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Årsberetning 

Hovedtrekk
Storebrand Skadeforsikring AS er et heleid datterselskap 

av Storebrand ASA og ble reetablert høsten 2006. Den nye 

forretningen tilbyr standard skadeforsikringsprodukter til 

privatmarkedet i Norge, samt enkelte næringsforsikringer til SMB 

markedet. Ved utgangen av 2010 hadde selskapet 51 423 kunder 

og i overkant av 154 000 poliser med en bestandspremie på 467 

millioner kroner. 

Utover nyetablering har Storebrand Skadeforsikring avvikling 

av reassuranseforretningen for Oslo Reinsurance Company AS 

(Oslo Re), som ble kjøpt av Storebrand Skadeforsikring i 1999. 

Etter avtale om salg av Oslo Res datterselskap, Oslo Reinsurance 

UK, har Oslo Re blitt avviklet og innfusjonert i Storebrand 

Skadeforsikring fra desember 2010. Under året har Storebrand 

Skadeforsikring også avviklet frontingansvaret selskapet tidligere 

har hatt for risikoen knyttet til forsikringer tegnet før overdragelse 

av skadeforretningen til If i 2000. Storebrand Skadeforsikring er 

lokalisert i Storebrands hovedkontor på Lysaker i Bærum kommune.

Verdiskapningen for Storebrand Skadeforsikring henger nært 

sammen med utviklingen i selskapets risikoresultat. I 1. kvartal 

opplevde Storebrand Skadeforsikring, på lik linje med resten av 

skadeforsikringsbransjen, en markant økning i frekvensskaden på 

frost- og vannskader innen bygningsforsikring, som følge av den 

ekstreme kuldeperioden. Årets skadeprosent er fortsatt preget av 

resultatet fra første kvartal. Forretningen har i årets tre siste kvartal 

hatt positive driftsresultat som er første gang etter reetableringen 

og et resultat av høyt lønnsomhetsfokus.

Aktivitetene i 2010 har vært preget av fokus på kontinuerlig 

effektivisering av kostnadsbasen gjennom automatiseringstiltak og 

direktedistribusjon som største distribusjonskanal for å nå fastsatte 

lønnsomhetsmål.

Selskapets resultat
 

Storebrand Skadeforsikring AS årsresultat ble et underskudd 

på 28,1 millioner kroner mot et underskudd på 72,1 millioner 

kroner i 2009. Selskapet har hatt positivt resultatbidrag i årets 

tre siste kvartal etter den ekstreme kuldeperioden i 1. kvartal med 

tilhørende utfordrende skaderesultat. 

Konsernresultatet ble et underskudd på 52,6 millioner kroner 

mot et underskudd på 45,8 millioner kroner i 2009. Av årets 

underskudd er 46,3 millioner kroner relatert til transaksjoner i 

forbindelse med salget av Oslo Reinsurance Company Ltd, hvorav 

41,6 millioner kroner er belastet egenkapitalen tidligere år.

Forfalt bruttopremie var 462,8 millioner kroner i 2010, som 

er en økning på 36 prosent fra forrige år. Opptjent premie for 

egen regning ble 405,0 millioner kroner mot 277,7 millioner 

kroner i 2009. Erstatningskostnadene for egen regning utgjorde 

340,8 millioner kroner mot 224,7 millioner kroner i 2009. 

Skadeprosenten har økt med 3 prosentpoeng i forhold til 2009 og 

endte på 84 prosent. Skadeprosenten er fortsatt høy og preget av 

økte frekvensskader på frost- og vann innen boligforsikring. Øvrige 

bransjer har vist normalutvikling gjennom året og utviklingen er 

i tråd med forventing. Storebrand Skadeforsikring eksklusive run 

off porteføljer har et avviklingstap på 1 million kroner for tidligere 

skadeårganger.

Forsikringsrelaterte driftskostnader var på 102,5 millioner kroner 

mot 111,0 millioner kroner i 2009. Kostnadsprosenten er redusert 

under året med 15 prosentpoeng og ble 25 prosent i 2010 mot 40 

prosent i 2009. 

Netto finansinntekter utgjorde 33,3 millioner kroner mot 

1,9 millioner i 2009. Av de totale finansinntektene var 30,6 

millioner kroner resultateffekt av tilbakebetaling av egenkapital 

fra Oslo Reinsurance Company Ltd og 2,0 millioner kroner en 

gevinst fra salget av aksjene i Finansnæringens Hus. Storebrand 

Skadeforsikring oppnådde en finansavkastning på 2 prosent 

på investeringsporteføljen. Selskapet har en konservativ 

investeringsstrategi med hovedvekten av midlene plassert i norske 

statsobligasjoner. 

Storebrand Skadeforsikring kom ikke i skatteposisjon i 2010.

Risikoforhold
 

Forretningsmessig risiko
Identifisering og styring av forretningsmessig risiko er en integrert 

del av ledelsesansvaret i organisasjonen. Videre gjennomføres 

det en årlig risikovurdering i ledergruppen som resulterer i en 

risikooversikt med tilhørende forbedringstiltak. Denne oversikten 

presenteres for og behandles av styret.

Finansiell risiko
Storebrand Skadeforsikring har en verdipapirportefølje bestående 

i all hovedsak av rentebærende papirer med lav risiko og kort 

durasjon. Vurderingen av kursrisiko, renterisiko, kredittrisiko 

og valutarisiko står sentralt i risikostyringen av selskapets 

verdipapirportefølje. Oppfølgingen av eksponeringen skjer mot 

fastsatte grenser i selskapets investeringsstrategi.

Forsikringsrisiko
Den nye virksomheten i Storebrand Skadeforsikring har fremdeles 

en begrenset portefølje å utligne skader på. Dette betyr at 

enkelte storskader kan slå uforholdsmessig ut på resultatet. 

De største skadene vil typisk være innen ansvarsforsikring på 

motorvogn. For å redusere denne risikoen er det inngått særskilte 

reassuranseavtaler. Forsikringsrisikoen vurderes som moderat med 

de reassuranseavtalene som selskapet har inngått.

Andre risikoer
I 2000 ble all landbasert norsk skadeforsikring og all marin 

direkteforsikring som lå i Storebrand Skadeforsikring AS overført 

til If ved en 100 prosent reassuranseordning. Storebrand 

Skadeforsikring beholdt imidlertid frontingansvaret overfor 

kundene. Risikoen har vært begrenset til en kredittrisiko på If og 

etter at dette frontingansvart nærmest i sin helhet ble avviklet 

i 2010, vurderes denne risikoen som minimal. Det gjenstår kun 

frontingansvar på sjø- og energiforsikringen på 8 millioner kroner.
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Oslo Reinsurance Company AS har vært i run-off siden 1994. 

Selskapet har avtalt salg av sitt datterselskap Oslo Re UK 

betinget av engelske myndigheters godkjennelse, og ble i 

desember 2010 innfusjonert i Storebrand Skadeforsikring. Brutto 

erstatningsavsetninger er redusert fra 4.463 millioner kroner i 

1994 til 21 millioner kroner ved utgangen av 2010. Risikoen er 

vesentlig redusert under året.

Kapitalforhold
 

Storebrand Skadeforsikring konsern hadde en totalbalanse på 

707,1 millioner kroner ved utgangen av 2010. Grunnet vekst i 

skadeselskapet ble det gjennomført en kapitalutvidelse i første 

halvår, og ved utgangen av 2010 utgjorde egenkapitalen 157,5 

millioner kroner. Kapitaldekning i Storebrand Skadeforsikring 

konsern utgjorde 59,2 prosent pr 31. desember 2010. Lovens 

minstekrav er 8 prosent.

Soliditeten i Storebrand Skadeforsikring konsern er god og 

konsernet hadde en solvensmargin på 122,4 prosent.

Samfunnsansvar
 

Storebrands samfunnsansvar handler om å skape 

forretningsmuligheter som samtidig løser et samfunnsproblem. 

Konsernets ambisjon er å være ledende i Norden på 

samfunnsansvar og blant verdens ledende innenfor bærekraftige 

investeringer. I over 15 år har Storebrand arbeidet systematisk, 

prøvet og feilet og lagt stein på stein for å komme dit konsernet 

er i dag. Arbeidet er forankret i konsernets visjon, kjerneverdier 

og konsernprinsipper, og tiltakene for å nå målene finner 

man igjen i målkort og handlingsplaner for samtlige stabs- og 

forretningsenheter. 

