
Regnskap

2016

Finansrapport 2016



 
 

FINANSRAPPORT 2016 
 
 
 
Innhold 
 
Innledning .................................................................................................................................. 3 
1 Forvaltningsfondet – årsberetning 2016 ................................................................................. 4 
2 Kortsiktig likviditet ............................................................................................................... 11 
3 Gjeldsporteføljen................................................................................................................... 13 
4 Stresstest ............................................................................................................................... 19 
5 Vedlegg - forvaltningsfondet ................................................................................................ 20 

5.1 Ekslusjonsliste i henhold til etiske kriterier ............................................................... 20 
5.2 Årsregnskap ............................................................................................................... 25 
5.3 Revisjonsberetning ..................................................................................................... 29 
5.4 Avkastningsrapport .................................................................................................... 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto (forside): Ragnhild Hoem  

 2 



FINANSRAPPORT 2016 
Bærum kommune 
 

Innledning 
 
Finansrapporten omhandler kommunens finansielle resultater og finansielle risiko. 
Finansrapporten er utarbeidet for å gi en samlet rapportering for året i henhold til kommunens 
finansreglement, vedtatt 27.01.2016 (KST 006/16). Den supplerer kommunens årsrapport på 
finansområdet og tar for seg porteføljenes avkastning for 2016, markedssituasjonen, og status 
for risiko ved årets utgang.  
 
Finansforvaltningen har vært ført innenfor finansreglementets rammer for finansiell risiko i 
2016. Det har ikke vært spesielle hendelser vedrørende forvaltningen av midlene.  
 
Den langsiktige forvaltningen ga en avkastning på 5,6 prosent (128 millioner kroner), som er 
43 mill. høyere enn budsjettert. Det ble overført 38 mill. fra fondet til finansiering av årets 
investeringer. Forvaltningsfondet utgjorde dermed 2 358 mill. ved utgangen av året, en 
økning på 90 mill.. I april 2016 ble aksjeandelen økt til 40 prosent i henhold til endringen i 
vedtatt finansreglement, med tilhørende økte risikorammer for forvaltningen. Det ble handlet 
aksjer for 230 mill. Endringen genererte en meravkastning i 2016 på 21 mill. Øvrig del av 
porteføljen har vært investert i norske obligasjoner. Den ønskede diversifisering i globale 
renter er ikke gjennomført da det foreløpig ikke er funnet egnede fond.  
 
Det er en langsiktig målsetting at realverdien i fondet skal opprettholdes, og per 31.12.2016 
var verdien av fondet 14 mill. under dette målet.  
 
Kommunen har god likviditet. Midlene har vært plassert til lav risiko på innskuddskonto. 
Gjeldsporteføljen utgjorde 7,1 milliarder kroner ved utgangen av 2016, lik inngangsnivået for 
året. Porteføljen har en gjennomsnittlig rentebindingstid på 2,4 år og høy rentesikringsgrad.  
 
Finansforskriften krever at kommunen gjør en vurdering av finansiell risiko. Ved dagens 
posisjonering er det beregnet et mulig tap på 308 millioner kroner ved en stresstest, der en ser 
på virkningen dersom flere uheldige markedsendringer skjer samtidig. Stresstesten gir et 
uttrykk for finansforvaltningens samlede finansielle risiko. 
Av det potensielle tapet er 66 mill. knyttet til motpartsrisiko (mulig tap som følge av 
mislighold/konkurs hos den en handler med) på innskudd. 9 mill. gjelder renterisikoen ved 
gjeld og innskudd. De resterende 234 mill. gjelder forvaltningsfondet. Fondet har opparbeidet 
en betydelig bufferkapital. Det innebærer et godt vern for de øvrige budsjettområder mot 
svingninger i forvaltningsfondets avkastning.  
 
Erik Kjeldstadli 
 
Rådmann 
Mars 2017 
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1 Forvaltningsfondet – årsberetning 2016 
Hovedpunkter: 

• Investeringsstrategien i forvaltningsfondet ble endret til 40 prosent aksjer og 60 
prosent obligasjoner i 2016.  

• Per 1.1.2016  utgjorde forvaltningsfondet 2 269 mill., herav en bufferkapital på 740 
mill. Per 31.12.2016 utgjorde fondet 2 358 mill. herav en bufferkapital på 830 mill.  

• Forvaltningsfondet har i 2016 hatt en netto avkastning på 128 mill. (5,6 prosent) som 
er 43 mill. høyere enn budsjettert 

o Av de 128 mill er 38 mill. avsatt til finansiering av investeringer i samsvar 
med budsjettet, og fondets bufferkapital er økt med 90 mill.     

o Aksjedelen av fondet har hatt en avkastning på 8,5 prosent, mens 
obligasjonene gav 3,3 prosent avkastning 

• Gjennomsnittlig årlig avkastning er 5,1 prosent siden oppstart i år 2000. 
• Fondets realverdi er 14 mill. under målet om å opprettholde realverdien fra 2002 

 

INNLEDNING 
Bærum kommunes forvaltningsfond (BKFF) ble etablert i juni 2000 som et kommunalt fond 
og utgjør kommunens langsiktige aktiva. Fondet har egen regnskapsføring og er underlagt 
ordinær kommunal revisjon.  
 
BKFFs formål er å forvalte frigjort kapital fra salg av ulike kommunale virksomheter og 
forøvrig andre midler etter kommunestyrets vedtak. Midlene skal plasseres og forvaltes i 
henhold til en langsiktig strategi vedtatt av kommunestyret og bidra til å sikre innbyggerne i 
Bærum kommune et langsiktig godt tjenestetilbud. 
 
Fondets verdi 31.12.2016 var 2 358 millioner kroner. Avkastningen i 2016 var 5,6 prosent og 
det regnskapsmessige overskuddet 127,7 mill. Det ble i desember 2016 overført 38 mill. fra 
fondet til finansiering av investeringer. 
 
I henhold til kommunestyrets vedtak (27.01.2016, KST 006/16) ble endret investerings-
strategi implementert i april 2016 fra 30 prosent aksjer og 70 prosent renter, til 40 prosent 
aksjer og 60 prosent renter. For 2016 oppnådde Forvaltningsfondet en merinntekt på cirka 21 
mill. knyttet til denne endringen. 

Forvaltningen har vært ført i henhold til reglene i finansreglementet. 
 

ORGANISASJON / FORVALTNING 
Den operative driften i fondet har vært ført i henhold til de vedtatte retningslinjene. 
 
Forvaltningen av aksje– og obligasjonsporteføljene er satt ut til eksterne forvaltere etter 
offentlige anbudskonkurranser.  

 4 



 
Fondets obligasjonsporteføljer forvaltes av: 
 

• DNB 
• Nordea 

 
Den globale aksjeporteføljen forvaltes av: 
 

• KLP  
 
Fondet har i tillegg følgende gjeldende avtaler med eksterne tjenesteleverandører, alle inngått 
etter offentlige anbudskonkurranser: 
 

• Grant Thornton Norway (regnskapstjenester) 
• RSM Norge (kontrolltjenester) 
• Mercer (Norge) AS (investeringsrådgivning og fondsledelse) 

 
RSM Norge har utført internkontrolloppgaver for fondet og hittil er det ikke avdekket avvik. 
 
KLP har ansvar for at aksjeforvaltningen skjer i henhold til etiske retningslinjer. KLP 
benytter egne etiske kriterier for ekskludering av aksjer fra investeringsporteføljen. KLPs 
kriterier dekker godt BKFFs kriterier i henhold til Finansreglementet. Vedlagt årsrapporten 
følger en liste med de selskapene som er ekskludert ved årsskiftet. Selskapene er sortert etter 
eksklusjonsbegrunnelse. Totalt 162 selskaper er ekskludert (se oversikt i vedlegg 5.1). 
 
Virksomheten i fondet og regnskapsførselen revideres av Bærum kommunerevisjon på lik 
linje med andre kommunale aktiviteter.  

 

REDEGJØRELSE FOR MARKEDSUTVIKLINGEN I 2016 

Året 2016 startet med at markedene var bekymret for veksten i Kina og resulterte i en 
markant nedgang i aksjemarkedet i første kvartal. I andre kvartal kom resultatet av Brexit-
valget. Markedet fikk en reaksjon på at  verdens 5. største økonomi valgte å trekke seg ut av 
verdens største handelsblokk. Aksjekursene tok seg likevel raskt opp igjen etter fallet. I årets 
siste kvartal valgte verdens største økonomi en president som truer med å starte en 
handelskrig med verdens nest største økonomi, Kina. På tross av dette reagerte det 
amerikanske og de globale markedene positivt i håp om at Trumps foreslåtte tiltak kan «kick-
starte» den amerikanske økonomien. Resultatet i fjerde kvartal var den største kvartalsvise 
prisoppgangen i aksjemarkedet på lang stund. 

