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IBM KONSERN PENSJONSKASSE 
 

ÅRSBERETNING FOR 2021 
 
 
   
 IBM Konsern pensjonskasse (pensjonskassen), med foretaksnummer 979 232 640 og 

forretningsadresse Lakkegata 53, 0187 Oslo i Oslo Kommune, er opprettet av 
International Business Machines AS (foretaket) for å forvalte foretakets og IBM Finans 
Norge AS pensjonsordning for ansatte og pensjonister. Pensjonskassens virksomhet er å 
yte alders- og uførepensjon til pensjonskassens medlemmer, og etterlattepensjon til 
ektefelle, registrert partner, samboer eller barn. Pensjonskassen er lukket for nye 
medlemmer fra 1. januar 2010. Pensjonskassens virksomhet og økonomiske forhold 
holdes rettslig atskilt fra foretakenes virksomhet og hefter ikke for deres forpliktelser. 
Pensjonskassens midler holdes atskilt fra foretakenes midler. Pensjonskassen står under 
tilsyn av Finanstilsynet.   
 

 Pensjonskassen har ingen ansatte og kjøper alle tjenester. Daglig leder kjøpes fra foretaket 
i 50 % stilling. Storebrand Pensjonstjenester AS utfører ajourhold av pensjonskassens 
medlemsregister og foretar utbetaling av pensjoner med tilhørende rapportering. Aider 
AS, som underleverandør for Storebrand Pensjonstjenester AS, er regnskapsfører for 
pensjonskassen. I 2017 

2017 utført pensjonskassens operative 
oppgaver knyttet til kapitalforvaltning. 

 
 Didrik Bjerkan fra Storebrand pensjonstjenester AS er ansvarshavende aktuar. 
 
         Pensjonskassen har avtale med The Northern Trust Company i London om overvåkning 

av pensjonskassens aktiva (custody) og rapportering.  
 
         Ved utgangen av 2021 hadde pensjonskassen 1 aktivt medlem og utbetalte 331 alders-, 

132 ektefelle-, 24 uføre- og 4 barne-pensjoner.  Pensjonistene fikk regulert sine pensjoner 
med 1,60 % med virkning fra 1. juli 2021.  

 
         Ved utgangen av 2021 hadde pensjonskassen 40 fripoliser på egen balanse inkludert uføre. 
 
         Premiereserven utgjorde ved årsskiftet kr. 1.059 millioner, mot kr. 1.046 millioner ett år 

tidligere. Pensjonskassens premiefond utgjorde på samme tidspunkt kr. 32 millioner, mot 
kr. 36 millioner ett år tidligere. 

 
        Ved utgangen av 2021 hadde pensjonskassen kr. 1.602 millioner i forvaltningskapital, mot 

kr. 1.627 millioner ved inngangen av året. Forvaltningskapitalen var ved utgangen av året 
fordelt med kr. 1.352 millioner i kollektivporteføljen og kr. 244 millioner i 
selskapsporteføljen. Ved inngangen av året var fordelingen kr. 1.397 millioner i 
kollektivporteføljen og kr. 229 millioner i selskapsporteføljen. Forvaltningen skjer samlet 
for de to porteføljene. 

 
         Ved utgangen av 2021 utgjorde aksjer og aksjefondsandeler 26,2 % av den totale 

forvaltningskapitalen. Obligasjoner utgjorde 71,9 %, finansielle derivater 0,1 % og 
pengemarkedsfond, bankinnskudd og fordringer utgjorde 1,9 %. Ved utløpet av 2020 
utgjorde aksjer og aksjefondsandeler 29,7 %, obligasjoner 69,0 %, finansielle derivater 
0,6 % og pengemarkedsfond, bankinnskudd og fordringer 0,7 %.    
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         Avkastningen på den samlede kapitalen var i 2021 4,6 %, mot 6,3 % i 2020.  
           
         Styret har i 2021 endret strategisk allokering til aksjer/aksjefond på 25,0 % av total 

kapitalen. Den faktiske allokering til aksjer/aksjefond var ved utløpet av året 26,2 %. 
  