Etikk og tillit
I 2010 har Storebrand arbeidet med å gjøre de reviderte 

etiske reglene kjent i organisasjonen. Alle ansatte i Storebrand 

Skadeforsikring har gjennomført e-læringskurset i etikk, og 

kurset har fått gode tilbakemeldinger. I etterkant av kurset har 

alle avdelinger gjennomført dilemmatrening der de har diskutert 

problemstillinger og dilemmaer som er relevante for dem. I tillegg 

til de ansatte har styret i Storebrand Skadeforsikring fått presentert 

de reviderte etiske reglene og planen for det interne arbeidet med 

etikk.    

Miljø
Storebrand arbeider målrettet for å redusere forretningsdriftens 

belastning på miljøet, både gjennom egen drift, investeringer, 

innkjøp og eiendomsforvaltning. Konsernet stiller strenge miljøkrav 

til leverandører og selskapene det investeres i, og da er det viktig 

å også ha orden i eget hus. 

I 2010 har konsernet arbeidet systematisk med å kapitalisere 

på investeringen i miljøvennlige løsninger for hovedkontoret. 

Storebrand Skadeforsikring har i flere år arbeidet for å øke andelen 

kunder som har avtalegiro og får tilsendt forsikringsdokumenter 

elektronisk, og 31. desember 2010 var andelen henholdsvis 37 og 

53 prosent. Disse tiltakene er lønnsomme for samfunnet. 

 

Selv om konsernet arbeider aktivt for å redusere utslipp, er det 

per i dag ikke mulig å redusere CO2-utslippene til et nullnivå. For å 

kompensere for dette kjøper Storebrand FN-sertifiserte klimakvoter 

(CER, certified emissions reductions) som dekker utslipp fra 

flyreiser, energiforbruk og firmabiler. Konsernet ble Norges første 

klimanøytrale finansaktør i 2008.

 

Personal, organisasjon og  
styrende organer
 

Storebrand Skadeforsikring har økt antall ansatte fra 29,0 årsverk 

i 2009 til 35,6 årsverk. Skadeoppgjørsavdelingen i selskapet 

har hovedvekten av oppbemanningen som er i tråd med økt 

skadevolum i selskapet. Fordelingen mellom kvinner og menn er 

40,5 prosent kvinner og 59,5 prosent menn.

Kompetanse
Storebrand legger stor vekt på medarbeiderutvikling på 

alle nivåer. Kompetanseheving er grunnleggende for 

leder- medarbeiderutvikling. Det har i år vært økt fokus på 

bevisstgjøring rundt konsernets læringsarenaer og eget ansvar for 

kompetanseheving. Storebrands felles e-læringsplattform er blitt 

gjort lettere tilgjengelig og antall brukere og timer er økt i forhold 

til tidligere år. Storebrand har i tillegg begynt å utvikle spesifikke 

læringsløp for ulike roller, hvor kompetanseheving på alle arenaer 

kombineres til et felles program.

Likestilling og mangfold
Storebrand arbeider for å få flere kvinner inn i ledende 

posisjoner i selskapet. Selskapet setter krav til samarbeidende 

rekrutteringsbyråer om at begge kjønn skal være representert som 

finalekandidater til lederstillinger. Ansattegoder, som fleksibel 

arbeidstid og full lønn under egen, barns og foreldres sykdom, 

samt under svangerskapspermisjon, anses også som et viktig tiltak 

i likestillingsarbeidet. For å bedre kunne sammenligne lønn mellom 

kvinner og menn utarbeides det lønnstatistikker for definerte 

nivåer og stillingsgrupper. 

Mangfoldsarbeidet er knyttet opp mot systematisk arbeid for 

å inkludere personer fra grupper som er underrepresentert i 

arbeidsmarkedet, herunder funksjonshemmede og grupper med 

ulik etnisk bakgrunn. Det er i 2010 nedsatt et prosjekt som 

ytterligere skal vektlegge og løfte mangfoldsarbeidet i Storebrand 

de neste tre årene. For å tiltrekke kvalifiserte medarbeidere 

i denne gruppen har Storebrand eksplisitt i stillingsannonser 

oppfordret funksjonshemmede eller personer som har uføretrygd 

eller attføringsytelser til å søke stillinger.

Sykefravær
Storebrand har jobbet systematisk med å forebygge sykefraværet 

over flere år og har satt helse og trivsel høyt på agendaen for 

2010. Konsernet har vært inkluderende arbeidslivsbedrift (IA) siden 

2002 og fornyet avtalen i november. Sykefraværet i Storebrand 

Skadeforsikring var på 4,4 prosent i 2010. Storebrand har i 2010 

kunnet tilby sine ansatte intern helseklinikk med et helhetlig 

og tverrfaglig behandlingskonsept. Ansatte på hovedkontoret 

kan trene i egen idrettshall i arbeidstiden og idrettslaget, som 

har ansvar for aktiviteter i hallen, har mer enn 900 medlemmer. 

Storebrand Skadeforsikring har ikke vært utsatt for meldte 

personskader, materielle skader eller ulykker av betydning i 2010.
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Fremtidsutsikter
 

Storebrand Skadeforsikring vil gjennom lave distribusjonskostnader 

og rett risikopris fortsette å tilby kvalitetsprodukter til 

konkurransedyktige priser fremover. Nettsalg og telefonbasert 

salgs- og kundesenter vil være selskapets prioriterte 

distribusjonskanal, og til nå er 82 prosent av bestanden tegnet 

gjennom direktedistribusjon. 

Det private skadeforsikringsmarkedet i Norge vurderes fremdeles 

som lønnsomt, men flere nye aktører i markedet har bidratt 

til skjerpet konkurranse. Vi ser en generell negativ trend i 

skadeutvikling innenfor reise-, bygnings- og innboforsikring, som 

følges nøye med hensyn til generelle prisøkninger.

Hovedutfordringen i 2011 blir å øke volumveksten utover den jevne 

veksttakten selskapet har hatt siden oppstart. Det blir videre viktig 

å velge løsninger som støtter opp om en kostnadseffektiv drift av 

selskapet slik at selskapet i tillegg oppnår ønsket lønnsomhet.

Styret vil rette en takk til selskapets kunder og øvrige 

forretningsforbindelser, samt til ansatte for godt samarbeid 

gjennom 2010.

Redegjørelse for årsregnskapet
 

Styret bekrefter at forutsetningene om fortsatt drift er lagt til grunn 

i årsregnskapet. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en 

tilfredsstillende beskrivelse av selskapets stilling ved årsskiftet.

Disponering ved årets slutt
 

Storebrand Skadeforsikring AS fikk et årsunderskudd på 

28,1 millioner kroner hvorav 14,4 millioner kroner overføres 

administrasjonsavsetning, naturskadefond og garantiordning og 

42,5 millioner kroner belastes selskapets frie egenkapital.
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Resultatregnskap Storebrand Skadeforsikring

 Storebrand Skade AS  1. januar - 31. desember  Note Storebrand Skade  

Konsern 

2010 2009  Millioner kroner 2010 2009

TEKNISK REGNSKAP

 PREMIEINNTEKTER MV 

462.8 339.1  Forfalte bruttopremier 11 462.8 339.1

-6.8 -6.3 - Avgitte gjenforsikringspremier -6.8 -6.3

-51.1 -55.1  Endring i avsetning for ikke opptjent bruttopremie 11, 26 -51.1 -55.0

0.0 0.0  - Endring i gjenforsikringsandel av ikke opptjent bruttopremie 21 0.0 0.0

405.0 277.7  Premieinntekter for egen regning 405.0 277.8

10.2 6.9 Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 10.2 7.7

0.0 0.0 Andre forsikringsrelaterte inntekter 0.0 4.0

ERSTATNINGSKOSTNADER

-279.0 -184.5 Betalte erstatninger brutto 11 -279.0 -187.3

1.6 0.0 - Gjenforsikringsandel av betalte bruttoerstatninger 1.6 0.0

931.9 93.4 Endring i erstatningsavsetning brutto 11, 26 931.9 96.7

-995.2 -133.6 - Endring i gjenforsikringsandel av bruttoerstatningsavsetninger 21 -995.2 -133.5

-340.8 -224.7 Erstatningskostnader for egen regning -340.8 -224.1

FORSIKRINGSRELATERTE DRIFTSKOSTNADER

-38.2 -34.9 Salgskostnader -38.2 -44.0

-64.3 -76.1 Forsikringsrelaterte adm.kostnader inkl. prov. for mottatt gjenfors. -64.3 -76.3

0.0 0.0 - Mottatt provisjon for avgitt gjenforsikring og gevinstandeler 0.0 0.0

-102.5 -111.0 Forsikringsrelaterte driftskostnader 11, 12 -102.5 -120.3

0.0 0.0 Andre forsikringsrelaterte driftskostnader 0.0 -1.5

-28.1 -51.1 Resultat av teknisk regnskap før sikkerhetsavsetninger -28.1 -56.4

ENDRING I ANDRE TEKNISKE OG SIKKERHETSAVSETNING MV.