Trumps foreslåtte økonomiske tiltak er følgende: 
• Betydelig skattelette for bedriftene 
• Skattelette for tilbakeføring av amerikanske bedrifters overskudd i utenlandske 

datterselskap 
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• Økte infrastrukturinvesteringer 
• Innføre beskyttelsestoll for å skape/redde amerikanske arbeidsplasser 

I tillegg har Trump lagt press på USAs sentralbank for å tone ned de pengepolitiske tiltakene 
og øke takten på rentehevelser. Bortsett fra skattelettelsene vurderer fagøkonomene de 
foreslåtte utspillene med nesten udelt skepsis. Rentehevninger vil føre til en sterkere USD 
som igjen vil skape problemer for konkurranseevnen til amerikansk industri. Det vil også 
kunne gi økende problemer for Emerging Markets-land å betjene sin gjeld, da mange har 
store lån i USD. En nøktern vurdering av situasjonen tilsier at det må noe mer til av 
finanspolitiske tiltak før man kan diskontere betydelig bedring i verdensøkonomien på lengre 
sikt.  

I dagens marked kan det se ut som at USA og de asiatiske landene (foruten Kina) nå er inne i 
en tilfredsstillende vekstfase, mens de andre vestlige økonomiene henger noe etter. Kinas 
usikre økonomiske utsikter skaper imidlertid noe bekymring. Størst usikkerhet skaper det 
som skjer på den globale politiske arenaen. Fokuset er på de store økonomienes politiske 
ledere og hvilke tiltak og avtaler som vil bli inngått/brutt. Man må derfor forvente at 
markedsforventningene kan skifte fort og skape store kapitalbevegelser.  

Aksjemarkedene 

Etter den store nedgangen i aksjemarkedene første kvartal 2016 fikk vi en oppgang i  
aksjemarkedet de neste kvartalene. I siste kvartal 2016 steg markedet kraftig og i det 
amerikanske markedet gikk mange investorer ut av renter og inn i aksjer. Det fikk også utslag 
i de andre globale aksjemarkedene, men med langt mindre virkning.  

I UAS har løftet om skattelettelser, og press oppover på renter, inflasjon og råvarepriser, gitt 
gode signaler til aktørene i aksjemarkedet. Dette indikerer gode muligheter for oppgang i 
aksjemarkedet også i 2017. På den andre siden er aksjene i de fleste markedene relativt høyt 
priset, noe som øker risikoen for prisfall. Dette sammen med den politiske usikkerhet, kan 
fort få stemningen til å snu. 

Markedet er positive til det amerikanske og det asiatiske markedet (eksklusiv Kina), men er 
mer nøytrale til andre Emerging Markets-land og Europa . Forventning til bedre økonomisk 
vekst, økte/mer stabile råvarepriser og relativt rimelig prising, skulle gi verdiaksjer bedre 
utsikter enn på lenge etter mange år med lav/negativ avkastning. I løpet av annet halvår fikk 
bankaksjer en  betydelig vekst globalt, og prisingen av bankaksjer er nå høy. Dette opp fra et 
nivå som hadde priset inn nye store utlånstap, noe markedet ikke lengere tror på.  

Det norske aksjemarkedet ga god avkastning basert på høy vekst i sjømataksjer. I andre 
sektorer var avkastningen mer vekslende. Stabile eller økende råvarepriser er gunstig for 
mange norske selskaper.  

Rentemarkedene 

De globale rentene   fortsatte å falle frem til 3. kvartal 2016 som følge av negative 
forventninger til den økonomiske veksten. To begivenheter i 4. kvartal har snudd trenden. 
Først av tekniske årsaker hvor nye regler for beregning av avkastningen i det amerikanske 
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pengemarkedet fra 1. oktober fikk markedsaktørene til å tømme sine investeringer i fond og 
gå over til statspapirer. Dette fikk den kortsiktige renten til å stige 80 punkter – den største 
endringen på siden finanskrisen i 2008. Deretter ble Trump valgt, etterfulgt av at Fed 
oppjusterte styringsrenten med 25 punkter og hevet rentebanen fremover. 

Det kan se ut som at rentemarkedene nå utvikler seg mer markert i dualistisk retning. I USA 
forventer man en rentehevning på 0,25 % i tre trinn for 2017, mens det i det japanske og de 
europeiske markedene forventer man å holde en lav rente fremover de neste 3 årene. 

I de nordiske markedene (Sverige og Norge) er man opptatt av utviklingen i valutamarkedet 
og frykter en sterkere krone. Denne frykten er så dominerende at man neppe vil øke 
styringsrenten med det første på tross av noe høyere inflasjon enn tidligere og ikke minst høy 
boligprisvekst. 

Etterspørsel etter lån og svekkelse i bedriftenes kredittverdighet kan endre kravene til 
kredittmarginer. Kredittmarginene har vært stabilt synkende frem til 3. kvartal i 2016 for så å 
øke noe igjen. Analytikerne forventer imidlertid at det ikke vil skje store endringer i 
kredittspreadene det første halvåret av 2017. 

 

REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET 2016 
Finansinntekter utgjorde 131,6 millioner kroner. Driftskostnader utgjorde 3,9 mill. og besto 
av administrative kostnader forbundet med drift av fondet, valutasikring og kostnader fra 
fondsforvaltningen. Driftsresultatet ble på 127,7 mill. Dette er 42,7 mill. høyere enn budsjett. 
 
I tabellen nedenfor vises resultatet for årene 2015 og 2016: 
Alle tall i løpende millioner kroner. 
 
 2016 2015 
Finansinntekter 131,6 15,2 
Sum driftskostnader -3,9 -3,6 
Årsresultat 127,7 11,6 
 
Årets overskudd på 127,7 mill. er i sin helhet overført til fondets bufferkapital.  
 
I desember 2016 ble det overført 38 mill. fra fondet til finansiering av investeringer i samsvar 
med kommunestyrets budsjettvedtak. Netto endring av bufferkapitalen ble derved 89,7 mill. 
Prinsippet om jevn overføring fra fondet innebærer at størrelsen på forvaltningsfondet kan 
variere fra år til år. I vedtak fra 2006 vedrørende prinsipper for bruk av forvaltningsfondet 
(sak 014/06) er intensjonen at fondets realkapital på lang sikt skal opprettholdes, nærmere 
fastsatt til realverdien av 1 804 mill. 2002-kroner. Prinsippet ble videreført ved behandlingen 
av finansreglementet i 2012. Dette tilsvarer 2 373 mill. i 2016-kroner. Fondet har dermed en 
underdekning på 14 mill. ved utgangen av 2016 sett i forhold til det langsiktige målet. 
Samtidig er samlet nominelt uttak på 901 mill. disponert til finansiering av investeringer. 
Midlene trukket fra fondet har gått til realinvesteringer i kommunen.  
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BKFFs fondsmidler per 31.12.2016 var på totalt 2 358 mill. Midlene var plassert i 
utenlandske aksjer, norske obligasjoner og på særvilkår i bank. Muligheten til å gå ut i 
internasjonale obligasjoner har ikke vært benyttet, da en foreløpig ikke har funnet egnede 
fond som tilfredsstiller kommunens fastsatte rammer og begrensninger  
 
I grafene nedenfor vises balansen i millioner kroner per 31.12.16 og 31.12.15 fordelt på 
hovedposter: 
 

 
 
 

AVKASTNING AV FONDETS PLASSERINGER I 2016 
Samlet avkastning i 2016 ble 5,6 prosent. Fondet hadde en meravkastning på 1,6 
prosentpoeng i forhold til de referanseindeksene fondet måles mot. Dette skyldes primært 
meravkastning på den norske obligasjonsporteføljen.  
 
Norske obligasjoner ga en avkastning på 3,3 prosent, som er 2,8 prosentpoeng høyere enn 
referanseindeks for obligasjoner. Utenlandske aksjer hadde en avkastning på 8,5 prosent, som 
er i samme størrelsesorden som referanseindeks for aksjer. Bankinnskudd ga en avkastning 
på 2,2 prosent, som er 1,7 prosentpoeng høyere enn referanseindeks for bankinnskudd. 
 
