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STYRETS BERETNING 2021
SKANSKA NORGE KONSERNPENSJONSKASSE

1. Pensjonskassen
Skanska Norge Konsernpensjonskasse er en pensjonskasse for Skanska Norge AS og
følgende konsernselskaper: Utleiecompagniet AS, Skanska Eiendomsutvikling AS,
Skanska Industrial Solutions AS, Entreprenørservice AS, Skanska Husfabrikken AS, Skanska
Commercial Development Norway AS og Vassbakk & Stol AS. Acusto AS har blitt solgt og
utmeldt i 2021.
Pensjonskassen har kontor i Skanskas lokaler i Lakkegata 53, 0187 Oslo.
Pensjonskassen forvalter ytelsesordning med avtalt alders- og uførepensjon for alle
medlemsbedrifter. Flere av bedriftene har i tillegg avtale om ektefelle-, samboer- og
barnepensjon. Alders-, ektefelle- og samboerpensjon er med fripoliseopptjening.
Ordningen ble lukket for nye medlemmer fra og med 1. august 2017.
Pensjonskassen tilbyr i tillegg en innskuddsordning for medlemmer som fortsetter å
jobbe etter fylte 67 år, og som har full opptjening på 30 år i ytelsesordningen ved
opptjeningsalder 67 år eller senere. Årlig innskudd er på 2 % av lønn mellom 1 og 12 G,
og den garanterte avkastning er 0 %. Forvaltningen er felles med midlene i
ytelsesordningen. Medlemmer uten full opptjening ved 67 år fortsetter sin opptjening i
ytelsesordningen, men maksimalt til fylte 70 år, som er aldersgrensen i Skanskakonsernet.

2. Pensjonsområdet
Pensjonskassen bruker tariff K2013 med sikkerhetsmarginer, og premiereserven er fullt
opp reservert for både aktiv-, pensjonist- og fripolisebestanden.
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Premieinntektene utgjorde 260 mill. i 2021 og utbetalte pensjoner var 115 mill.
Premiereserven i 2021 var på 3,843 mill. mot 3,656 mill. ved forrige årsskiftet.
Fripolisene utgjør 809 mill. og er 21 % av forpliktelsene. Den garanterte renten for 2021
var 2,65 % ned fra 2,70 % året før.

3. Styring administrasjon
Pensjonskassens styret skal i henhold til vedtektene bestå av inntil syv medlemmer.
Styret bestod av tre kvinner og fire menn.
Styret
Jon Erling Bjørgan
Tonje Urdal Sand
Pär Lageryd
Jan Åhlander
Berit Mørck
Frank Heine Jensen
Jan Åge Vik
Mona Hegge
Stina Wall (fra 15.09.2021)

Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem (HTU)
Varamedlem (HTU)
Styremedlem (SKAFF)
Varamedlem (SKAFF)

Valgt av
Skanska
Skanska
Skanska
Skanska
Eksternt medlem
Medlemmene
Medlemmene
Medlemmene
Medlemmene

Det er avholdt fem ordinære styremøter og behandlet 22 saker i 2021. Det er avholdt to
ekstraordinære styremøter i 2021.
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Aktuar har møtt på alle styremøtene. Revisor og pensjonskassens regnskapsfører har
møtt på det styremøtet som behandlet årsrapporten.
Administrasjon og avtaleforhold
Pensjonskassen har ingen fast ansatte og har i 2021 hatt avtale om kjøp av følgende
administrative tjenester:
Tjenester
Daglig ledelse av pensjonskassen
Ansvarshavende aktuar, medlemsstøtte, administrasjonssystem
og utbetaling av pensjoner
Medlemsstøtte
Regnskapsførsel
Investeringsrådgivning, kontroll og rapportering

Leverandør
Skanska Norge AS
Lumera AS
Skanska Norge AS
Skanska Norge AS
Grieg Investor AS