-23.1 -16.0 Endring i sikkerhetsavsetning 26 -23.1 -14.9

-23.1 -16.0 Endring i sikkerhetsavsetninger m.v. -23.1 -14.9

-51.2 -67.1 Resultat av teknisk regnskap -51.2 -71.3
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 Storebrand Skade AS  1. januar - 31. desember  Note Storebrand Skade  

Konsern 

2010 2009  Millioner kroner 2010 2009

IKKE-TEKNISK REGNSKAP

NETTO INNTEKTER FRA INVESTERINGER

30.6 0.0 Inntekter fra inv. i datter-, tilknyttede- og felleskontrollerte foretak 0.0 0.0

8.8 5.8 Renteinntekter og utbytte mv. på finansielle eiendeler 8.8 6.7

-16.5 -4.5 Verdiendringer på investeringer -5.7 -4.0

10.7 0.8 Realisert gevinst og tap på investeringer 10.7 -0.5

-0.4 -0.2 Adm.kostnader knyttet til investeringer, herunder rentekostnader -0.4 -0.3

33.3 1.9 Netto inntekter fra investeringer 10 13.4 1.9

-10.2 -6.9 Allokert investeringsavkastning overført til teknisk regnskap -10.2 -7.7

0.0 0.0 Andre inntekter/kostnader 0.0 0.0

23.1 -5.0 Resultat av ikke-teknisk regnskap 3.2 -5.8

-28.1 -72.1 Resultat før skattekostnad -47.9 -77.1

0.0 0.0 Skattekostnad 16 0.0 0.0

0.0 0.0 Resultat solgt/avviklet virksomhet 31 -46.3 31.3

-28.1 -72.1 Resultat før andre resultatkomponenter -94.2 -45.8

ANDRE RESULTATKOMPONENTER

0.0 0 Aktuarielle gevinster/tap på ytelses. pensjonsord. - ytelser til ansatte

0.0 0 Valutadifferanser fra utenlandsk virksomhet 41.6

0.0 0 Skatt på andre resultatkomponenter

-28.1 -72.1 TOTALRESULTAT  -52.6  -45.8 

Resultatregnskap Storebrand Skadeforsikring forts.
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 Balanse Storebrand Skadeforsikring AS   

 Storebrand Skade AS 31. desember  Note Storebrand Skade  

Konsern 

2010 2009  Millioner kroner 2010 2009

EIENDELER

IMMATERIELLE EIENDELER

13.6 16.5 Andre immatrielle eiendeler 17 13.6 16.5

13.6 16.5 Sum immatrielle eiendeler 13.6 16.5

INVESTERINGER

36.4 73.9 Aksjer og andeler i datter-, tilknyttet- og felleskontrollerte foretak 30 0.0 0.0

0.0 0.0 Fordringer på og vp. utstedt av datter-, tilknyttede- og fellesk. foretak 0.0 0.0

0.0 17.2 Aksjer og andeler 6, 9, 23 0.0 17.2

373.3 191.7 Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning 6, 8, 9, 20, 

24

373.3 192.0

0.3 0.0 Gjenforsikringsdepoter 20, 22 0.3 1.1

409.9 282.8 Sum investeringer 373.5 210.3

GJENFORSIKRINGSANDEL BRUTTO FORSIKRINGSFORPLIKTELSER

0.1 0.0 Gjenforsikringsandel av ikke opptjent bruttopremie 21 0.1 0.0

8.6 1,003.8 Gjenforsikringsandel av brutto erstatningsavsetning 21 8.6 1,046.5

8.6 1,003.8 Sum gjenforsikringsandel av brutto forsikringsforpliktelser 8.6 1,046.5

FORDRINGER

139.6 103.8 Forsikringstakere 20, 22 139.6 103.8

0.0 0.0 Fordringer i forbindelse med gjenforsikring 0.0 8.5

0.2 73.7 Tilgode innen konsernet 32 0.2 0.0

0.0 0.3 Andre fordringer 0.0 0.4

139.7 177.8 Sum fordringer 139.7 112.7

ANDRE EIENDELER

1.9 1.6 Anlegg og utstyr 18 1.9 2.2

96.6 16.2 Kasse, bank 8, 20, 25 96.6 250.6

0.0 0.0 Eiendeler i solgt/avviklet virksomhet 31 73.1 0.0

98.6 17.8 Sum andre eiendeler 171.7 252.8

FORSKUDDSBETALTE KOSTNADER OG OPPTJENTE IKKE MOTTATTE 

INNTEKTER

0.0 0.0 Andre forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter 0.0 0.1

0.0 0.0 Sum forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntek-

ter

0.0 0.1

670.4 1,498.7 Sum eiendeler 707.1 1,638.9

EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER

INNSKUTT EGENKAPITAL

9.7 7.7 Aksjekapital 9.7 7.7

35.3 2.3 Overkursfond 35.3 2.3

45.0 10.0 Sum innskutt egenkapital 28 45.0 10.0
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 Balanse Storebrand Skadeforsikring AS   

 Storebrand Skade AS 31. desember  Note Storebrand Skade  

Konsern 

2010 2009  Millioner kroner 2010 2009

OPPTJENT EGENKAPITAL

22.4 15.9 Administrasjonsavsetning 22.4 17.2

10.4 5.3 Avsetning til naturskadefondet 10.4 5.3

9.4 5.3 Avsetning til garantiordningen 9.4 5.3

70.4 127.3 Annen opptjent egenkapital 70.3 138.7

112.5 153.8 Sum opptjent egenkapital 28 112.5 166.5

FORSIKRINGSFORPLIKTELSER BRUTTO

214.9 163.9 Avsetning for ikke opptjent bruttopremie 7, 26 214.9 163.9

190.3 1,101.3 Brutto erstatningsavsetning 5, 7, 25, 26 190.3 1,201.2

73.5 47.1 Sikkerhetsavsetning 26 73.5 50.5

478.8 1,312.3 Sum forsikringsforpliktelser brutto 478.7 1,415.6

AVSETNINGER FOR FORPLIKTELSER

12.0 7.1 Pensjonsforpliktelser o.l. 13 12.0 10.6

12.0 7.1 Sum avsetninger for forpliktelser 12.0 10.6

FORPLIKTELSER

2.5 2.7 Forpliktelser i forbindelse med direkte forsikring 20, 26, 27 2.5 2.7

0.9 0.0 Forpliktelser i forbindelse med gjenforsikring 20, 26, 28 0.9 15.2

6.5 4.5 Andre forpliktelser 7, 20, 27 6.5 4.6

0.0 0.0 Forpliktelser i solgt/avviklet virksomhet 31 36.7 0.0

3.8 0.0 Forpliktelser innen konsernet 3.8 0.0

13.7 7.2 Sum forpliktelser 50.5 22.5

PÅLØPTE KOSTNADER OG MOTTATTE IKKE OPPTJENTE INNTEKTER

8.4 8.3 Andre påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 20, 27 8.4 13.7

8.4 8.3 Sum påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 8.4 13.7

670.4 1,498.7 Sum egenkapital og forpliktelser 707.1 1,638.9
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Kontantstrømanalyse Storebrand Skadeforsikring

 Storebrand Skade AS  1. januar - 31. desember Storebrand Skade  

Konsern 

2010 2009 NOK mill. 2010 2009

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

422.4 297.3 Netto innbetalte premier forsikring 422.4 301.5

-276.1 -184.5 Netto utbetalte erstatninger og forsikringsytelser -276.1 -220.3

0.0 Betaling av inntektsskatt 0.0

-95.6 -93.3 Utbetalinger til drift -95.6 -78.7

41.2 11.8 Netto inn-/utbetalinger vedrørende andre operasjonelle aktiviteter 41.2 -38.0

91.9 31.3 Netto kontantstrøm fra drift før finansielle eiendeler og bankkunder 91.9 -35.5

-151.9 -23.9 Netto inn-/utbetalinger vedrørende verdipapirer -151.9 162.9

0.0 Netto inn-/utbetalinger vedrørende eiendomsinvesteringer 0.0

-151.9 -23.9 Netto kontantstrøm fra finansielle eiendeler -151.9 162.9

-60.0 7.4 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -60.0 127.4

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

0.0 Netto innbetalinger ved salg av datterselskaper 0.0

0.0 Netto utbetalinger ved kjøp/kapitalisering av datterselskaper 0.0

-3.3 -3.0 Netto innbetalinger/utbetalinger ved salg/kjøp av driftsmidler -3.3 -2.7

-3.3 -3.0 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -3.3 -2.7

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

35.0 0.0 Innbetaling ved utstedelse av aksjekapital 35.0 0.0

0.0 Utbetaling ved tilbakebetaling av aksjekapital 0.0

0.0 Utbetaling av utbytte 0.0

35.0 0.0 Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 35.0 0.0

-28.3 4.4 Netto kontantstrøm i perioden -28.3 124.7

123.6 28.3 - herav netto kontantstrøm i perioden før finansielle eiendeler 123.6 -38.2

-28.3 4.4 Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter -28.3 124.7

108.7 Overførte kontanter/kontantekvivalenter ved periodens start fra innfusjonert selskap

Kontanter/kontantekvivalenter ved periodens start for solgte/avviklede selskaper -125.7

16.2 11.8 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens start 250.6 125.9

96.6 16.2 Beholdning av kontanter/kontantekvivalenter ved periodeslutt 96.6 250.6
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NOK mill.