Aksjeandelen lå ved hver kvartalsslutt i 2016 innenfor båndet for rebalansering på +/- 3 
prosent. Det ble derfor ikke gjennomført noen rebalanseringer i løpet av året. 
 
I tabellen nedenfor vises utviklingen i avkastning gjennom året. 
 

Jan-Mar Apr-Jul Aug-Des Hele 2016 Referanseindekser 
Aksjer -1,8 % 5,5 % 4,7 % 8,5 % 8,5 %
Obligasjoner 1,3 % 1,3 % 0,6 % 3,3 % 0,5 %
Bankinnskudd 0,6 % 0,7 % 0,9 % 2,2 % 0,5 %
Totalt 0,4 % 2,9 % 2,3 % 5,6 % 4,0 %  
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I grafen nedenfor vises avkastningsresultatene for året samlet. 
 

 
 
Avkastningen er beregnet i henhold til bransjestandard ved at det beregnes månedsavkastning 
for hver aktivaklasse separat. Totalavkastning beregnes ved å vekte delavkastningene 
sammen med inngående verdier. Årsavkastning beregnes ved at månedsavkastningene 
multipliseres sammen. 
 
Avkastningen måles mot følgende markedsindekser: 
 

• Utenlandske aksjer: Morgan Stanley Capital International All Country, valutasikret til 
NOK   

• Norske obligasjoner: Oslo Børs Statsobligasjonsindeks med 2 års durasjon  
• Bankinnskudd: Oslo Børs Statsobligasjonsindeks med 0,25 års durasjon 

 
Det vises for øvrig til vedlegg med den månedlige utviklingen i avkastning gjennom året. 
 
 

INVESTERINGSRISIKO 
Fondets investeringsrisiko styres gjennom hvor mye som plasseres i ulike aktivaklasser 
(absolutt risiko) og gjennom forvalteravtaler som regulerer forvalternes frihetsgrader (relativ 
risiko). 
 
Nivået på absolutt risiko er bestemt gjennom kommunestyrets vedtak om 40 prosent i 
utenlandske aksjer og 60 prosent i obligasjoner. Det er vedtatt et bånd på +/- 3 prosent hvor 
porteføljevektene kan avvike fra de vedtatte strategiske vektene. I tabellen nedenfor vises 
fondets fordeling ved årsslutt sammenlignet med kommunestyrets vedtatte strategi inkludert 
frihetsgrader (rebalanseringsbånd): 
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%-vis fordeling Strategi Øvre grense Nedre grense
Bankinnskudd 0,1 %
Globale aksjer 42,5 % 40,0 % 43,0 % 37,0 %
Norske obligasjoner 57,4 % 60,0 % 63,0 % 57,0 %
Sum 100,0 % 100,0 %  
 
Fondets absolutte risiko, målt med årlig standardavvik de siste 36 månedene, var 3,7 prosent. 
Standardavviket er et mål på hvor mye avkastningen svinger rundt gjennomsnitts-
avkastningen. Med en forventet avkastning på 4,2 prosent vil dette si at i 2 av 3 år vil fondets 
avkastning ligge mellom 0,4 prosent og 8,0 prosent. Man antar her at avkastningen er 
normalfordelt. 
 
Fondets bufferkapital per 31.12.2016 var 830 millioner kroner av total fondsverdi på 2 358 
millioner kroner. Dette tilsvarer 35 prosent av fondets kapital. Rådmannens vurdering er at 
fondets investeringsrisiko er forsvarlig i forhold til bufferkapitalen. 
 
Den relative risikoen (risiko i forhold til markedene) for fondets porteføljer er lav. 
Aksjeforvaltningen er indeksnær, dvs. at avkastning er tilnærmet den samme som 
aksjemarkedet totalt. Dette oppnås ved å investere i en bred portefølje med mange aksjer. 
Den relative risikoen, målt ved tracking error (standardavvik til differanseavkastningen), var 
0,1 prosent for aksjeporteføljen.    
 
 
For de to obligasjonsporteføljene styres risikoen primært ved begrensninger på rentepapirenes 
samlede rentefølsomhet (durasjon) og minimum kredittrating. Nedenfor vises det hvordan 
obligasjonsbeholdningene samlet var investert sammenlignet mot de vedtatte begrensningene: 
 

Faktisk Minimum Maksimum
Durasjon 1,7 0,0 4,0  

Etter instruksjon fra The European Securities and Markets Authority, kan ikke lenger 
kapitalforvaltere rapportere sin egen vurdering av kredittkvalitet. Ved forrige 
tertialrapportering hadde renteporteføljen en gjennomsnittlig rating på A. Forvalterne 
garanterer at gjennomsnittlig rating ikke er lavere enn A- i henhold til forvaltningsfondets 
mandater.  

 

VIRKSOMHETEN I 2017 
Fondets virksomhet blir videreført innenfor vedtatte retningslinjer, samt at markedet for 
eventuell aktuelle globale obligasjonsfond vurderes jevnlig. Rådmannen legger opp til å 
gjennomføre en anskaffelsesprosess for valg av leverandør/leverandører av norske 
obligasjoner.  
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2 Kortsiktig likviditet 
 
Hovedpunkter: 

• God likviditet gjennom året, i gjennomsnitt 1 539 mill.  
• Totalt 1 908 millioner kroner per 31.12.2016 
• Kun ordinære bankinnskudd i DNB og Danske bank. 
• Det føres daglig kontroll mot finansreglementets tak på innskudd i hovedbanken på 

1,5 milliarder kroner. Fastsatt rutine innebærer at overskytende innskudd i 
hovedbanken overføres alternativ bank påfølgende bankdag, og er inntruffet 44 
ganger.  

• Ingen avvik/brudd. 
 
AVKASTNING 
Den kortsiktige likviditeten har vært plassert i bankinnskudd. Avkastningen for året var 1,4 
prosent. Avkastningen på kommunens ordinære innskudd er basert på 3 måneders NIBOR 
rente med påslag av en avtalt margin. DNB er kommunens hovedbank. Danske Bank er  
benyttet for innskudd i perioder med høy likviditet.  
 

Verdiutvikling (tall i 1000 kr) Avkastning (hiå)
Portefølje Indeks 2)

Aktivaklasse 31.12.15 31.03.16 31.07.16 31.12.16 aug-des Hittil i år Avk. % Avk. %
Bankinnskudd - ordinære 1 511,8 1 557,9 1 472,6 1 908,3 435,7 396,5 1,5 1,1

Sum kortsiktig likviditet 1) 1 511,8 1 557,9 1 472,6 1 908,3 435,7 396,5

Markedsverdi Endring   

1) Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål
2) Avkastningen sammenlignet mot 3 mnd Nibor  
 
 
MARKEDSUTVIKLINGEN I 2016 
Usikkerhet og svak utvikling i verdensøkonomien har holdt rentene lave også i 2016. 
Perioden med stadig mer utvidelse av pengepolitisk stimulans er over. Sentralbanken i USA 
er på vei til å stramme inn pengepolitikken og dette har bidratt til press oppover på renter. 
Men selv om markedene er forberedt på endring så har pengepolitikken vært ekspansiv 
gjennom 2016, og pengepolitikken har lagt til rette for det lave rentenivået og vært støttende 
for økonomisk vekst. For utviklingen i norske renter vises det til er omtale under del 3, 
«Gjeldsporteføljen». 
 
 
SAMLET LIKVIDITETSUTVIKLING 
Likviditeten økte 396 mill. i 2016, se tabellen over og figuren «Likviditetsutvikling 2016». I 
gjennomsnitt var daglig likviditet cirka 1,5 milliarder kroner. Viktige årsaker til dette var 
høye skatteinntekter, samt lavere lønnskostnader og pensjon enn forventet, som bidro til et 
meget godt netto driftsresultat.   
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Innlånsiden er holdt stram, og likviditeten fra innlån er redusert. Samlet låneopptak var lavere 
enn budsjett som følge av forsinkelser i investeringer. Beholdningen av ubrukte lånemidler til 
investeringer ble redusert med 186 mill. i forhold til 2015, og utgjorde 52 mill. per  
31.12.2016. Beholdningen av ubrukte startlån (til videre utlån) ble redusert med 70 mill., og 
utgjorde 43 mill.      
 
 

 
 
 
AVTALER OG RAMMER 
Forvaltningen av kortsiktige midler er gjennomført innenfor rammene av gjeldende 
finansreglement.  
 
