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Forklaring til postene 

Kontooversikt 

Premiereserve 

Premiereserve er beløpet som er satt av til å dekke de opptjente rettighetene i pensjonsordningen. 

1. Saldo pr 01.01 

Den kapitalen som ved inngangen til året er tilstrekkelig til å sikre fremtidige avtalte 

pensjonsytelser og omkostninger for de ansatte, for de utmeldte, tidligere medlemmer av 

pensjonsordningen og for pensjonistene i pensjonsordningen. 

2. Årlig pris 

Årlig pris som har forfalt til betaling i løpet av året. Den årlig prisen består av ordinær årspris 

og engangskrav. 

3. Garantert avkastning 

Den garanterte avkastningen som er tilført premiereserven gjennom året. 

4. Innbetalt administrasjons- og forvaltningskostnad  

Påløpte kostnader for året. Dette omfatter administrasjonskostnader og kostnader til 

forvaltning av pensjonsmidlene, inkludert avkastningsgaranti og eventuelle termintillegg. 

5. Frigjort administrasjon 

Frigjort administrasjonsreserve, som følge av utbetalinger. 

6. Pensjonsutbetalinger 

Årets summerte utbetalinger til alders-, ektefelle-, barne- og uførepensjonister i ordningen.  

7. Årlig risikopris 

Den delen av årlig pris som går inn i forsikringsfellesskapet og dekker dødsfall, uførhet og 

langt liv.  

8. Overført premiefond 

Deres andel av den frigjorte premiereserven. 

9. Endring i forsikringstekniske avsetninger 

Dersom premiereserven ikke er tilstrekkelig til å sikre utbetaling av de avtalte ytelsene, blir 

det manglende beløpet overført fra forsikringsfellesskapet.  For mye avsatt premiereserve 

overføres til forsikringsfellesskapet.  

10. Overført forsikringstekniske avsetninger 

Summen av alle endringer i premiereserven som skyldes til- og fraflytting av ansatte i 

foretaket. 

11. Saldo pr 31.12 

Den kapitalen som ved utgangen av året er tilstrekkelig til å sikre de fremtidige avtalte 

pensjonsytelser og omkostninger for de ansatte, tidligere medlemmer av pensjonsordningen 

og for pensjonistene i pensjonsordningen. 
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Tilleggsavsetninger 

Tilleggsavsetninger er det beløpet som er satt av for å dekke opp for manglende positiv avkastning i 

de årene hvor forvaltningen gir lavere avkastning enn den garanterte avkastningen i 

pensjonsordningen. 

12. Saldo pr 01.01 

Saldo på kontoen for pensjonsordningens tilleggsavsetninger ved inngangen til året. 

13. Til tilleggsavsetning 

Den andelen av overskuddet som er brukt til å styrke tilleggsavsetningene. 

14. Tilleggsavsetning anvendt til å dekke underskudd på avkastning 

I de årene hvor forvaltningen gir lavere avkastning enn den garanterte, kan 

tilleggsavsetningene benyttes til å finansiere den manglende avkastningen.  

Tilleggsavsetningene kan ikke brukes til å dekke negativ avkastning. 

15. Frigjort tilleggsavsetning overført premiefond 

Tilleggsavsetningene kan ikke være større enn 12 prosent av premiereserven. Dersom 

tilleggsavsetningene overstiger 12 prosent av premiereserven vil det overskytende beløpet 

overføres premiefondet. 

16. Saldo pr 31.12 

Saldo på kontoen for pensjonsordningens tilleggsavsetninger ved utgangen av året. 

Premiefond 

Premiefondet består av direkte innbetalinger til premiefondet fra foretaket, overskudd tilført fra 

pensjonsordningen og tilbakeføring av for mye innbetalt årlig pris. Midlene i premiefondet kan kun 

benyttes til å dekke fremtidig innbetaling av årlig pris i pensjonsordningen. 

17. Saldo pr 01.01 

Saldo for premiefondet ved inngangen av året.  