Aksje-

kapital

Overkurs-

fond

Annen 

egenkapital

Fors.tekn.

avsetn.

2010 2009

Egenkapital 1.1. 7.7 2.3 127.3 26.5 163.8 235.9

Egenkapitalutvidelse 2.0 33.0 35.0

Endring ved fusjon av Oslo Reinsurance Company AS -14.5 1.3 -13.2

Totalresultat og overføringer/disponeringer -42.5 14.4 -28.1 -72.1

Andre endringer

Egenkapital 31.12. 9.7 35.3 70.3 42.2 157.5 163.8

NOK mill.

Aksje-

kapital

Overkurs-

fond

Annen 

egenkapital

Fors.tekn.

avsetn.

2010 2009

Egenkapital 1.1. 7.7 2.3 138.7 27.8 176.5 227.7

Egenkapitalutvidelse 2.0 33.0 35.0

Totalresultat og overføringer/disponeringer -67.0 14.4 -52.6 -45.9

Omregningsdifferanser mot EK -1.4 -1.4 -5.3

Andre endringer

Egenkapital 31.12. 9.7 35.3 70.3 42.2 157.5 176.5

Endring i egenkapital Storebrand Skadeforsikring 

STOREBRAND SKADE AS

STOREBRAND SKADE KONSERN

Selskapet er 100 % eid av Storebrand ASA.
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Noter Storebrand Skadeforsikring

NOTE 1:  REGNSKAPSPRINSIPPER   

Årsregnskapet er avlagt i samsvar med Forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper som er endret fra 1.1.08 til å være i 
samsvar med internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS), men med enkelte tilpasninger. 

Bruk av estimat i utarbeidelsen av årsregnskapet
Ved utarbeidelsen av regnskapet må ledelsen bygge på forutsetninger og estimater som vil påvirke regnskapsført verdi av eiendeler, 
gjeld, inntekter og kostnader samt noteopplysninger om betingede forpliktelser. Faktiske tall kan avvike fra benyttede estimater. Se 
nærmere omtale om dette i note 3.

Det er ingen endring av regnskapsprinsipper i 2010.

Konsolideringsprinsipper
Konsernregnskapet omfatter Storebrand Skadeforsikring AS og det 100 prosent eide datterselskapet Oslo Reinsurance Company (UK) 
Ltd. Oslo Reinsurance Company AS er i 2010 fusjonert inn i Storebrand Skadeforsikring AS.

Oppkjøpsmetoden brukes ved regnskapsføring av oppkjøpte enheter.  Investeringer i tilknyttede selskaper (normalt investeringer 
på mellom 20 prosent og 50 prosent av selskapenes egenkapital) hvor konsernet har betydelig innflytelse er regnskapsført etter 
egenkapitalmetoden. Interesser i felleskontrollert virksomhet er regnskapsført i konsernregnskapet etter bruttometoden, det vil si ved å 
inkludere andel av inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld på tilhørende linjer i regnskapet. 

Konsolidering av datterselskaper
Oppkjøpsmetoden brukes ved regnskapsføring av oppkjøpte enheter.

Presentasjonsvaluta og omregning av utenlandske selskaper
Konsernets presentasjonsvaluta er norske kroner. Utenlandske selskaper som inngår i konsernet og som har annen funksjonell valuta, er 
omregnet til norske kroner ved at resultatregnskapet er omregnet etter gjennomsnittskurs for året og ved at balansen er omregnet til 
kurs ved regnskapsårets slutt. Eventuell omregningsdifferanse er ført mot egenkapital.

Eliminering av interne transaksjoner
Interne mellomværende, interne gevinster og tap, renter og utbytte og lignende mellom konsernselskapene er eliminert i 
konsernregnskapet. 

Foretaksintegrasjon
Ved overtakelse av virksomhet anvendes oppkjøpsmetoden.  Anskaffelseskost måles til virkelig verdi hensyntatt eventuelle 
egenkapitalinstrumenter i tillegg til direkte utgifter ved anskaffelsen. Eventuelle emisjonsutgifter inngår ikke i anskaffelseskost, men 
føres til fradrag i egenkapitalen.

Overtatte identifiserte materielle og immaterielle eiendeler og forpliktelser blir vurdert til virkelig verdi på tidspunktet for overtakelsen. 
Dersom anskaffelseskost overstiger verdien av identifiserte eiendeler og forpliktelser, regnskapsføres differansen som goodwill. Dersom 
anskaffelseskost er lavere enn identifiserte eiendeler og forpliktelser, resultatføres differansen på transaksjonstidspunktet.  Ved oppkjøp 
av mindre enn 100 prosent av en virksomhet balanseføres 100 prosent av merverdier og mindreverdier med unntak av goodwill som 
bare medtas for Storebrands andel

Goodwill
Merverdi ved kjøp av virksomhet som ikke kan allokeres til eiendeler eller gjeldsposter på datoen for oppkjøpet, er klassifisert som 
goodwill i balansen. Goodwill vurderes til anskaffelseskost på oppkjøpstidspunktet. Goodwill ved oppkjøp av datterselskaper er 
klassifisert som immateriell eiendel. Goodwill ved kjøp av andel i tilknyttede selskaper er inkludert i investeringen i tilknyttet selskap, og 
testes for nedskrivning som en del av balanseført verdi på nedskrivningen.
  
Goodwill avskrives ikke, men testes årlig for nedskrivningsbehov. Dersom den relevante diskonterte kontantstrøm er lavere enn 
regnskapsført verdi, vil goodwill bli nedskrevet til virkelig verdi. Nedskrivning av goodwill reverseres ikke selv om de i etterfølgende 
perioder skulle foreligge informasjon om at nedskrivningsbehovet ikke lenger eksisterer eller at nedskrivningsbehovet er blitt mindre. 
Gevinst eller tap ved salg av selskap i konsernet inkluderer goodwill som relaterer seg til selskapet.
 
For senere testing av behov for nedskrivning av goodwill, blir denne allokert til aktuelle kontantstrømsgenererende enheter som 
forventes å få fordeler av oppkjøpet. Kontantstrømgenererende enheter blir identifisert i henhold til driftssegmenter. 

Immaterielle eiendeler
Immaterielle eiendeler med begrenset utnyttbar levetid vurderes til anskaffelseskost redusert med akkumulerte avskrivninger og 
eventuelle nedskrivninger. Avskrivningstid og -metode vurderes årlig. Ved balanseføring av nye immaterielle eiendeler må det kunne 
påvises at det er sannsynlig at fremtidige økonomiske fordeler som kan henføres til eiendelen vil tilflyte konsernet. I tillegg må 
eiendelens kostpris kunne estimeres pålitelig. Det foretas vurdering av nedskrivningsbehov når det foreligger indikasjoner på verdifall, 
for øvrig behandles nedskrivning på immaterielle eiendeler og reversering av nedskrivning på samme måte som beskrevet for varige 
driftsmidler.
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FINANSIELLE INSTRUMENTER

Generelle prinsipper og definisjoner
Innregning og fraregning
Finansielle eiendeler og forpliktelser innregnes i balansen når Storebrand blir part i instrumentets kontraktsmessige bestemmelser. 
Alminnelige kjøp og salg av finansielle instrumenter er regnskapsført på transaksjonsdagen. Når en finansiell eiendel eller en finansiell 
forpliktelse blir førstegangsinnregnet måles den til virkelig verdi. Førstegangsinnregningen inkluderer transaksjonsutgifter som er direkte 
henførbare på anskaffelsen eller utstedelsen av den finansielle eiendelen/forpliktelsen, i de tilfeller den finansielle eiendelen/forpliktelsen 
ikke er til virkelig verdi over resultatet.