Samlet innskudd har i perioder ligget over 1,5 milliarder kroner. I henhold til 
finansreglementet og fastsatt rutine, er beløp over det fastsatte innskuddstaket på 1,5 
milliarder kroner i hovedbanken overført alternativ bank (Danske Bank) påfølgende bankdag.  
Det er ikke vært benyttet andre plasseringsformer enn ordinære innskudd  i 2016.  
 
Hovedbankavtalen var gjenstand for konkurranse som ble vunnet av DNB. Den nye 
hovedbankavtalen løper fra februar 2016 til februar 2019, med opsjon på forlengelse inntil 3 
år.  
 
Motpartsrisiko mot største motparter, hoved- og sekundærbank, inngår i stresstesten som 
følger i eget kapittel. Resultatet viser at forvaltningen av en betydelig bankbeholdning 
representerer en potensiell finansrisiko. 
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3 Gjeldsporteføljen 
 
Hovedpunkter: 

• Totalt 7 054 millioner kroner pr. 31.12.2016, en nedgang på 54 mill. fra 2015 
• Gjennomsnittlig rentebindingstid er 2,4 år 
• Kommunalbanken er største långiver, og står bak 68 prosent av gjeldsporteføljen 
• 71 prosent av porteføljen er serielån som nedbetales over lånenes løpetid  
• Lån som skal refinansieres innen ett år utgjør 530 mill. pr. 31.12.2016, hvorav lån 

med sertifikatbetingelser utgjør 130 mill. (Kommunalbanken) 
• Synkende rentenivå, og gjennomsnitt på 2,4 prosent for gjeldsporteføljen pr. 31.12 
• Langsiktige forpliktelser gjennom avtale om offentlig privat samarbeid (Rykkinn 

skole OPS – behandles som finansiell leasing) utgjør 189 mill. Forpliktelsen 
nedbetales over 25 år. 

 
 
LÅNEVOLUM OG MOTPARTER 
Bærum kommunes gjeldsportefølje utgjorde 7 053,9 millioner kroner pr. 31.12.16, en 
reduksjon på 53,7 mill. fra 2015. Største långiver er Kommunalbanken (68%). Husbanken og  
lån i obligasjonsmarkedet (via Nordea) er de øvrige motparter, og står for henholdsvis 24 % 
og 8 % av innlånene.  
 
Lånegjeld Endring 2016
Mill. kr 31.12.2015 31.03.2016 31.07.2016 31.12.2016 (nye lån/avdrag)
Kommmunalbanken 4 104,9 4 431,2 4 303,6 4 826,8 721,8
Husbanken 1 652,7 1 629,9 1 566,5 1 677,1 24,4
Obligasjonslån 550,0 550,0 550,0 550,0 0,0
Sertifikatlån 800,0 300,0 300,0 0,0 -800,0
Sum innlån 7 107,6 6 911,1 6 720,1 7 053,9 -53,7
Hvorav refinansiering <1 år 800,0 300,0 300,0 530,0 -270,0

Rentebytteavtaler Endring 
Mill kr 31.12.2015 31.03.2016 31.07.2016 31.12.2016 2016
Nordea Bank 926,2 926,2 926,2 690,0 -236,2
Sum avtaler 926,2 926,2 926,2 690,0 -236,2

Finansiell leasing Endring 2016
Mill. kr 31.12.2015 31.03.2016 31.07.2016 31.12.2016 (nye lån/avdrag)
Skuleveg AS 0,0 0,0 0,0 193,3 193,3
Sum avtaler 0,0 0,0 0,0 193,3 193,3  
 
Gjennom OPS-avtalen for Rykkinn skole har Bærum kommune inngått en langsiktig 
finansiell leasingavtale som er aktivert med 196,6 mill., og som per 31.12 utgjorde en 
forpliktelse mot Skuleveg AS på 193,3 mill. Dette beløpet kommer i tillegg til de ordinære 
gjeldsforpliktelsene. Avtalen løper til 2041 (25 år), da kommunen som leietager overtar 
bygget vederlagsfritt.  
 
Nye lån og finansielle leasingavtaler 2016: 

• Videreformidling, Husbankens startlånsordning:   87mill.  
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• Egen bruk: 
o 3 år, Kommunalbanken:   500 mill. (refinansiering) 
o 1 år, Kommunalbanken:    130 mill.  (refinansiering) 
o 7 år, Kommunalbanken:    500 mill.  (delvis refinansiering,     

340 mill. nye lånemidler) 
o Diverse boliglån, Husbanken:     63 mill. 
o Finansiell leasingavtale, Skuleveg AS:  197 mill. 

 
Et lånevolum på 790 mill. (500+130+160) er refinansiert i 2016.  
 
Årets låneopptak har vært utlyst i markedet som sertifikat- og obligasjonslån. 
Kommunalbanken har vunnet de siste utlysningene. Volumet av sertifikatlån er redusert ved 
refinansiering i lengre løpetider. Sertifikatlån/kortsiktige avtaler til finansiering av formål 
som nevnt i komuneloven (KL §50) er langsiktig gjeld, selv om avtalt løpetid er kort (jf KRS 
1). 
 
Det ble betalt 544 mill. i avdrag på lån og 3 mill. på leasingavtaler i 2016. Deler av dette var 
ekstraordinære avdrag. Fremskyndingsbidrag fra Fornebu i 2015 (83 mill.) ble benyttet til 
ekstraordinær nedbetaling på lån. Tilsvarende ble ekstraordinære avdrag/innfrielser på 
kommunens utlånsportefølje i 2015 fulgt opp ved ekstraordinær nedbetaling av totalt 41 mill. 
i Husbanken i 2016.  
 
For 2016 utgjorde fremskyndingsbidrag 63 mill., og ekstraordinære avdrag på startlån 
utgjorde 37 mill. Beløpene benyttes til ekstraordinær nedbetaling av lån i 2017. 
 
 
VIDEREUTLÅN 
Totale utlån utgjør 878 mill. (jf. Årsregnskap 2016), hvorav cirka 20 mill. er egne midler 
mens de øvrige kommer fra Husbanken. Av samlede utlån er 3 mill. under 
inkassoovervåking. 
 
Videreformidlede husbanklån utgjorde 856 mill. per 31.12.2016 (jf. statistikk 2016).   

• Utestående restanser utgjorde 1,7 mill.  
• Det ble lånt ut 157 mill. i 2016 

Balanseposten ubenyttede lånemidler til videreformidling er 43 mill., en reduksjon på 70 
mill. fra 2015 
 
 
BINDINGSTID OG ENDELIG FORFALL 
Forvaltningen av gjeldsporteføljen er gjennomført innenfor rammene av gjeldende 
finansreglement. Gjennomsnittlig bindingstid ved årsskiftet var 2,4 år for hele porteføljen, en 
økning på 0,1 fra 2015. Gjennomsnittlig rentebindingstid skal ligge mellom 1 og 5 år i 
henhold til finansreglementet. 
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Figuren viser hvordan låneporteføljen fordelte seg i forhold til løpetid på rentebindingene i 
2016 sammenlignet med 2015. En stor del av rentebindingene løper 3-5 år frem i tid. Den 
finansielle leasingavtalen er ikke inkludert, kun innlånsporteføljen. 
 
Motposter som rentekompensasjon, renteinntekter fra startlån, inntekter fra gebyrfinansierte 
tjenester og renteinntekter på bankinnskudd innebærer i seg selv en sikring i forhold til økte 
kostnader ved en kommende renteoppgang. Når det tas høyde for slike forhold er 
sikringsgraden høy. 
 
Ønsket rentebinding kan bl.a. sikres gjennom rentebytteavtaler (renteswap) knyttet til 
underliggende lån med flytende rente, jf. finansreglementet punkt 7.5. Per 31.12.16 omfattet 
slike avtaler 690 millioner kroner, en nedgang på 236 mill. fra 31.12.15. Det er ingen nye 
avtaler eller endringer av eksisterende avtaler i 2016, og gjeldende avtaler er vist i tabellen.  
 