         Pensjonskassens midler plasseres i norske og utenlandske obligasjoner og 

aksjer/aksjefond. Pensjonskassen er dermed eksponert mot endringer i rentenivå, 
aksjekurser og valutakurser. Pensjonskassen har valutasikret tilnærmet 100 % av 
investeringene i fremmed valuta. Markedsrisikoen for aksje/aksjefondporteføljene består 
av kursrisiko og for obligasjonsporteføljene av renterisiko. 

          
 De forvaltningsmessige oppgaver var ved utløpet av 2021 fordelt på flere forvaltere av til 

sammen ni porteføljer:  
 Nordea Investment Management AB forvalter en obligasjonsportefølje. 
 DNB Asset Management AS forvalter en obligasjonsportefølje. 
 Arctic Fund Management AS forvalter en aksjeportefølje. 
 Investering i aksjefondene til IBM Diversified Global Equity Fund: IBM Global 

Developed Passive Equity Sub-Fund og IBM Diversified Global Equity Fund, 
Emerging Market Active Equity Sub-Fund, etablert i Dublin, gir eksponering mot 
internasjonale aksjer.  

 Forvaltningen av hver av de aktivt forvaltede underfondene i IBM Diversified 
Global Equity Fund er fordelt på flere forvaltere for å oppnå en god 
diversifisering. 

 Valutasikring av investeringer i fremmed valuta er etablert hos Russell 
Investments Implementation Services Limited i London. 

 Nordea Funds, Norwegian Branch forvalter en pengemarkedsportefølje.  
 
Forvalterne styres gjennom klare mandater som angir tillatte investeringsverktøy og 
rammer for enkeltinvesteringer. 

 
 Finanstilsynets stresstester viste pr. 31. desember 2021 solvenskapitaldekning på 216 % 

med overgangsregler og 214 % uten overgangsregler, mot henholdsvis 250 % og 219 % 
pr. 31. desember 2020. Kravet for solvenskapitaldekning er at den skal være over 100%. 
En vurdering av solvenskapitaldekning inngår i de kvartalsvis styremøtene som en del av 
resultatgjennomgangen. 

 
 

ved utvelgelse og oppfølging av forvaltere.  
 
         I 2018 besluttet Pensjonskassen å ikke inngå en katastrofereassuransekontrakt da 

Pensjonskassen har lav risikoeksponering for katastrofer. 
  
         Regnskapet for 2021 viste et totalresultat på kr. 25,0 millioner, etter overføring til 

pensjonistenes overskuddsfond på kr. 35,0 millioner og til premiefond på kr. 0,7 millioner, 
samt til premiereserve på kr. 13,4 millioner.  

 
  

Totalresultatet disponeres med avkastning til risikoutjevningsfond kr. 35 279, avsatt renter 
på innskutt kapital kr. 3 100 000, overføring fra risikoutjevningsfond kr. 1 565 249 og 
overført til annen opptjent egenkapital kr. 20 989 573. 
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Rentegodtgjørelse for 2021 på den innskutte kapitalen med en rentefot som tilsvarer 
Finans Norges flytteoppgjørsrente pluss 2 prosentpoeng.

         Opptjent egenkapital blir etter årets disposisjoner økt med kr. 20,3 millioner til kr. 169,3
millioner. 

I 2021 realiserte vi betydelige gevinster i forbindelse med reduksjon av aksjeandelen. En 
del av dette ble disponert til nedskriving av grunnlagsrenten til 1,5%. Dette for å redusere 
den årlige kostnaden til å dekke grunnlagsrente. Søknad om dette er sendt til 
Finanstilsynet.

       
        Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø.

        Pensjonskassens styre har i 2021 bestått av tre kvinner og fire menn. Styret har avholdt 5
møter i 2021.

         
Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift.

Pensjonskassen har tilfredsstillende likviditet selv om det har blitt noe uro i markedene 
som følge av COVID19 pandemien som har preget oss også i 2021. Løpende 
pensjonsutbetalinger dekkes gjennom midler tilført fra anleggsporteføljen og ved 
frigjøring av midler fra øvrige porteføljer etter behov. Pensjonskassens midler er investert 
i lett omsettelige obligasjoner, aksjer og fondsandeler. I starten på 2022 preger krigen i 
Ukraina markedene i hele verden. Det er en viss usikkerhet hvordan dette vil innvirke på 
pensjonskassens investeringer utover i 2022. Direkte er våre investeringer marginalt
eksponert i Russland og Ukraina. Pensjonskassen har allerede gjennomført en reduksjon 
i eksponering i aksjer.