Finansielle eiendeler fraregnes når de kontraktsmessige rettene til kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen utløper, eller når 
foretaket overfører den finansielle eiendelen i en transaksjon hvor all eller tilnærmet all risiko og fortjenestemuligheter knyttet til 
eierskap av eiendelen overføres.

Finansielle forpliktelser fraregnes fra balansen når de har opphørt — dvs. når plikten angitt i kontrakten er oppfylt, kansellert eller utløpt.

Definisjon av virkelig verdi
Virkelig verdi er det beløp en eiendel kan omsettes for eller en forpliktelse gjøres opp med i en transaksjon på armlengdes avstand 
mellom velinformerte og frivillige parter. For finansielle eiendeler som er notert på børs eller annen regulert markedsplass hvor det skjer 
regelmessige handler, settes virkelig verdi til kjøpskurs på siste handelsdag frem til og med balansedagen, og for en eiendel som skal 
anskaffes eller en forpliktelse som innehas, salgskurs.

Dersom markedet for et finansielt instrument ikke er aktivt, fastsettes virkelig verdi ved hjelp av verdsettingsmetoder. 
Verdsettingsmetoder omfatter bruk av nylig foretatte markedstransaksjoner på armlengdes avstand mellom velinformerte og 
uavhengige parter, dersom slike er tilgjengelige, henvisning til løpende virkelig verdi av et annet instrument som er praktisk talt det 
samme, diskontert kontantstrømsberegning og opsjonsprisingsmodeller. Dersom det er en verdsettingsmetode som er i vanlig bruk av 
deltakerne i markedet for å prissette instrumentet og denne metoden har vist seg å gi pålitelige estimater av priser oppnådd i faktiske 
markedstransaksjoner, benyttes denne metoden.

Verdifall på og tapsutsatte finansielle eiendeler
For finansielle eiendeler som ikke er regnskapsført til virkelig verdi vurderes det på hver balansedag om det finnes objektive indikasjoner 
på at en finansiell eiendel eller en gruppe av finansielle eiendeler har falt i verdi. 

Dersom det foreligger objektive indikasjoner på at et tap ved verdifall, har påløpt, måles tapet som differansen mellom eiendelens 
balanseførte verdi og nåverdien av de estimerte framtidige kontantstrømmene (eksklusiv framtidige kredittap som ikke har påløpt), 
diskontert med den finansielle eiendelens opprinnelige effektive rente (dvs. den effektive renten beregnet ved førstegangsinnregning). 
Eiendelens balanseførte verdi reduseres enten direkte eller ved bruk av en avsetningskonto. Tapsbeløpet innregnes i resultatet.

Tap som forventes som følge av framtidige hendelser, uansett graden av sannsynlighet, blir ikke innregnet. 

Klassifikasjon og måling av finansielle eiendeler og gjeld
Finansielle eiendeler klassifiseres i en av de etterfølgende kategorier;
• holdt for omsetning 
• til virkelig verdi over resultatet etter virkelig verdi opsjonen 
• investeringer som holdes til forfall
• utlån og fordringer 
• tilgjengelig for salg

Holdt for omsetning
En finansiell eiendel er klassifisert som holdt for omsetning når den;

• i hovedsak er anskaffet eller pådratt med det formål å selge den eller kjøpe den tilbake på kort sikt, er en del av en portefølje av 
 identifiserte finansielle instrumenter som blir styrt sammen, og som det er godtgjort at det foreligger et nylig faktisk mønster for 
 kortsiktig realisering av overskudd for, eller
• er et derivat, med unntak for et derivat som er et øremerket og effektivt sikringsinstrument.

Med unntak for derivater faller kun en begrenset andel av Storebrands finansielle instrumenter inn under denne gruppen.

Finansielle eiendeler holdt for omsetning måles til virkelig verdi på balansetidspunktet. Endringer i virkelig verdi føres over 
resultatregnskapet

Noter til regnskapet 
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Til virkelig verdi over resultatet etter virkelig verdi opsjon
Storebrands Skadeforsikring finansielle instrumenter er klassifisert som til virkelig verdi over resultatet grunnet at:
• klassifiseringen reduserer mismatch i måling eller innregning som ellers ville oppstått som følge av ulike regler for måling av 
 eiendeler og forpliktelser, eller at
• de finansielle eiendeler inngår i en portefølje som løpende måles og rapporteres til virkelig verdi

Regnskapsføringen er tilsvarende som for gruppen holdt for omsetning.

Finansielle forpliktelser
Etter førstegangsinnregning måles alle finansielle forpliktelser til amortisert kost ved en effektiv rentemetode, eller til virkelig verdi. 

Forsikringsmessige forhold 
Regnskapsstandarden IFRS 4 Forsikringskontrakter, omhandler regnskapsmessig behandling av forsikringskontrakter. Storebrand 
Skadeforsikrings forsikringskontrakter omfattes av standarden. IFRS 4 er ment å være en foreløpig standard og den tillater bruk av 
uensartede prinsipper for behandling av forsikringskontrakter i konsernregnskapet. I konsernregnskapet er forsikringstekniske avsetninger 
i de respektive selskaper, beregnet i samsvar med det enkelte lands særlovgivning, videreført. 

Det følger av IFRS 4 at de forsikringsmessige avsetninger skal være tilstrekkelige.

Forsikringspremie inntektsføres i takt med forsikringsperioden. Kostnadsføring av skadetilfeller skjer på det tidspunkt skadetilfeller 
inntreffer.

Forsikringstekniske avsetninger
Finanstilsynet har utformet separate minstekrav for fem avsetningstyper. Disse er avsetning til ikke opptjent premie, 
erstatningsavsetning, sikkerhetsavsetning, reassuranseavsetning og administrasjonsavsetning.

Ikke opptjent premie (premieavsetning)
Avsetning for ikke opptjent premie for egen regning gjelder løpende kontrakter som er i kraft på regnskapstidspunktet. Opptjeningen er 
proratarisk og uten fratrekk for kostnader.

Erstatningsavsetning
Erstatningsavsetningen skal dekke forventet utbetaling av meldte, men ikke oppgjorte erstatningskrav. Den skal videre dekke forventede 
erstatningskrav knyttet til skader som er inntruffet, men ennå ikke meldt ved regnskapsperiodens utløp. Rapporterte ikke oppgjorte 
skadekrav avsettes i sin helhet. Det foretas så en beregning av avsetningsbehovet for inntrufne, men ikke rapporterte skader (IBNR), og 
for rapporterte, men ikke avsluttede skader (RBNS). Beregningen foretas ved å dele forretningen inn i homogene klasser. Hver enkelt 
klasse analyseres ved hjelp av statistiske modeller.

Sikkerhetsavsetninger 
Avsetning til å dekke fluktuasjoner (eventuelle katastrofer og ekstraordinære skadeforløp) i selskapets erstatningsansvar for egen 
regning. 

Reassuranseavsetninger 
Avsetning for eventuelle kostnader som påløper hvis selskapets reassurandører ikke dekker sine andeler av de samlede 
erstatningsforpliktelser. Denne avsetningen føres ikke som avsetning, men inngår i annen opptjent egenkapital som en bundet del.

Administrasjonsavsetninger
Avsetning til dekning av de administrasjonskostnader som påløper i forbindelse med skadeoppgjør ved en eventuell avvikling av 
selskapet. Avsetningen inngår i opptjent egenkapital.

Garantiavsetning
Pliktig avsetning i skadeforsikringsselskaper. Avsetningen skal bidra til at de forsikrede mottar oppgjør i henhold til inngåtte 
forsikringskontrakter. Avsetningen inngår i opptjent egenkapital.

Naturskadefond
Driftsoverskudd fra den obligatoriske naturskadeforsikringen som administreres av Norsk Naturskadepool, må avsettes til et eget 
naturskadefond. Avsetningen kan kun benyttes til erstatninger etter naturskader. Avsetningen inngår i opptjent egenkapital.

Gjenforsikringsandel av forsikringstekniske bruttoavsetninger
Posten viser selskapets netto kontraktsfastsatte rettigheter under en gjenforsikringskontrakt. Posten omfatter de beløp som selskapet 
forventer å motta fra reassurandør i henhold til inngått gjenforsikringsavtale.