Rentebytteavtaler
Mill kr
Motpart Gjeldende til Fast rente (% ) Beløp 31.12.16
Nordea Bank 05.12.2017 3,4 105,3
Nordea Bank 14.12.2019 3,5 284,7
Nordea Bank 26.03.2021 4,3 300,0
Sum 690,0  
 
Bærum kommune har en låneportefølje med en stor andel av serie- og annuitetslån. 
Refinansieringsrisikoen er derfor i utgangspunktet liten, da løpetiden på lånene avtales ut fra 
avskrivningstiden for de underliggende investeringene. For øvrig gjøres det oppmerksom på 
at Kommunalbanken har en generell bestemmelse, med en mulighet til å si opp lån med 6 
måneders varsel. Denne bestemmelsen har foreløpig ikke vært benyttet. Økt bruk av 
sertifikat- og obligasjonslån er med på å øke kommunens refinansieringsrisiko. For å spre 
refinansieringsrisikoen ut i tid, er deler av sertifikatlånene erstattet av lengre lån i 2016. 
Tidsavgrensede, avdragsfrie lån utgjør 29 prosent av porteføljen, og er tatt opp med løpetider 

 15 



på 12 måneder opp til 7 år. Figuren under viser hvordan lånene fordeler seg i forhold til 
løpetid. Den finansielle leasingavtalen er ikke inkludert i figuren. 
 

 
 
 
 
MARKEDET OG KOMMUNENS RENTEBETINGELSER 
Gjeldsporteføljen hadde en gjennomsnittsrente på 2,4 prosent pr. 31.12, en nedgang på 0,2 
prosentpoeng fra 2015.  
 
Korte renter kom ytterligere ned i 2016. Norges Banks styringsrente ble satt ned 0,25 
prosentpoeng i mars 2016, til 0,5 prosent. Flytende renter (NIBOR 3 måneder) har holdt seg 
lave gjennom året, og beveget seg fra cirka 1,2 prosent ned mot 1,0 prosent i mars-juli. I 
desember var flytende rente tilbake ved 1,2 prosent. Gjennomsnittet for året ligger på 1,1 
prosent, mens det i 2015 var 1,3 prosent. 
 
Lange renter har beveget seg noe opp i siste halvår, og ligger høyere enn ved inngangen av 
året. Figuren sammenstiller rentenivået pr. 31.12 2016 («Seneste») med nivået ett år tilbake 
(«-1Y») for ulike løpetider. Økningen er skjedd for renteavtaler som strekker seg fra 1 år til 
cirka 12 år fremover.  
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Kilde: Kommunalbanken, KBN finans, lange renter pr. 31.12.2016 
 
Fortsatt svak vekst i verdensøkonomien, og kraftige stimuleringstiltak fra sentralbankene for 
å motvirke dette, er viktige årsaker til fortsatt lave renter. Kredittpåslaget for norske 
kommuner har sunket gjennom året fra et høyt nivå ved inngangen til 2016, som vist i figuren 
(kredittrapport fra DNB, datert 22.12.2016). 
 
Norske kommuner - indikativ spread over 3 mnd NIBOR, 5 års løpetid (bp)      

 
 
En 5 års swaprente kunne ved utgangen av 2016 handles på cirka 60 basispunkter (bp) over 
swaprenten, det vil si en rente på cirka 2,2 prosent. 
 
Når det gjelder kommunens flytende innlånsbetingelser økte Kommunalbankens 
marginpåslag fra 0,55 til 0,70 prosentpoeng over markedsrenten (NIBOR 3 mnd.) i mars 
2016, som ga en rente ved utgangen av året på cirka 1,9 prosent. Innlånsbetingelsene i 
sertifikatmarkedet ligger noe lavere, og det samme gjelder obligasjonslån med løpetid inntil 
cirka 5 år. Påslaget bestemmes av det generelle markedet, innlånskostnaden for bankene, og 
endringer i regulering av finanssektoren.  
Husbankens flytende rente gikk ned fra 1,9 til 1,5 prosent gjennom 2016, og fastrentene gikk 
også ned cirka 0,3 prosentpoeng. Husbankens grunnlag har vært statsrenter med påslag av  
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1 prosent. Fra mars 2016 er beregnede renter i Husbanken basert på rentebetingelser for 
boliglån i markedet.  
 
Med nåværende rentenivå, er de faktiske renteutgiftene høyere enn om hele låneporteføljen 
hadde vært i flytende rente. Avtaler om rentebinding gjøres for å dempe risiko, ved å redusere 
svingninger i utgiftsnivå som følge av renteendringer, og derved gi mer stabile økonomiske 
rammer for kommunens tjenesteproduksjon.  
 
 
KOMMUNENS RENTERISIKO 
I henhold til finansreglementet er det foretatt en enkel beregning av renterisikoen for 
kortsiktig likviditet og gjeld. Den viser kommunens netto renterisiko ved en generell endring 
i rentekurven på 1 prosentpoeng. Det forutsettes at renteendringen inntrer umiddelbart, og 
beregner hva det innebærer i økte netto utgifter etter 1 år.  
 

Status 31.12.2016
Endrings-

parameter 1)

Balanse      
mill. kr

Portefølje-
fordeling 

Beregnet tap 
mill. kr

Gj.snittlig 
løpetid 2)

Gjeld med flytende rente    1 % 2 417 34 % -24
Gjeld med fast rente 3) 4 636 66 % 0
Finanspassiva 7 054 100 % -24 2,4
Pengemarked 1 % 0 0 % 0
Bankinnskudd 4) 1 % 1 908 100 % 19
Finansaktiva (kortsiktig likv.) 1 908 100 % 19
Netto "flytende" gjeld 1 % 509 -5
1) En heving av rentenivået med 1 prosentpoeng for flytende renter
2) Vektet gjennomsnittlig løpetid/bindingstid for renteavtalene. Gjeldens rentebinding skal ligge mellom 1 og 5 år.
3) Lån der gjenværende rentebinding er mer enn 12 måneder (inkl swap)
4) Bankinnskudd på konsernkonto (toppkonto) i hovedbank samt eventuelle andre innskudd. Avsatt  skatt  er ikke inkludert.  
 
Fastrentedelen av gjelden vil ikke bli påvirket av et skift i rentekurven det første året, og 
virkningen (etter ett år) er derved null kroner. For gjeld med flytende rente utgjør 1 prosent 
renteendring en utgiftsøkning i størrelsesorden 24 mill. Økt rentesats på gjeldssiden betyr 
høyere renteutgifter, men samtidig blir effekten tilsvarende for innskuddsrenten – dvs. høyere 
renteinntekter. Avkastningen ved dagens nivå av driftslikviditet gir en beregnet gevinst på  
19 mill. Når disse effektene slås sammen viser beregningen at kommunen vil få anslagsvis  
5 mill. i økte renteutgifter etter 1 år ved 1 prosentpoeng økning i rentenivået. Dette gir en 
illustrasjon av renterisikoen på kort sikt med dagens posisjonering.  
 
Ett prosentpoengs økning i rentenivået er en moderat forutsetning. Selv innenfor en relativt 
kort tidshorisont kan det inntreffe renteendringer som er større enn dette. Ved en situasjon 
med 2 prosentpoeng endring i rentekurven, vil utslaget bli dobbelt så stort. I gjennomsnitt for 
de siste 10 årene har pengemarkedsrenten ligget på 2,8 prosent, som er cirka 1,6 
prosentpoeng over nivået ved årsskiftet.  
 
Det vises også til stresstest for den samlede finansforvaltningen i kapittel 4, samt til 
Regnskap 2016 inkludert noter vedrørende lånegjelden.  
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4 Stresstest 
 
For å få et bilde av risikoen i finansporteføljen er det foretatt en stresstest. Den samlede 
finansforvaltningen av kortsiktige og langsiktige plasseringer, samt gjeld, er testet mht. 
beregnet tap ved sammenfallende brå markedsendringer. I henhold til finansreglement er det 
også tatt med motpartsrisiko (mulig tap som følge av mislighold/konkurs hos den en handler 
med) for hoved- og sekundærbank. Det er i den sammenheng benyttet Finanstilsynets 
stresstest. Den beregner samlet tap av de langsiktige plasseringene hensyntatt samvariasjon 
mellom aktivaklasser. Motpartsrisikoen er beregnet i samme modellen, og det er i den 
sammenheng kun bankinnskudd som er relevant å ta med. Renteswappene i gjeldsporteføljen 
(derivater) er negative, og er derfor ikke aktuelle for testen. For kortsiktige midler og gjeld er 
også stresstestens parametere lagt til grunn, men beregnet separat.  
 
