Bergen Kommunale
Pensjonskasse er klar for den
nye EIOPA-rapporteringen

Bergen Kommunale
Pensjonskasse (BKP) er blant
Norges største pensjonskasser
og forvalter en pensjonskapital
på nærmere 18 mrd. norske
kroner. BKP omfattes av EIOPA
sin nye rapportering for
pensjonsforetak, som trer i

kraft fra og med 3. kvartal 2019.
Pensjonskassen har
gjennomført en vellykket testrapportering og anser seg godt
forberedt til å imøtekomme
rapporteringskravene.
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BKPs administrerende
direktør, Bjørn Eknes,
uttaler følgende om
test-rapporteringen:
«Vi har lenge administrert vår
investeringsportefølje i Escali sitt
porteføljesystem. Dette gjorde
at vi hadde et meget godt
grunnlag for å få til en vellykket
og effektiv test-rapportering.
Escali har gode løsninger for å
ivareta rapporteringen på en
effektiv måte, samtidig som de
har god kompetanse på hva som
kreves i den nye rapporteringen.
Blant annet gjennom erfaring
fra forsikringsselskapenes
Solvens II-rapportering.
Ved bruk av Escali sine
programvareløsninger løste vi
test-rapporteringen meget
enkelt og effektivt, og anser oss
godt forberedt til å møte det nye
rapporteringsregimet»

Den nye felles-europeiske
tilsynsrapporteringen er en relativt
omfattende og kompleks rapport i forhold
til den nåværende nasjonale
tilsynsrapporteringen. Rapporten for
pensjonskassene er en litt forenklet
versjon av Solvens II-rapporteringen for
forsikringsselskaper. Det er derfor mange
likhetstrekk mellom de to rapportene,
spesielt på investerings- og
regnskapssiden.
Den nye rapporten skiller seg ut fra
tidligere tilsynsrapporter for
pensjonskasser ved at den skal leveres på
et komplekst dataformat (XBRL). Dette
formatet krever en egen programvare for
å bli validert og produsert.
En annen utfordring er den omfattende

veiledningen fra EU, skrevet på
«byråkrat»-engelsk, som kan være
krevende for mange å sette seg inn i.
Samlet sett gjør dette at det blir svært
viktig å innarbeide gode rutiner og ha
gode løsninger for en sømløs produksjon
av tilsynsrapportene.
Heldigvis er det litt forenklede krav i
begynnelsen, men BKP har likevel
gjennomført sin test-rapportering basert
på de fullstendige kravene, og klarte fint å
innfri disse.
Escali sitt pensjonskasse-team har bistått
BKP med å få på plass nødvendige nye
datakrav på investeringsporteføljen. Blant
annet registrering av CIC-, LEI- og NACEkoder. Det har blitt utarbeidet gode

rutiner for å vedlikeholde dataen med
minimalt av ressursbruk i fremtiden.
Videre er selskapets kontoplan satt
opp mot

det blir svært
viktig å
innarbeide gode
rutiner og ha
gode løsninger

oppstillingsplanen i EIOPA-rapporten
slik at fremtidig rapportering av
regnskapstall gjøres enkelt ved å
hente inn råbalansen.

Terje Nordtveit, som vil ha hovedansvaret for BKPs fremtidige rapporteringer, sier følgende: «Med god hjelp fra Escali er vi nå
godt forberedt på å gjennomføre rapporteringen videre, og rapporteringen ser ut til å kunne løses på en enkel måte uten at vi
behøver å bruke mye tid og ressurser på det.»
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