årsoppgjør for 2019 bekrefter jeg at 
Premiereserve, Tilleggsavsetninger, Premiefond, Innskuddsfond og Pensjonistenes 
overskuddsfond (inklusive Reguleringsfond for Uførepensjon) som er oppført i 
balanseregnskapet, er beregnet etter bestemmelsene i forsikringsvirksomhets-, 
foretakspensjons-, innskuddspensjons- og tjenestepensjonsloven. Det samme 
gjelder avsetning til Risikoutjevningsfond i balansen og endringer i 
forsikringsforpliktelser i resultatregnskapet. Disponering av resultatet er foretatt i 
samsvar med lovens bestemmelser. 
 
 
Oslo, 22. mars 2020 
 
Eikos AS 

 
 
Svein Hestnes 
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

 

Til styret i Skanska Norge Konsernpensjonskasse 

 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon  

Vi har revidert årsregnskapet for Skanska Norge Konsernpensjonskasse som består av balanse per 31. 
desember 2019, resultatregnskap, oppstilling av endringer i egenkapital og kontantstrømoppstilling for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper 
og andre noteopplysninger. 

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av 
pensjonskassens finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dens resultater og kontantstrømmer for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk 
i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen  

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene 
er beskrevet i avsnittet Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av 
pensjonskassen i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det kreves i lov 
og forskrift. Vi har også overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår 
oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 

Øvrig informasjon omfatter informasjon i pensjonskassens årsrapport bortsett fra årsregnskapet og den 
tilhørende revisjonsberetningen. Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for øvrig informasjon. Vår 
uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige 
informasjonen.  

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese den øvrige informasjonen med 
det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og 
årsregnskapet eller kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder 
vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. 

Ledelsens ansvar for årsregnskapet 

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det 
gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen 
er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap 
som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til pensjonskassens evne til fortsatt drift 
og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn 
for årsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle pensjonskassen eller legge ned 
virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder 
vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon 
utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke 
vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig 
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Uavhengig revisors beretning – Skanska Norge Konsernpensjonskasse 
 
A member firm of Ernst & Young Global Limited 

dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene 
som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.  

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 
► identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller 

feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som 
er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som 
følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter kan 
innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll; 

► opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme 
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om 
effektiviteten av pensjonskassens interne kontroll; 

► vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende 
noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige;  

► konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede 
revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape 
betydelig tvil om pensjonskassens evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig 
usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i 
årsregnskapet. Hvis slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre 
konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende 
hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at pensjonskassens evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede;  

► vurderer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, 
og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et 
rettvisende bilde. 

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen, tidspunktet for vårt 
revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne 
kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid. 
 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om årsberetningen 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og 
i samsvar med lov og forskrifter. 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering 
og dokumentasjon av pensjonskassens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 

 

Oslo, 22. mars 2020 

Revisjonsberetningen er signert elektronisk 

ERNST & YOUNG AS 

Knut Aker 
statsautorisert revisor 
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