4. Kapitalforvaltning
Hovedmålsettingen med kapitalforvaltningen i pensjonskassen er å oppnå en så høy
avkastning (over tid) som mulig, hensyn tatt at den kortsiktige risikoen er innenfor
definerte rammer. Kapitalforvaltningsstrategien gir klare føringer for hvordan
pensjonskassens midler skal forvaltes. Pensjonskassen skal ha oversikt over, helhetlig
styring med, og god kontroll på de risikoer som oppstår ved kapitalforvaltningen.
Pensjonskassens kapital blir forvaltet samlet og er organisert i en portefølje tilhørende
kundene (kollektivporteføljen) og en portefølje tilhørende selskapet
(selskapsporteføljen). Styret har fulgt opp i henhold til kravet om forsvarlig
kapitalforvaltning. Porteføljene har vært løpende vurdert og tilpasset strategi for
kapitalforvaltning.
Finansutvalget har fremmet investeringsforslag og styret har vedtatt investeringene. Det
er avholdt fem ordinære møter i finansutvalget. Finansutvalgets medlemmer er Øistein
Medlien fra Grieg Investor AS, Anton Rantaeskola fra Skanska Trean Pensjons stiftelse,
Pär Lageryd, Jon Erling Bjørgan og Finn Erik Bjerke. Styret har i 2021 gjennomgått og
vedtatt strategi for kapitalforvaltning. Strategien er oppdatert med rettningslinjer for
ansvarlige investeringer. Skanska Norge konsern pensjonskasse skal opptre
ansvarlig i sine investeringer. Strategien inneholder ESG krav om grunnprinsipper,
minimumskrav, ambisjon og målsetninger. Strategien har en målsetning om at særlig
bærekraftige investeringer skal utgjøre minst 10% av porteføljen innen 2025.
Skanska Norge konsern pensjonskasse innser at arbeidet med å fremme ansvarlige
investeringer er et langsiktig arbeid med kontinuerlig forbedring over tid. Det skjer store
endringer innenfor metode, regulatoriske forhold, verktøy, som setter nye krav til
pensjonskassens arbeid. Endringene åpner opp for nye muligheter for oppfølging og
analyse av ansvarlige investeringer.
Porteføljeinvesteringene hadde i 2021 en meget god avkastning.
Bokført kapitalavkastningsrente på kollektivporteføljen i 2021 ble 4,5 %.
Verdijustert kapitalavkastningsrente på kollektivporteføljen i 2021 ble 9,7 %.
Verdijustert Kapitalavkastningsrente på selskapsporteføljen i 2021 ble 19,8 %.
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Pensjonskassens investeringer var ved årsskiftet i følgende aktiva klasser:

Kapitalforvaltningen følges opp og rapporteres med Grieg Enigma. Kontroll av
investeringene og månedlig rapportering til styret gjøres av Grieg Investor AS.

5. Risiko og soliditet
Pensjonskassens risikostyring fremgår av strategidokumenter. For å kvantifisere
pensjonskassens totale risiko beregnes finanstilsynets forenklet solvenskapitalkrav.
Rapporten blir sendt til styremedlemmene månedlig. Rapporten viser pensjonskassens
samlete solvenskapitalkrav målt mot ansvarlig kapital. Risikostyring på
forsikringsområdet, fremgår av forsikringsstrategien. Forsikringsrisikoen er delt inn i
biometrisk risiko (død, uførhet og opplevelse), katastroferisiko, avgangsrisiko,
kostnadsrisiko og renterisiko. For hvert av disse risikoelementene er det utarbeidet
risikorammer som skal sikre at alle vesentlige risikoer er styrt. Rammene angir hvilke
avvik fra forventning som kan aksepteres før det iverksettes tiltak. Reassuransestrategien
er en del av katastroferisikoområdet. Arbeidet med risikostyring og internkontroll foregår
kontinuerlig. Internkontrollrapporten fra daglig leder ble fremlagt styret i 2021 og
bekreftet at pensjonskassens internkontroll og risikostyring var tilfredsstillende.
Pensjonskassen er utsatt for finansiell risiko i form av markedsrisiko, likviditetsrisiko og
kredittrisiko. Kapitalforvaltningen styrer mot å oppnå høyest mulig langsiktig avkastning
på pensjonskassens midler innenfor de rammer strategi for kapitalforvaltning gir for
risikoeksponering. Styret er opptatt av å redusere risiko ved å diversifisere porteføljen på
forvaltningsstiler, type investeringer og geografiske områder.
Styret er av den oppfatning at pensjonskassens risikobærende evne står godt i forhold til
investert portefølje.
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6. Årsresultat
Disponering av resultat etter skatt
(NOK 1000)

2021

2020

2019

2018

Teknisk resultat før disponering
Tilleggsavsetninger
Disponering til kontraktene
Teknisk resultat etter disponering
Resultat ikke teknisk regnskap
Skatt
Totalresultat

245 692
-121 317
-99 600
24 775
140 900
-7 986
157 689

148 954
-20 661
-109 415
18 717
36 211
-4 862
50 066

161 215
-20 000
-124 956
16 259
94 430
-5 892
104 797

65 029
-7 000
-38 691
19 338
27 501
-8 833
38 006

Som disponeres slik:
Fra/Til egenkapitalen
Til risikoutjevningsfond
Til fond for urealiserte gevinster
Avsatt til utbytte