Allokert investeringsavkastning
Finanstilsynet har gitt retningslinjer for beregning av allokert investeringsavkastning. Ved beregning av investeringsavkastningen 
anvendes en forsikringsteknisk rente som settes lik regnskapsårets gjennomsnittlige rente på statsobligasjoner med gjenstående løpetid 
lik 3 år.

Noter til regnskapet 
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Pensjonsforpliktelser egne ansatte 
Storebrands pensjonsordning for egne ansatte er pr 31.12.2010 en ytelsesordning. Ytelsesordningen i Norge er lukket for nye ansatte 
fra og med 1.1.2011, og ansatte pr 31.12.2010 kan frivillig velge innskuddsordning. 

Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser for ytelsesplaner beregnes etter lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som 
opptjeningsgrunnlag, basert på forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra 
folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, uførhet og frivillig avgang. 
Diskonteringsrenten fastsettes lik en risikofrie rente hensyntatt gjennomsnittlig gjenværende løpetid. Periodens netto pensjonskostnad 
består av summen av periodens pensjonsopptjening, rentekostnad på den beregnede forpliktelse, samt forventet avkastning av 
pensjonsmidlene.

Estimatavvik og virkningen av endrede forutsetninger amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 
10% av den største av pensjonforpliktelsen og pensjonsmidlene (korridor).

Storebrand har både forsikret- og uforsikret pensjonsordning. Den forsikrede ordningen i Norge er tegnet i Storebrand Livsforsikring AS 
som også inngår i Storebrand konsernet. 

Varige driftsmidler
Selskapets varige driftsmidler består av maskiner, inventar, biler, EDB-systemer.

Maskiner, inventar og biler vurderes til anskaffelseskost redusert med akkumulerte avskrivninger og eventuelle nedskrivninger. 

Avskrivningsperiode og – metode blir vurdert årlig for å sikre at metoden og perioden som brukes samsvarer med den økonomiske 
levetiden for driftsmiddelet. Tilsvarende gjelder for utrangeringsverdi. 

Det blir foretatt vurdering av nedskrivningsbehov når det foreligger indikasjon på verdifall. Eventuell nedskrivning resultatføres som 
differansen mellom balanseført verdi og gjenvinnbart beløp. Gjennvinnbart beløp er det høyeste av virkelig verdi med fradrag for 
salgskostnader og bruksverdi.  Ved hver rapporteringsdato vurderes mulighetene for reversering av tidligere nedskrivninger på ikke-
finansielle eiendeler. 

Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet består av betalbar skatt og endring utsatt skatt. Skatt blir resultatført, bortsett fra når den 
relaterer seg til poster som er ført direkte mot egenkapitalen. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er beregnet på forskjeller mellom 
regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld. Utsatt skattefordel balanseføres når det kan sannsynliggjøres at selskape i 
fremtiden vil ha tilstrekkelige skattemessig overskudd til å nyttiggjøre seg skattefordelen. 

NOTE 2 – ENDRINGER I STOREBRAND SKADEFORSIKRING KONSERN

Oslo Reinsurance Company Konsern sluttet å tegne ny forretning i 1994 og har siden det vært under avvikling. Avviklingen er nesten 
gjennomført, og i den forbindelse er det gjennomført endringer i konsernstrukturen. Datterselskapet Oslo Reinsurance Company Ltd (UK) 
er avtalt solgt, mens Oslo Reinsurance Company AS er fusjonert inn i morselskapet Storebrand Skadeforsikring AS.

Fusjonen mellom Storebrand Skadeforsikring AS  og Oslo Reinsurance Company AS er gjennomført som en mor datter fusjon med 
regnskapsmessig og skattemessig virkning fra 1.1.2010. Fusjonen er gjennomført med konsernkontinuitet. Det er ikke omarbeidet 
sammenligningstall for 2009.

Det ble i desember 2010 inngått avtale om salg av Oslo Reinsurance Company ltd til en pris av 4 mill. GBP. Overdragelsen er avhengig av 
engelske myndigheters godkjennelse og søknad er sendt og det forventes svar våren 2011. Som følge av avhendelsen følges reglene i 
IFRS 5 og samlede netto resultater etter skatt frem til og med avhendelsespunktet er vist på en egen linje i konsernresultatet etter linjen 
skattekostnad. Se for øvrig note 31.

NOTE 3 - VIKTIGE REGNSKAPSESTIMATER OG SKJØNNSMESSIGE VURDERINGER

Estimater og vurderinger evalueres løpende og er basert på historisk erfaring og forventning om fremtidige hendelser. Regnskapsestimatene 
kan avvike fra de faktiske resultater, men de er basert på beste skjønn på tidspunkt for regnskapsavleggelsen.

Forsikringsmessige avsetninger
Erstatningsavsetningen skal dekke forventet utbetaling av meldte, men ikke oppgjorte erstatningskrav. Den skal videre dekke forventede 
erstatningskrav knyttet til skader som er inntruffet, men ennå ikke meldt ved regnskapsperiodens utløp. Ikke meldte skader estimeres 
basert på skadehistorikk i risikoteoretiske metoder godkjent av Finanstilsynet. 

Noter til regnskapet 
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NOTE 4 - RISIKOSTyRING OG INTERNKONTROLL
 
Storebrand Skadeforsikrings inntekter er både på kort og lang horisont avhengig av eksterne forhold det er knyttet usikkerhet ved. De 
viktigste eksterne risikoforholdene er utviklingen i klima og reparasjonskostnader. Visse interne operasjonelle faktorer kan også gi opphav til 
tap. 

Operasjonell risiko
Vurdering av operasjonelle risikoer er knyttet til enhetens evne til å nå mål og gjennomføre planer. Prosessen dekker både risikoer for tap 
og sviktende lønnsomhet knyttet til konjunktursvingninger, endringer i rammebetingelser, endret kundeatferd mv og risikoer for tap som 
følge av utilstrekkelige eller sviktende interne prosesser, systemer, menneskelige feil, eller eksterne hendelser. 

Konsernets CFO har ansvaret for konsernets kontrollfunksjoner for risikostyring og internkontroll.  Med den betydningen finansiell 
markedsrisiko har for konsernets virksomhet, er det opprettet en sentral risikostyringsfunksjon, som har som oppgave å støtte styret og 
konsernledelsen i fastsettelsen av risikostrategi og å operasjonalisere rammesetting og risikoovervåking på tvers av konsernets virksomhet. 
Videre er det etablert en konsernkontrollfunksjon som har som oppgave å forvalte det verdibaserte styringssystemet, koordinere plan og 
budsjettprosessen, ledelsens risikovurdering og internkontrollrapportering, samt styre- og ledelsesrapporteringen.

Compliance
Compliancefunksjonen skal gi råd til styret og daglig leder om relevante lover, regler og standarder, holde dem informert om utviklingen 
innenfor områdene, og vurdere hvilke mulige konsekvenser endringer i lovgivningen kan få for virksomheten. Compliancefunksjonen skal 
kontrollere at foretaket har retningslinjer og prosedyrer for å avdekke risiko for at foretaket ikke oppfyller sine forpliktelser etter regelverket.

Complianceansvarlig i det enkelte selskap skal utarbeide skriftlige rapporter til styret og den øverste ledelsen i foretaket om foretakets 
etterlevelse av regelverket. Dette skal skje på regelmessig basis og minst en gang årlig. Rapportene skal blant annet angi om det er 
iverksatt forebyggende tiltak for å avhjelpe eventuelle mangler. Compliancerapporteringen sees i sammenheng med konsernselskapenes 
internkontrollrapporteringer, operasjonell risikorapportering og hendelsesrapportering.    

Complianceansvarlig skal ellers informere styret og ledelse når styret og ledelsen ønsker relevant informasjon eller det for øvrig etter 
complianceansvarliges skjønn er nødvendig.

Internrevisjon
Storebrand har inngått avtale med KPMG om internrevisjonsfunksjonen. Ansvarlig partner i KPMG rapporterer direkte til styret i 
Storebrand ASA, som fastsetter instruks for internrevisjonen og godkjenner revisjonens årsplan. Det er etablert en hovedkontaktperson 
for internrevisjonen i avdelingen Konsernkontroll. I tillegg er det etablert kontaktpersoner i alle datterselskapene som rapporterer til 
administrerende direktør eller leder for selskapets ledelsesstab. 