18. Innbetalinger og overføringer til premiefond 

Summen av de beløp som er innbetalt direkte til premiefondet, eller overført til 

premiefondet på grunn av for mye innbetalt årlig pris. Tilført egenkapitalbidrag er inkludert i 

denne posten. 

19. Garantert avkastning 

Den garanterte avkastningen som er tilført premiefondsmidlene gjennom året. 

20. Avkastningsoverskudd på premiefondsmidler 

Beløpet utgjør forskjellen mellom avkastningen som er tilført premiefondsmidlene og den 

garanterte avkastningen, når forvaltningen har gitt høyere avkastning enn den garanterte. 

Beløpet er fratrukket avsetning til tilleggsavsetninger. 

21. Avkastningsoverskudd på premiereserve og tilleggsavsetninger tilført premiefond 

Den andelen av avkastningen på tilleggsavsetningene og forskjellen mellom den faktiske 

avkastningen og den garanterte avkastningen på premiereservene, som ikke går til å styrke 

tilleggsavsetningene. 

22. Andel av årets forsikringsrisikoresultat tilført premiefond 

Den andelen av forsikringsrisikoresultatet som er tilordnet premiefondet. Inntil halvparten av 

årets samlede forsikringsrisikoresultat kan tilbakeholdes til risikoutjevningsfondet. 
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23. Frigjort tilleggsavsetning tilført premiefond  

I de tilfeller hvor tilleggsavsetningene overstiger 12 prosent av premiereservene skal det 

overskytende overføres premiefondet. Beløpet i denne posten utgjør summen som overføres 

fra tilleggsavsetningene. 

24. Uttak fra premiefond 

Premiefondsmidler som er benyttet til å dekke innbetaling av årets årlig pris. 

25. Saldo pr 31.12 

Saldo for premiefondet ved utgangen av året. 

Øvrige poster 

26. Andel av kursreserve pr 31.12 som følger med ved flytting 

Oslo Pensjonsforsikring investerer pensjonsmidlene i verdipapirer som aksjer og obligasjoner. 

Kursreserven er den positive differansen mellom virkelig verdi på verdipapirene i porteføljen, 

og den bokførte verdien. 

27. Samlet verdi/flytteverdi pr 31.12 

Saldo for de samlede pensjonsmidlene ved utgangen av året. Utgjør summen av postene 11, 

16, 24 og 26. 

Kontoføring 

Årlig pris 

Totale, forfalte årlig pris for året, fordelt på ordinær årspris og engangskrav, hvor engangskravene 

benyttes til å sikre pensjonsopptjening for lønnsøkning, regulering av ytelsene for tidligere ansatte, 

pensjonister og bestandsendringer. 

Risikoresultat 

Oversikt over resultatet av inntekter og kostnader knyttet til forsikringsrisiko. Beløpet er deres bidrag 

til risikoresultatet, som er summen av risikopremie for død, uførhet og langt liv fratrukket faktiske 

kostnader basert på forsikringsrisiko relatert til død, uførhet og livsgevinst/dødelighetsarv. Dersom 

det samlede risikoresultatet er negativt, må beløpet dekkes enten av midler fra 

risikoutjevningsfondet eller av midler fra egenkapitalen. 

Anvendelse av det samlede risikoresultatet 

Oversikt over anvendelse av det samlede risikoresultat som er tildelt kontrakten. 

Avkastning 

Resultatet og anvendelsen av avkastningen tilført pensjonsordningen gjennom året. Både midlene i 

premiereserven og midlene i premiefondet har en garantert avkastning. Avkastning utover den 

garanterte avkastningen etter avsetning til tilleggsavsetning og eventuell styrking av premiereserve 

som er tilført kontrakten, skal overføres premiefondet eller benyttes til forhøyelse av pensjonsbeløp 

dersom kontrakten er en individuell forsikring. 
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Anvendelse av avkastning  

Oversikt over andelen av avkastningen som går til premiereserve, premiefond og som er brukt til 

forhøyelse av pensjonsbeløp.  