162 520
515
-35 345
30 000

60 478
377
-10 788
0

33 424
374
70 998
0

15 006
213
-7 213
30 000

7. Andre forhold
Russlands invasjon av Ukraina
Krigen har ført til stor geopolitisk usikkerhet. Krigens videre forløp og virkningen av
innførte sanksjoner vil ha betydning for hvordan finansmarkedene påvirkes. Et kraftig fall
i finansmarkedene representerer den største risikofaktoren for pensjonskassen.
Covid 19 pandemien
Pandemien har også i 2021 hatt liten effekt på pensjonskassen.
Forsikringer
Skanska AB har tegner en felles forsikring for konsernets pensjonskasser. Avtalen
forsikrer styrets medlemmer og daglig leder for deres mulige ansvar overfor foretaket og
tredjepersoner.
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.
Gjeldende vedtekter er fra november 2017.
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Ansatte
Pensjonskassen har ingen fast ansatte, og kjøper økonomisk/administrative tjenester i
hovedsak fra Skanska Norge AS.
Likestilling
Pensjonskassens styre består av syv medlemmer hvorav tre er kvinner. Pensjonskassen er
bevisst på de samfunnsmessige forventninger om tiltak for å fremme likestilling i styret.
Miljø
Det ytre miljø påvirkes ikke av driften og pensjonskassen har ingen forsknings- eller
utviklingsaktiviteter.
Diskriminering
Styret er bevisst på at ingen skal diskrimineres på grunn av kjønn, hudfarge, religion,
legning eller alder.

Oslo 17. mars 2022

Jon Erling Bjørgan
Styreleder

Tonje Urdal Sand
Nestleder

Jan Åhlander
Styremedlem

Pär Lageryd
Styremedlem

Berit Mørck
Styremedlem

Mona Hegge
Styremedlem

Frank Heine Jensen
Styremedlem

Finn Erik Bjerke
Daglig leder
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Statsautoriserte revisorer
Ernst & Young AS

Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA
Tlf: +47 24 00 24 00

Dronning Eufemias gate 6a, 0191 Oslo
Postboks 1156 Sentrum, 0107 Oslo

www.ey.no
Medlemmer av Den norske Revisorforening

UAVHENGIG REVISORS BERETNING
Til styret i Skanska Norge Konsernpensjonskasse

Konklusjon

Etter vår mening oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav og gir et rettvisende bilde av
pensjonskassens finansielle stilling per 31. desember 2021 og av dens resultater og kontantstrømmer for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk
i Norge.

Grunnlag for konklusjon
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre
oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og
plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av pensjonskassen i samsvar med kravene i
relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants
(inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for
Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse
kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for
vår konklusjon.

Øvrig informasjon
Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende
revisjonsberetningen. Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for den øvrige informasjonen. Vår
konklusjon om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke den øvrige informasjonen, 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 om årsberetningen inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende
lovkrav og 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 eller ikke inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav,
er vi pålagt å rapportere det.
Vi har ingenting å rapportere i så henseende, og vi mener at årsberetningen er konsistent med
årsregnskapet og inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet
Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og 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

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Penneo Dokumentnøkkel: P22QP-EN1UI-0EBFZ-N3GOO-TKTWX-V3A03

Vi har revidert årsregnskapet for Skanska Norge Konsernpensjonskasse som består av balanse per 31.
desember 2021, resultatregnskap, endringer i egenkapitalen og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret
avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige
regnskapsprinsipper.

2

for årsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle pensjonskassen eller 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 ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan skyldes
misligheter eller feil og er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan
forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.










identifiserer og vurderer 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.
evaluerer 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 eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen
henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike
tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og
årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for
revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at
pensjonskassen ikke kan fortsette driften.
evaluerer 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 og tidspunktet for
revisjonsarbeidet og eventuelle vesentlige funn i revisjonen, herunder vesentlige svakheter i den interne
kontrollen som vi avdekker gjennom revisjonen.

Oslo, 18. mars 2022
ERNST & YOUNG AS
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statsautorisert revisor
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Til Styret i Skanska Norge Konsernpensjonskasse
Oslo, 17. mars 2022
Aktuarens beretning
Under henvisning til det fremlagte årsoppgjør for 2021 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.

Solveig Torske Bøhmer
Lumera AS
Ansvarshavende aktuar