NOTE 5 - FORSIKRINGSRISKO

Selskapet tilbyr følgende produkter:
• Motorvogn
• Fritidsbåt
• Kombinerte produkter
• Reise
• Ulykke
• Yrkesskade 

For skadevirksomheten vil risikoen for det meste være at det er en liten bestand å utligne skadene på. Dette kan bety at enkelte storskader 
eller spesielle hendelser kan slå uforholdsmessig ut på resultatet. De største skadene vil typisk være innen ansvarsforsikring på motorvogn 
og brannforsikring for hus og innbo. For å dempe risikoen har Storebrand dekket seg med Excess of Loss-reassuranse med en egenregning 
på 5 millioner kroner per skade etter den første skaden som har en egenregning på 10 millioner kroner. For motor har dekningen en 
ubegrenset kapasitet. Før øvrige bransjer har dekningen en kapasitet på 35 millioner kroner. I tillegg kan det også være en opphopning av 
risiko gjennom vår reiseforsikring og mulige katastrofescenarioer som tsunamien i Sørøst-Asia i 2004.  Personforsikring som reise-, ulykke 
og yrkesskadeforsikring er derfor også dekket av vår katastrofereassuranse på konsernnivå. 

Risiko innen yrkesskadeforsikringer er også dekket gjennom både kvotereassuranse og ”excess of loss” beskyttelse, med en egenregning 
på 5 millioner kroner.

For helseforsikring har selskapet en ”excess of loss” beskyttelse av 80 % av alle skadeutbetalinger pr. person pr. år som overstiger 300 000 
kroner. Dette gjør at forsikringsrisikoen for helseforsikring for egen regning er på et meget lavt nivå.

Den tidligere skadeporteføljen til Storebrand ble i 2000 overført til If. Storebrand beholdt imidlertid frontingansvaret overfor kundene, da 
kundene ikke ble informert om risikooverføringen fra Storebrand til If. Dette frontingansvaret er nå i all vesentlighet avviklet, og det eneste 
frontingansvaret som gjenstår er for marin- og energiforsikringene som nå er plassert i Gard. De totale reservene til denne porteføljen 
utgjør nå bare 8,3 millioner kroner. Storebrand har kun resultatansvar for denne forretning hvis Gard skulle gå konkurs. Risikoen begrenser 
seg derfor til en kredittrisiko på Gard. Gard har en S&P rating på ”A” noe som tilsier en meget begrenset risiko for Storebrand.

Noter til regnskapet 



16

Risikoforhold og forsikringsrisiko for restporteføljen fra Oslo Reinsurance Company
Selskapets forretningsdrift har vært konsentrert om å avvikle eksisterende reassuranse porteføljer, enten ved å betale de skadekrav som 
kommer inn når de blir rapportert eller ved å forsøke å betale seg ut av restansvaret i kontraktene ved en fremforhandlet sum med 
forsikringstager (cedent).

Forsikringsrisikoen i restporteføljen fra Oslo Re ligger først og fremst i at skadekravene for ansvarsrelaterte bransjer øker. Selskapet har 
i lengre tid minimalisert denne risiko ved å inngå kommuteringsavtaler med forsikringstagerne / cedentene, og med dette har selskapet 
oppnådd å redusere eksponeringen for den type skader i stor grad. Det er i årene 2008 til 2010 gjennomført ”scheme of arrangements” 
som har redusert fremtidig forsikringsrisiko for selskapet vesentlig.

Det er inngått avtale om salg av Oslo Re UK Ltd betinget av engelske myndigheters godkjennelse. Dette betyr at all risiko knyttet til Oslo Re 
UK Ltd. vil være endelig avviklet innen 30.06.2011.

Selskapet Oslo Reinsurance Company er i 2010 fusjonert med Storebrand Skadeforsikring AS med regnskapsmessig virkning fra 1.1.2010. 

Faktiske skader sammenlignet med tidligere estimater
For Storebrand Skadeforsikring AS aktive portefølje ble det i 2010 et avviklingstap på 1 million kroner for tidligere årganger. 

Noter til regnskapet 

NOK mill. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Sum

Beregnede brutto erstatningskostnader

Per utgangen av skadeåret 0.7 46.3 139.0 226.2 334.0

- ett år senere 0.4 44.2 139.0 227.0

- to år senere 0.4 44.0 139.8

- tre år senere 0.4 43.6

- fire år senere 0.4

- fem år senere

Beregnet beløp per 31.12.10 0.4 43.6 139.8 227.0 334.0 744.8

Totalt utbetalt hittil 0.4 41.2 130.4 198.1 212.8 582.9

Erstatningsavsetning 0.0 2.3 9.4 28.9 121.3 161.9

Erstatningsavsetning for tidligere års skader 

(før 2005)

20.1 20.1

Sum erstatningsutvikling 182.0

Utvikling i erstatningsutbetalinger - Skadeforsikring  eksklusive run-off
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NOTE 6 - MARKEDSRISIKO

Markedsrisiko er risiko for tap på åpne posisjoner i finansielle instrumenter som følge av endringer i markedsvariabler og/eller markeds-
betingelser innenfor en spesifisert tidshorisont. Markedsrisiko er derfor risikoen for prisendringer i finansmarkedene, herunder endringer i 
rente-, valuta-, aksje-, eiendoms- og råvaremarkeder som påvirker verdien på selskapets finansielle instrumenter. 
 
Storebrand Skadeforsikring AS er i liten utstrekning eksponert for markedsrisiko.

Sensitivitetsanalyser
Aktivasiden er stresstestet for å vise hvor mye dette påvirker resultat i forhold til forventningene for 2011. I estimerte effekter inngår en 
estimert normalisert avkastning gjennom året som baserer seg på usikre forutsetninger om fremtidig avkastning.  Stresstestene er gjort på 
investeringsporteføljen pr. 31.12.2010 og resultatet viser estimert resultateffekt for året som helhet. Stresstestene som er gjort er aksjer 
+/- 20 prosent og renter +/-150 basispunkter.

NOTE 7 - LIKVIDITETSRISIKO

Likviditetsrisiko er risikoen for at selskapet ikke har likviditet til å møte sine betalingsforpliktelser, eller at selskapet ikke kan avhende verdi-
papirer til akseptable priser. Storebrand Skadeforsikrings forsikringsforpliktelser er vanligvis kjent lenge før de forfaller, men en solid likvidi-
tetsbuffer er likevel viktig for å kunne motstå uforutsette hendelser. 

Samtidig er det i tråd med lovkrav utarbeidet egne likviditetsstrategier. Disse strategiene spesifiserer rammer og tiltak for å sikre god likvi-
ditet og det spesifiseres en minste allokering til aktiva som kan omsettes på kort varsel. Strategien definerer rammer for allokering til ulike 
typer aktiva, og har medført at Storebrand Skadeforsikring i hovedsak har pengemarkedsplasseringer som kan omsettes ved behov.

Noter til regnskapet 

Endring markedsverdi

Innvirkning på resultat/egenkapital

NOK mill. 2010 2009

Aksjer -20% 0 -3

Aksjer +20% 0 3

Renter -1,5% -2 -3

Renter +1,5% 2 3

NOK mill. 2010 2009

Aksjer -20% 0 -3

Aksjer +20% 0 3

Renter -1,5% -2 -3

Renter +1,5% 2 3

NOK mill. 0-6 mnd 6-12 mnd 1-3 år 3-5 år over 5 år Sum verdi

Balanseført 

verdi

Forsikringstekniske avsetninger skade-

forsikring *)

114.8 97.8 74.1 25.9 29.8 342.4 342.4

Andre forpliktelser 6.5 6.5 6.5

Sum finansielle forpliktelser 31.12.10 121.3 97.8 74.1 25.9 29.8 348.9 348.9

Sum finansielle forpliktelser 31.12.09 92.0 75.0 57.0 20.0 23.0 267.0 267.0

Udiskonterte kontantstrømmer finansielle forpliktelser Storebrand Skadeforsikring AS  

 

*) inkluderer erstatningsavsetningen ekslusive run-off og 75% av premieavsetningen 
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NOTE 8 - KREDITTRISIKO

Med kredittrisiko menes risiko for tap som følge av at en motparts manglende vilje eller evne til å gjøre opp sine forpliktelser. Grensene for 
kredittrisiko mot den enkelte debitor og samlet innenfor ratingkategorier besluttes av styret i selskapet. Det er lagt vekt på at kredittekspo-
neringen er diversifisert for å unngå konsentrasjon av kredittrisiko mot enkelte debitorer og sektorer. 