      

Oslo, 24. mars 2022

------------------------------------      ---------------------------------        ----------------------------------
  Christina Sundby Knudsen                 Henrik Visser Signe Cecilie Vigen      
        styrets formann         nestleder   styremedlem

------------------------------------      ---------------------------------        ----------------------------------
         Jørgen Magnussen        Emil Stampe                  Tove Lenschow
        styremedlem         styremedlem             styremedlem

------------------------------------ ------------------------------------
               Kjell Tørnby                   Svein Johannes Yli
                                 styremedlem                        daglig leder
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Til styret i IBM Konsern Pensjonskasse

Uavhengig bekreftelse av foretakets risikostyring og 
internkontrollgjennomgang

Vi har i henhold til ”Forskrift om risikostyring og internkontroll” av 22. september 2008 kontrollert 
daglig leders rapport, datert 24. mars 2022, til foretakets styre om risikostyringen og den interne 
kontrollen for perioden 24. mars 2021 – 24. mars 2022, og om rapporten bygger på de 
risikovurderinger som er foretatt.

Styret og daglig leders ansvar

Styret er ansvarlig for at foretaket har hensiktsmessige systemer for risikostyring og internkontroll. 
Daglig leder er ansvarlig for å:

sørge for å etablere en forsvarlig risikostyring og internkontroll på basis av en vurdering av 
aktuelle risikoer etter retningslinjer fastsatt av styret,
følge opp endringer i foretakets risikoer løpende, 
påse at foretakets risikoer er forsvarlig ivaretatt i samsvar med styrets retningslinjer
gi styret relevant og tidsriktig informasjon som er av betydning for foretakets risikostyring og 
internkontroll, herunder informasjon om nye risikoer og 
påse at foretakets risikostyring og internkontroll er dokumentert og blir gjennomført og 
overvåket på en forsvarlig måte.

Vår uavhengighet og kvalitetskontroll

Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske 
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Vi anvender internasjonal standard for kvalitetskontroll 
(ISQC 1) og opprettholder et omfattende system for kvalitetskontroll inkludert dokumenterte 
retningslinjer og prosedyrer vedrørende etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og gjeldende 
lovmessige og regulatoriske krav.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave i henhold til forskriften er å avgi en uavhengig uttalelse til styret om hvorvidt foretakets 
risikovurderinger, den oppsummerende vurderingen av internkontrollen og dokumentasjonen av 
vurderingene er i henhold til forskriften, og om foretakets rutiner sikrer at den samlede vurderingen av 
risikosituasjonen som er forelagt styret, bygger på de risikovurderinger som er foretatt.

Vi har utført vårt arbeid i samsvar med internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
”Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon”. Standarden krever at vi planlegger og utfører handlinger for å oppnå betryggende
sikkerhet for at foretaket har gjennomført risikovurderingen, vurdert gjennomføringen av 
internkontrollen og dokumentert dette. Standarden krever videre at vi skal kontrollere utvalgte deler 
av materialet som daglig leders rapport om risikostyring og internkontroll bygger på, herunder om det 
er samsvar mellom daglig leders rapport og det underliggende materialet. Vårt attestasjonsoppdrag 
har omfattet handlinger knyttet til foretakets vurderinger og rapportering for å kunne attestere at de er 
gjennomført i henhold til forskriften, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten og 
kvaliteten av selskapets interne kontroll. 
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Etter vår mening er innhentet bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Konklusjon

Etter vår mening:
er det foretatt risikovurderinger i henhold til forskriften § 6 annet ledd
er det foretatt oppsummerende vurdering av internkontrollen i henhold til forskriften § 7 
annet ledd
foreligger dokumentasjon i henhold til forskriften § 8
sikrer foretakets rutiner at den samlede vurdering av risikosituasjonen som er forelagt styret,
bygger på de risikovurderingene som er foretatt. 

Begrensning i distribusjon

Denne uttalelsen er utarbeidet med sikte på internt bruk, og kan ikke distribueres til tredjepart med 
unntak av Finanstilsynet, uten vårt skriftlige samtykke.

Oslo, 24. mars 2022
PricewaterhouseCoopers AS

Thomas Steffensen
Statsautorisert revisor
(Dette dokumentet signeres elektronisk)