Stresstesten tar for seg et scenario der rentenivået heves 1,5 prosent samtidig som 
aksjekursene faller 20 prosent. Til sammenligning falt aksjeindeksen MSCI World nær 40 
prosent i 2008 (under finanskrisen), noe som viser at faktiske endringer i kriseår kan slå 
hardere ut enn det denne testen tar høyde for. Beregningen av det beskrevne scenariet, viser at 
finansporteføljen pr 31.12.16 ville hatt et tap i markedsverdi på 308 mill., mot 270 mill. i 
2015. Økningen i beregnet mulig tap skyldes i første rekke at aksjeandelen er økt fra 30 til 40 
prosent (endring 57 mill.), og risikotakingen er innenfor beregnet tapsrisiko ved 
kvalitetssikringen av finansreglementet.Når det gjelder gjeld og innskudd er beregnet tap 
2016 gått ned (endring -19 mill.).  
 

Balanse Balanse Endrings- Durasjon Beregnet tap
Prosent Mill. kr parameter Mill. kr

Gjeld med p.t. rente/flytende rente 34 % 2 417,4 1,50 % 36
Gjeld med fast rente 66 % 4 636,4
Finanspassiva 100 % 7 053,9 2,4 36
Innskudd i bank og korte pengemarkedsplasseringer 100 % 1 908,3 1,50 % -29
Renterisiko
Anleggsobligasjoner 0 %
Norske omløpsmidler 58 % 1 356,2 1,50 % 1,6 32
Utenl. Omløpsmidler 0 %
Eiendomsrisiko
Fast eiendom 0 %
Aksjerisiko
Norske aksjer 0 %
Utenl. Aksjer 42 % 1002,3 20 % 200
Valutarisiko
Netto valutaeksponering
Spreadrisiko iht obligasjonenes kredittrating 40
Beregnet effek t av diversifiseringen i porteføljen -38
Langsiktige finansaktiva, samlet markedsrisko 100 % 2 358,5 234
Motpartsrisiko (bankinnskudd, derivater) 1 908,3 66
Mulig tap vil utgjøre 308  
 
I denne analysen er det ikke tatt hensyn til markedsverdiendringen for gjeld med fast rente i 
beregningen. Årsaken er at kommunens finanspassiva (gjeld) føres til bokført verdi og ikke 
markedsverdi, slik at markedsverdiendringer ikke har betydning for regnskapet.  
De finansielle omløpsmidlene (pengemarkedsfond og langsiktige finansaktiva) balanseføres 
til markedsverdi og markedsendringer får dermed betydning direkte i regnskapet. 
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5 Vedlegg - forvaltningsfondet 
5.1 Eksklusjonsliste i henhold til etiske kriterier 
De opplistede selskaper/aksjer var per 31.12.2016 ekskludert fra forvaltningsfondets 
portefølje på grunn av brudd i forhold til de etiske kriteriene som gjelder for fondets 
plasseringer. Totalt 162 selskaper er ekskludert, en økning på 38 fra 2015. En årsak til 
økningen var at grensen for å utelukke kullbasert virksomhet ble endret fra 50 til 30 prosent i 
2016, for å følge Statens pensjonsfond utland. 
 
 
 
Eksklusjonsgrunnlag: Tobakksprodusenter
Selskap Land Virksomhet
Al Eqbal for Investment Jordan Tobakk
Alliance One International USA Tobakk
Altria Group USA Tobakk
British American Tobacco Storbritannia Tobakk
Ceylon tobacco Sri Lanka Tobakk
Grupo Carso Mexico Tobakk
Gudang Garam Indonesia Tobakk
HM Sampoerna Indonesia Tobakk
Huabao International Holdings Hongkong Tobakk
Imperial Tobacco Storbritannia Tobakk
ITC India Tobakk
Japan Tobacco Japan Tobakk
KT&G Corp Sør-Korea Tobakk
Lorillard USA Tobakk
Philip Morris USA Tobakk
Reynolds American USA Tobakk
Sabanci Holdings (Haci Omer) Tyrkia Tobakk
Schweitzer-Mauduit USA Tobakk
Shanghai Industrial Holdings Hongkong Tobakk
Souza Cruz Brasil Tobakk
Swedish Match Sverige Tobakk
Universal Corp USA Tobakk
Vector Group USA Tobakk  
 
Eksklusjonsgrunnlag: Arbeidstakerrettigheter
Selskap Land Virksomhet
Wal-Mart Stores USA Detaljhandel  
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Eksklusjonsgrunnlag: Miljø
Selskap Land Virksomhet
Barrick Gold Canada Metall og gruvedrift
Chevron USA Olje og gass
Duke Energy Corp., inkludert 
datterselskapene Duke Energy Carolinas LLC, 
Duke Energy Progress LLC, Progress Energy 
Inc.

USA Elektrisitet

Freeport McMoRan USA Metall og gruvedrift
Genting Berhad Malaysia Hoteller, restauranter og underholdning
Genting Plantations Berhad Malaysia Matprodukter
IJM Corporation Berhad Malaysia Bygg og anlegg
IJM Plantations Berhad Malaysia Matprodukter
Lingui Development Malaysia Papir- og skogsprodukter
Madras Aluminium Company India Aluminium
Noble Group Ltd. Singapore Handelsselskap og distributør
Norilsk Nickel Russland Metall og gruvedrift
Rio Tinto Storbritannia Metall og gruvedrift
Samling Global Malaysia Skogsprodukter
Ta Ann Berhad Holdings Malaysia Skogsprodukter
Tokyo Electric Power Company Japan Kraftselskap
Vedanta Limited* India Metall og gruvedrift
Vedanta Resources* Storbritannia Metall og gruvedrift
Volcan Compañia Minera Peru Metall og gruvedrift
WTK Berhad Holdings Malaysia Skogsprodukter
Zijin Mining Group Kina Gull  
 
Eksklusjonsgrunnlag: Menneskerettigheter
Selskap Land Virksomhet
AES USA Kraftprodusent
Alstom Frankrike Elektrisk utstyr
POSCO DAEWOO Sør-Korea Handelsselskap og distributør
L-3 Communications USA Luftfart og forsvar
Olam International Singapore Matvareforhandler
POSCO Sør-Korea Stålproduksjon
Vedanta Limited* India Metall og gruvedrift
Vedanta Resources* Storbritannia Metall og gruvedrift
Zuari Agro Chemicals India Gjødsel og jordbrukskjemikalier  
 
Eksklusjonsgrunnlag: Individers rett i krig og konflikt
Selskap Land Virksomhet
AFI Group Israel Eiendom
Danya Cebus Israel Bygg og anlegg
Shikun & Binui Israel Bygg og anlegg  
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Eksklusjonsgrunnlag: Andre etiske normer
Selskap Land Virksomhet
Agrium Inc. Canada Gjødsel og jordbrukskjemikalier
Cairn Energy UK Olje og gass
Elbit Systems Israel Luftfart og forsvar
Glencore plc Storbritannia Metall og gruvedrift
HeidelbergCement Tyskland Byggematerialer
Incitec Pivot Australia Gjødsel og jordbrukskjemikalier
Kosmos Energy Ltd. USA Olje og gass
Potash Corp Saskatchewan Canada Kjemikalier
San Leon Energy PLC Irland Energi  
 
Eksklusjonsgrunnlag: Våpenprodusenter
Selskap Land Virksomhet
Aerojet Rocketdyne Holdings USA Luftfart og forsvar
Airbus Group, inkludert obligasjoner utstedt 
av Airbus Group Finance B.V.

