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ÅRSBERETNING 2021 
 
 
 
Virksomhetens art og hvor den drives 
Fearnleys Pensjonskasse («Pensjonskassen») har som formål å yte tjenestepensjon til Astrup 
Fearnley gruppens ansatte. Fearnleys Pensjonskasse har vært i praksis en fripolisekasse siden 1. 
mars 2015 med unntak av et medlem som er delvis ufør og forble i kollektiv porteføljen. Dette 
innebærer at de ansatte ikke opptjente nye rettigheter i 2021. Pensjonskassen har imidlertid 
foretatt en ny gjennomgang av overgangen til fripolisekasse og avdekket en manglende 
premieinnbetaling for et medlem. Styret er ikke kjent med andre tilsvarende tilfeller. 
Administrasjonen iverksatte en omfattende gjennomgang i samarbeid med eksterne 
leverandører etter oppfordring fra styret. Nye forhold ble ikke avdekket. 
 
Pensjonskassen hadde per 31.12.21 en medlemsmasse på 253 (258) medlemmer fordelt på 166 
(175) aktive medlemmer, 80 (76) alders- og ektefellepensjonister, samt 7 (7) uførepensjonister. 
 
Pensjonskassen har forretningskontor i Oslo. 
 
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Pensjonskassens eiendeler og gjeld, 
finansielle stilling og resultat. 
 
 
Fortsatt drift 
Ved inngangen til 2021 var finansmarkedene fortsatt preget av koronaviruset. Oljeprisen var 
lavere enn ved inngangen av 2020, men børsene viste bedring og utviklet seg positivt i årets 
første 8-9 måneder før markedet fikk et betydelig fall i slutten av september. Perioden frem mot 
nyttår varierte, men tok seg opp ved slutten av året og året under ett hadde en god oppgang. 
Pensjonskassen oppnådde en positiv verdiutvikling på sine plasseringer i 2021 og økte 
urealiserte gevinster med NOK 10,4 millioner. Renteavkastningen var imidlertid svært dårlig og 
denne avkastningen var lavere enn i tidligere år. 
 
Medlemsbedriftene har vist vilje og evne til å bidra med tiltak som styrker Pensjonskassens 
egenkapital og foretok en innbetaling på NOK 40 millioner i 2020. I 2021 har det ikke vært 
behov for ytterligere egenkapitalinnskudd.  
 
Effekter fra koronaepidemien vurderes ikke å få en vesentlig finansiell effekt i tiden fremover, 
men situasjonen i Ukraina innebærer ny usikkerhet som vi enda ikke vet hvordan vil påvirke 
den fremtidige finansielle situasjonen. Styret og ledelsen er imidlertid av den oppfatning at 
pensjonskassen har en portefølje med relativt lav risiko. Det er også foretatt vurderinger i 
samarbeid med Gabler for å begrense risiko og sikre tilfredsstillende avkastning. 
 
Styret vurderer at kassen er økonomisk robust og at forutsetningene for fortsatt drift er til stede. 
Denne forutsetningen er lagt til grunn for utarbeidelsen av regnskapet for 2021 samt for driften 
i 2022. 
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Årets resultat viser et overskudd etter skatt på NOK 456 893 (NOK 2 834 451 i 2020). Styret 
foreslår at NOK 20 793 overføres til risikoutjevningsfond samt NOK 436 100 overføres til 
annen egenkapital. Pensjonskassen har også foretatt en disponering av risikoresultatet til 
styrking av premiereserven. Denne resultatdisponeringen er ikke vedtatt og krever godkjenning 
fra Finanstilsynet. Beløpet utgjør NOK 5 930 890 og medført en reduksjon av årets resultat. 

 
Den ansvarlige kapital er per 31.12.20 på NOK 99 428 608 (98 992 509) som tilsvarer en 
kapitaldekning på 41,28% (39,5%) og gir en overdekning i forhold til kravet på 8% med NOK 
70 158 320 (NOK 67 044 895 i 2020). Kravet til en solvensmargin på 100% eller mer er 
oppfylt. Pensjonskassen har beregnet sin solvensmargin per 31. desember 2021 til 778% 
(754%).  
 
 
Arbeidsmiljø og likestilling 
Arbeidsmiljøet er godt. Pensjonskassen har hatt to deltidsansatte menn gjennom året. Fra og 
med 1.1.2022 vil pensjonskassen ikke ha ansatte. Daglig leder er innleid. Styret består av tre 
kvinner og fire menn. 
 
 
Forsknings- og utviklingsaktiviteter 
Pensjonskassen har ikke hatt forsknings- eller utviklingsaktiviteter i 2021. 
 
 
Ytre miljø 
Virksomhetens bransje medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre 
miljø. 
 
 
Andre Forhold 
Forvaltningen 
Pensjonskassens totale forvaltningskapital var per 31.12 21 på NOK 424,8 millioner mot NOK 
425,7 millioner per 31.12.20.  Pensjonskassen har hatt tilfredsstillende avkastning i 2021. 
Pensjonskassens midler er i hovedsak plassert i aksjer, aksjefond, obligasjoner, utlån til kassens 
medlemmer og plassering på høyrentekonto i banker. 
 
Pensjonskassen har som målsetting å sikre en så god og stabil avkastning som mulig over tid 
innenfor de rammer og begrensninger som en forsvarlig forvaltning av midlene tilsier.  
Pensjonskassens finansielle risiko er knyttet til markedsutviklingen og forvaltningen av de 
enkelte verdipapirer.  Forvaltningen skjer med utgangspunkt i retningslinjer for kapital-
forvaltningen som er vedtatt av styret. Disse inneholder spesifikke krav og rammer for hvor 
midler kan plasseres, størrelsen på enkeltengasjementer, rapportering etc. Retningslinjene 
revurderes etter behov. Pensjonskassens forvalter, Ole Anders Engebretsen, begynte i ny stilling 
1.1.2022 og styret takker han for et godt og langvarig samarbeid. Forvalter, styret og 
administrasjonen har gjennom 2021 gjennomgått forvaltningsstrategien i samarbeid med 
eksterne konsulenter. Styret og administrasjonen vil viderefører sin tette dialog og ivareta den 
fremtidige forvaltningen på en betryggende måte. 
 
Stresstest 
Den offisielle målingen per 31.12.2021 viste en Solovenskapitaldekning Solvens Kapital 
Dekning («SKD») på 179% ved bruk av overgangsregler og 125% uten overgangsregel. 
Målinger i løpet av året har vært gode.  
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