Nederland Luftfart og forsvar

BAE Systems Storbritannia Luftfart og forsvar
Boeing USA Luftfart og forsvar
BWX Technologies Inc. USA Luftfart og forsvar
Leonardo- Finmeccanica Italia Luftfart og forsvar
Fluor Corp. USA Bygg og anlegg
General Dynamics USA Luftfart og forsvar
Hanwha Sør-Korea Kjemikalier
Honeywell International USA Luftfart og forsvar
Huntington Ingalls Industries USA Luftfart og forsvar
Jacobs Engineering USA Bygg og anlegg
Lockheed Martin USA Luftfart og forsvar
Northrop Grumman USA Luftfart og forsvar
Orbital ATK USA Luftfart og forsvar
Poongsan Corporation Sør-Korea Metall og gruvedrift
Poongsan Holdings Corporaiton Sør-Korea Metall og gruvedrift
Raytheon USA Luftfart og forsvar
Safran Group Frankrike Luftfart og forsvar
Serco Group Storbritannia Miljø- og anleggstjenester
Singapore Technologies, inkludert 
obligasjoner utstedt av ST Engineering 
Financial 1

Singapore Luftfart og forsvar

Textron USA Industrielt konglomerat  
 
Eksklusjonsgrunnlag: Korrupsjon
Selskap Land Virksomhet
Centrais Eletricas Brasileiras SA (Eletrobras) Brasil Elektrisitet
China Railway Group, Ltd. Kina Bygg og anlegg
Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) Brasil Energi
ZTE Corporation Kina Teknologisk utstyr  
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Eksklusjonsgrunnlag: Kullselskaper
Selskap Land Virksomhet
Aboitiz Power Corp. Filippinene Kraftselskap
Adani Power Ltd. India Kraftselskap
Adaro Energy Tbk Indonesia Kull og annet brennstoff
AES Gener SA Chile Kraftselskap
AGL Energy Ltd. Australia Kraftselskap
Allete Inc. USA Kraftselskap
Alliant Energy USA Kraftselskap
Ameren Corp. USA Flersegments kraftselskap
American Electric Power Co., Inc. USA Kraftselskap
Appalachian Power Co. USA Kraftselskap
Banpu Public Comp. Ltd. Thailand Kull og annet brennstoff
Capital Power Corp. Canada Kraftselskap
China Coal Energy Comp., Ltd. Kina Kull og annet brennstoff
China Power International Development Kina Kraftselskap
China Resources Power Holdings Comp. Ltd. Kina Uavhengig kraftproduksjon og energihandel
China Shenhua Energy Comp. Kina Kull og annet brennstoff
Cleco Corporate Holdings LLC USA Kraftselskap
CLP Holdings Ltd. Hong Kong Kraftselskap
Coal India Ltd. India Kull og annet brennstoff
CONSOL Energy, Inc. USA Kull og annet brennstoff
Datang International Power Generation Comp  Kina Uavhengig kraftproduksjon og energihandel
DMCI Holdings, Inc. Filippinene Industrielt konglomerat
Drax Group PLC Storbritannia Kraftselskap
DTE Energy Co. USA Kraftselskap
Dynegy Inc. USA Kraftselskap
E-CL SA Chile Kraftselskap
Electric Power Development Japan Kraftselskap
Electricity Generating PCL Thailand Kraftselskap
Emera Inc., including bonds issued by Emera 
US Finance LP Canada Kraftselskap
Empire District Electric Company USA Kraftselskap
Exxaro Resources Ltd. Sør-Afrika Kull og annet brennstoff
FirstEnergy Corp. USA Kraftselskap
Glow Energy Public Co. Thailand Uavhengig kraftproduksjon og energihandel
Great Plains Energy Inc. USA Kraftselskap
Guangdong Electric Power Development Co. 
Ltd. Kina Kraftselskap
Gujarat Mineral Development Corp. Ltd. India Kull og annet brennstoff  
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HK Electric Investments Ltd. Hong Kong Kraftselskap
Hokkaido Electric Power Co. Inc. Japan Kraftselskap
Hokuriku Electric Power Comp. Japan Kraftselskap
Huadian Power International Kina Kraftselskap
Huaneng Power International Inc. Kina Kraftselskap
IDACORP Inc. USA Kraftselskap
Indiana Michigan Power Co. USA Kraftselskap
Indo Tambangraya Megah Tbk PT Indonesia Kull og annet brennstoff
Inner Mongolia Yitai Coal Co., Ltd. Kina Kull og annet brennstoff
Jastrzebska Spólka Weglowa SA Polen Stålproduksjon
Korea Electric Power Sør-Korea Kraftselskap
Lubelski Wegiel Bogdanka SA Polen Kull og annet brennstoff
MGE Energy Inc. USA Kraftselskap
New Hope Corp. Ltd. Australia Kull og annet brennstoff
Northern States Power Co. MN USA Kraftselskap
NRG Energy, Inc. USA Uavhengig kraftproduksjon og energihandel
NTPC Ltd. India Uavhengig kraftproduksjon og energihandel
OGE Energy Corp. USA Kraftselskap
Okinawa Electric Power Co. Inc./The Japan Kraftselskap
Peabody Energy Corp. USA Kull og annet brennstoff
Pinnacle West Capital USA Kraftselskap
PNM Resources Inc. USA Kraftselskap
Public Power Corp. SA Hellas Kraftselskap
Public Service Co. of Colorado USA Kraftselskap
Public Service Co. of New Mexico USA Kraftselskap
Reliance Infrastructure India Kraftselskap
Reliance Power Ltd. India Uavhengig kraftproduksjon og energihandel
Shikoku Electric Power Japan Kraftselskap
Shougang Fushan Resources Group Ltd. Hong Kong Stålproduksjon
Southwestern Public Service Co. USA Kraftselskap
Tambang Batubara Bukit Asam Tbk PT Indonesia Kull og annet brennstoff
Tata Power Co., Ltd. India Kraftselskap
Teco Energy Inc., including bonds issued by 
Teco Finance USA Kraftselskap
Tenaga Nasional Bhd. Malaysia Kraftselskap
The Chugoku Electric Power Company Japan Kraftselskap
The Southern Company USA Kraftselskap
TransAlta Corp. Canada Uavhengig kraftproduksjon og energihandel
Union Electric Co. (d/b/a Ameren Missouri) USA Kraftselskap
WEC Energy Group USA Kraftselskap
Westar Energy, Inc. USA Kraftselskap
Whitehaven Coal Ltd. Australia Kull og annet brennstoff
Wisconsin Electric Power Co. USA Kraftselskap
Xcel Energy USA Kraftselskap
Yanzhou Coal Mining Comp. Ltd. Kina Kull og annet brennstoff  
 
* Selskapet er utelukket av flere årsaker. 
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5.2 Årsregnskap 
 
 
 

RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2016 31.12.2015

Renter og utbytte fra finansielle eiendeler 1.10 34 915 811 57 458 294
Gevinster ved realisasjon av finansielle eiendeler 1.11 11 457 760 482 132 153
Tap ved realisasjon av finansielle eiendeler 1.12 -9 608 507 -162 730 733
Urealisert gevinster/tap  på finansielle eiendeler 1.13 94 793 950 -361 919 246
Variable forskjeller 1.14 -2 274 1 364 970

Sum resultat av finansielle eiendeler 131 556 740 16 305 437

Driftskostnader
Forvaltningshonorarer og gebyrer 1.15 -2 877 694 -2 286 869
Andre driftskostnader 1.16 -1 008 990 -2 409 569

Sum driftskostnader -3 886 684 -4 696 438

Årsresultat 127 670 057 11 608 999

Overført til bufferkapital 127 670 057 11 608 999
Sum overføringer 127 670 057 11 608 999

Bærum kommunes forvaltningsfond
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EIENDELER Balanse Balanse 
Note 31.12.2016 31.12.2015

Finansielle omløpsmidler
Aksjer og andeler 3 999 098 956 708 866 955    
Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning 3 1 337 824 263 1 551 449 532 
Finansielle derivater 3 3 003 193 -19 509 977     
Sum finansielle eiendeler 2 339 926 413 2 240 806 509

Fordringer
Kortsiktige fordringer 1.17 0 96 359
Sum fordringer 0 96 359

Forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter 
Forskuddsbetalte kostnader og opptjente, ikke mottatte inntekter 1.18 11 457 223    15 626 151      

Andre eiendeler 
Kasse, bank 1.19 7 223 229 12 727 071
Sum andre eiendeler 7 223 229 12 727 071

SUM EIENDELER 2 358 606 865 2 269 256 090

EGENKAPITAL OG GJELD Balanse Balanse 
Note 31.12.2016 31.12.2015

Grunnkapital 2 1 528 518 969 1 528 518 969
Bufferkapital 2 829 833 288 740 163 231
Sum egenkapital 2 358 352 257 2 268 682 200

Gjeld
Annen kortsiktig gjeld 1.20 241 241 93 890
Sum kortsiktig gjeld 241 241 93 890

Påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter
Påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter 1.21 13 367           480 000           

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 2 358 606 865 2 269 256 090

Bærum Kommune Forvaltningsfond
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NOTE 1: SPESIFIKASJONER - RESULTAT 31.12.2016 31.12.2015

1.10
Renteinntekter og utbytte fra finansielle eiendeler
Aksjeutbytte og fordringer knyttet til aksjer -1 030 13 597 052        
Renteinntekter likvider 85 151 161 128             
Renteinntekter rentebærende papirer 34 831 691 43 700 113        

34 915 811 57 458 294        
1.11
Gevinster ved realisasjon av finansielle eiendeler
Gevinster fra aksjer og andeler 4 664 081 474 958 146      
Gevinster rentebærende papirer 6 793 679 7 174 007          

11 457 760 482 132 153      
1.12
Tap ved realisasjon av finansielle eiendeler
Tap fra aksjer og andeler -5 307 347 -161 740 768    
Tap fra rentebærende papirer -4 301 160 -989 965           

-9 608 507 -162 730 733    
1.13
Urealisert gevinst/tap av finansielle eiendeler
Urealisert gevinst/tap aksjer og andeler 84 333 824 -317 017 832    
Urealisert gevinst/tap rentebærende papirer 10 460 126 -44 901 415      

94 793 950 -361 919 246    
1.14
Variable forskjeller
Nettoførte forskjeller (fra invest.portefølje KLP) -2 274 1 364 970          

-2 274 1 364 970          
1.15
Forvaltningsgebyrer/depot kostnad
Nordea -265 099 -299 660           
DnB NOR -535 710 -608 484           
Northern Trust/KLP -2 076 885 -1 378 725        

-2 877 694 -2 286 869        
1.16
Andre driftskostnader og -inntekter
Renteinntekter av bankinnskudd 33 239 11 068               
Bankomkostninger, valutasikring, gebyrer o.l. -17 347 -136 452           
Adm. og konsulenthonorarer -1 024 882 -2 284 184        

-1 008 990 -2 409 569        

NOTE 1: SPESIFIKASJONER - BALANSE 31.12.2016 31.12.2015

1.17
Kortsiktige fordringer
Mellomværende med megler 0 96 359               

0 96 359               
1.18
Forskuddsbetalte kostnader og opptjente, ikke mottatte inntekter
Påløpte renteinntekter 11 304 779 15 206 482        
Tax reclaims 152 623 415 810             
Påløpt utbytte -178 3 859                 

11 457 223 15 626 151        
1.19
Kasse, bank
Nordea, forvaltningskonto 1 218 754 5 765 215          
DNB forvaltningskonto 4 071 113 3 780 878          
Northern Trust/KLP forvaltningskonto 150 495 1 220 042          
DNB driftsbankkonto 1 782 866 1 960 936          

7 223 229 12 727 071        
1.20
Annen kortsiktig gjeld
Mellomværende megler/ leverandørgjeld -241 241 -93 890             

-241 241 -93 890             
1.21
Påløpte kostnader og mottatte ikke, opptjente inntekter
Mellomværende megler/ leverandørgjeld -13 367 -480 000           

-13 367 -480 000           
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Note 2 - Endringer i egenkapitalen

Grunnkapital Bufferkapital Total EK

EK 31.12.2015 1 528 518 969 740 163 231 2 268 682 200

Overført til BK -38 000 000 -38 000 000
Overført overskudd 127 670 057 127 670 057

EK 31.12.16 1 528 518 969 829 833 288 2 358 352 257

Note 3: Verdipapirer

Obligasjoner Aksjer
Finansielle 
derivater SUM

Virkelig verdi, norske 1 297 324 065 1 297 324 065
Anskaffelseskost, norske 1 290 411 363 1 290 411 363

Virkelig verdi, utenlandske 40 500 198      999 098 956 1 039 599 154
Anskaffelseskost, utenlandske 40 000 000      945 901 269 985 901 269

Valutasikring 3 003 193      3 003 193      

Sum virkelig verdi 1 337 824 263 999 098 956 3 003 193 2 339 926 413
Sum anskaffelseskost 1 330 411 363 945 901 269 3 003 193 2 279 315 825

Kasse, bank 7 223 229

Fordringer 0
Påløpte inntekter (renter og urealisert gevinst) 11 457 223
Kortsiktig gjeld -241 241
Påløpte kostnader -13 367
Netto påløpte inntekter 11 202 615

Sum 2 358 352 257

Egenkapitalen skal deles inn i grunnkapital og bufferkapital. 

Per 31.12.16 var resultatet 127,6 MNOK som er lagt til bufferkapitalen. Det ble overført 38 MNOK 
til Bærum Kommune . Dette er belastet  bufferkapitalen.

Resultatet for 2016 er ekslusive kompensert MVA fra forvaltningsfondets drift på 0,3 MNOK.
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5.3 Revisjonsberetning   
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5.4 Avkastningsrapport 
Mill. kr 
FORVALTNINGSKAPITAL Norske Utenlandske
per månedsslutt Bank obligasjoner aksjer Totalt
des.15 2             1 576                 691                    2 269                 
jan.16 2             1 585                 651                    2 238                 
feb.16 2             1 588                 641                    2 231                 
mar.16 2             1 597                 679                    2 277                 
apr.16 1             1 368                 912                    2 281                 
mai.16 1             1 375                 925                    2 301                 
jun.16 1             1 382                 916                    2 299                 
jul.16 1             1 386                 957                    2 344                 
aug.16 1             1 391                 963                    2 356                 
sep.16 1             1 392                 964                    2 357                 
okt.16 1             1 393                 958                    2 352                 
nov.16 1             1 391                 978                    2 369                 
des.16 2             1 354                 1 002                 2 358                 

FINANSINNTEKTER Norske Utenlandske
Bank obligasjoner aksjer Totalt

jan.16 0             9                       -40                    -31                    
feb.16 0             3                       -10                    -7                      
mar.16 0             10                     37                     47                     
apr.16 0             1                       3                       4                       
mai.16 0             6                       13                     20                     
jun.16 0             7                       -9                      -2                      
jul.16 0             4                       40                     44                     
aug.16 0             6                       7                       12                     
sep.16 0             0                       1                       1                       
okt.16 0             1                       -5                      -4                      
nov.16 0             -2                      19                     16                     
des.16 0             3                       25                     28                     
hittil i år 0             47                     80                     127                    

PROSENTVIS FORDELING Norske Utenlandske
av forvaltningskapital Bank obligasjoner aksjer Totalt
jan.16 0,1 % 69,5 % 30,4 % 100,0 %
feb.16 0,1 % 70,8 % 29,1 % 100,0 %
mar.16 0,1 % 71,2 % 28,8 % 100,0 %
apr.16 0,1 % 70,1 % 29,8 % 100,0 %
mai.16 0,1 % 60,0 % 40,0 % 100,0 %
jun.16 0,1 % 59,7 % 40,2 % 100,0 %
jul.16 0,1 % 60,1 % 39,9 % 100,0 %
aug.16 0,1 % 59,1 % 40,8 % 100,0 %
sep.16 0,0 % 59,1 % 40,9 % 100,0 %
okt.16 0,0 % 59,1 % 40,9 % 100,0 %
nov.16 0,0 % 59,2 % 40,7 % 100,0 %
des.16 0,0 % 58,7 % 41,3 % 100,0 %
hittil i år 0,1 % 57,4 % 42,5 % 100,0 %

AVKASTNING I PROSENT Norske Utenlandske
Bank obligasjoner aksjer Totalt Ref.indeks

jan.16 0,2 % 0,5 % -5,7 % -1,4 % -1,7 %
feb.16 0,2 % 0,2 % -1,5 % -0,3 % -0,3 %
mar.16 0,2 % 0,6 % 5,8 % 2,1 % 1,9 %
apr.16 0,2 % 0,0 % 0,6 % 0,2 % 0,0 %
mai.16 0,2 % 0,5 % 1,4 % 0,8 % 0,7 %
jun.16 0,2 % 0,5 % -1,0 % -0,1 % -0,1 %
jul.16 0,2 % 0,3 % 4,4 % 1,9 % 1,8 %
aug.16 0,2 % 0,4 % 0,7 % 0,5 % 0,2 %
sep.16 0,2 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % -0,1 %
okt.16 0,2 % 0,1 % -0,6 % -0,2 % -0,2 %
nov.16 0,2 % -0,2 % 2,0 % 0,7 % 0,7 %
des.16 0,2 % 0,2 % 2,5 % 1,2 % 1,1 %
hittil i år 2,2 % 3,3 % 8,5 % 5,6 % 4,0 %  

*Finansinntektene inkluderer 
endring i markedsverdi og 
forvaltningshonorarer som 
rapporteres fra forvalterne, samt 
fondets likviditetskonto. Andre 
inntekter/kostnader er ikke 
inkludert. Finansinntekter i 
avkastningsrapporten vil kunne 
avvike noe fra driftsresultatet. 
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