Noter til regnskapet 

Kredittrisiko i Storebrand Skadeforsikring AS fordelt på motpart

Rentebærende verdipapirer vurdert til FVO AAA Sum

Debitorkategori etter garantist

NOK mill. Virkelig verdi Virkelig verdi

Stat og statsgaranterte obligasjoner 373.3 373.3

Sum rentebærende verdipapirer vurdert fordelt etter rating 373.3 373.3

Obligasjonsfond

Sum 2010 1) 373.3 373.3

Sum 2009 1) 191.8 191.8

AA Sum

Motparter Virkelig verdi

NOK mill. Virkelig verdi 2010

Derivater 0.0

Bankinnskudd 96.6 96.6

Utlån til kredittinstitusjoner 0.0

1) Eksklusive underliggende investeringer i eksterne fond

Ratingklasser er basert på Standard & Poors’s
NIG = Non-investment grade.

NOTE 9 - VERDSETTELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER TIL VIRKELIG VERDI

Kapitalforvalter gjennomfører en omfattende prosess for å sikre en mest mulig markedsriktig verdifastsettelse av finansielle instrumen-
ter. Børsnoterte finansielle instrumenter verdsettes basert på offisielle sluttkurser fra børs innhentet gjennom Reuters og Bloomberg. 
Fondsandeler er generelt verdsatt til oppdaterte offisielle NAV-kurser der slike finnes. Obligasjoner verdsettes som hovedregel basert på 
innhentede kurser fra Reuters og Bloomberg. Obligasjoner som ikke kvoteres regelmessig vil normalt verdsettes basert på anerkjente teo-
retiske modeller. Sistnevnte gjelder i særlig grad obligasjoner denominert i norske kroner. Som grunnlag for slik verdsettelse benyttes dis-
konteringsrenter bestående av swaprenter tillagt en kredittpremie. Kredittpremien vil oftest være utstederspesifikk, og normalt basert på 
konsensus av kredittspreader kvotert av et utvalg meglerforetak.

Kapitalforvalter gjennomfører løpende kontroll for å sikre kvaliteten på innhentede markedsdata fra eksterne kilder. Slike kontroller vil gene-
relt omfatte sammenligning av multiple kilder samt kontroll og rimelighetsvurdering av unormale endringer.

Konsernet kategoriserer finansielle instrumenter som verdsettes til virkelig verdi på tre forskjellige nivåer som er nærmere beskrevet neden-
for. Nivåene gir uttrykk for ulik grad av likviditet og ulike målemetoder.

Nivå 1: Finansielle instrumenter der verdsettelse er basert på kvoterte priser i aktive markeder for identiske eiendeler
Denne kategorien omfatter børsnoterte aksjer som over den foregående 6 måneders perioden har hatt en daglig gjennomsnittlig omsetning 
tilsvarende ca MNOK 20 eller mer. Aksjene anses på dette grunnlag å være tilstrekkelig likvide til å omfattes på dette nivå. Obligasjoner, ser-
tifikater eller tilsvarende instrumenter utstedt av nasjonal stat er generelt klassifisert på nivå 1. 

Nivå 2: Finansielle instrumenter der verdsettelse er basert på observerbar markedsinformasjon ikke omfattet av nivå 1
Denne kategorien omfatter finansielle instrumenter som verdsettes basert på markedsinformasjon som kan være direkte observerbar eller 
indirekte observerbar. Markedsinformasjon som er indirekte observerbar innebærer at prisene kan være avledet fra observerbare relaterte 
markeder. Nivå 2 omfatter aksjer eller tilsvarende egenkapitalinstrumenter der markedskurser er tilgjengelig, men der omsetningsvolum er 
for begrenset til å oppfylle kriteriet for nivå 1. Normalt vil aksjene på dette nivå være omsatt i løpet av siste måned. Obligasjoner og tilsva-
rende instrumenter er generelt klassifisert på dette nivå. 

Nivå 3: Finansielle instrumenter der verdsettelse er basert på informasjon som ikke er observerbar iht nivå 2
Aksjer klassifisert på nivå 3 omfatter investeringer i primært unoterte/private selskaper. 
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Noter til regnskapet 

NOK mill. Kvoterte priser 

Observerbare 

forutsetninger

Ikke observerbare 

forutsetninger Sum 2010

Eiendeler:

Aksjer og andeler: 0.0 0.0 0.0 0.0

Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning

  - Stat og statsgaranterte obligasjoner 373.3 373.3

Sum obligasjoner og verdipapirer med fast avkastning 373.3 0.0 0.0 373.3

NOK mill. Kvoterte priser 

Observerbare 

forutsetninger

Ikke observerbare 

forutsetninger Sum 2009

Eiendeler:

Aksjer og andeler 17.2 17.2

Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning 191.7 0.2 191.9

NOK mill. Aksjer Fondsandeler

Balanse pr. 1.1.10 17.2 0.2

Netto gevinster/tap på finansielle instrumenter -7.7

Tilgang/kjøp

Salg -9.5 -0.2

Forfalt/oppgjør

Overført fra kvoterte priser til observerbare forutsetninger

Overført til kvoterte priser fra observerbare forutsetninger

Annet

Balanse pr. 31.12.10 0.0 0.0

Spesifikasjon av papirer etter verdsettelsesteknikker (ikke observerbare forutsetninger)

Tabellene inneholder porteføljene i Storebrand Skadeforsikring AS unntatt sammenligningen  fra 2009 som inneholder fondsandeler i Oslo 

Re AS som nå er innfusjonert i Storebrand Skadeforsikring AS.



20

NOTE 10 - NETTO INNTEKTER FOR ULIKE KLASSER AV FINANSIELLE INSTRUMENTER STOREBRAND 

SKADEFORSIKRING AS

NOTE 11 – FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT STOREBRAND SKADEFORSIKRING AS

Noter til regnskapet 

NOK mill.

Utbytte/rente-

inntekter

Netto gevinst/tap 

ved realisasjon 

Netto urealisert 

gevinst/tap Sum 2010

Netto inntekter fra aksjer og andeler 11.7 -7.3 4.4

Netto inntekter obligasjoner, rentefond og andre verdi-

papirer med fast avkastning

6.2 0.1 0.1 6.4

Netto inntekter finansielle derivater 0.0

Netto inntekter og gevinster fra finansielle eien-

deler til virkelig verdi 

6.2 11.8 -7.2 10.8

 - herav FVO (virkelig verdi opsjon) 6.2 11.8 -7.2 10.8

Privatbetonte forsikringer

Sum 

næringNOK mill.

Kombi-

nerte

Motor-

vogn

Herav

trafikk-

fors.

Herav 

øvrige Fritidsbåt Ulykke Reise

Øvrig 

privat

Sum 

privat

Brutto forretning

Forfalte premier 121.1 286.3 118.2 168.1 12.8 4.8 24.2 3 452.2 1.3

Opptjente premier 107.3 253.5 102.9 150.6 11.6 4.5 22.1 2.6 401.6 1.2

Påløpne erstatninger -110.4 -193 -68.7 -124.3 -9.8 -3.2 -19.2 -2.3 -337.9 -0.6

Forsikringsrelaterte brutto 

driftskostnader

-26.8 -63.4 -26.2 -37.2 -2.8 -1.1 -5.4 -0.7 -100.2 -0.3

Forsikringsteknisk 

resultat

-29.9 -2.9 8.0 -10.9 -1.0 0.2 -2.5 -0.4 -36.5 0.3

Påløpne erstatninger, 

brutto

Inntruffet i år -105.4 -196 -68.7 -124.3 -10.5 -2 -20.5 -2.3 -336.7 -0.6

Inntruffet tidligere år -5 3 0.7 -1.2 1.3 0 -1.2 0

Totalt for regnskapsåret -110.4 -193 -68.7 -124.3 -9.8 -3.2 -19.2 -2.3 -337.9 -0.6

NOK mill. Øvrige1)

Run-off  

portef.2)

Inngående  

reassuranse 2010 2009

Skadekonsern 

2009 3)

Brutto forretning

Forfalte premier 9.3 462.8 339.1 339.1

Opptjente premier 8.9 411.7 284.6 284.7

Påløpne erstatninger -3.7 0.5 -341.7 -226.0 -205.5

Forsikringsrelaterte brutto 

driftskostnader

-2.1 0.0 0.0 -102.5 -111.0 -120.4

Forsikringsteknisk resultat 3.1 0.0 0.5 -32.5 -52.4 -41.2

Påløpne erstatninger, 

brutto

Inntruffet i år -3.8 -340.1 -226.2 -232.1

Inntruffet tidligere år 0.1 -0.5 -1.6 0.1 26.7

Totalt for regnskapsåret -3.7 0.0 -0.5 -341.7 -226.0 -205.4

1)består av naturskadepool og trafikkforsikringsforeningen
2)Denne består av ansvar på forsikringer tegnet før overdragelsen av forsikringsvirksomheten til If i 1999 på avtaler som ikke ble fornyet i If. Dette ansvaret er i sin 
helhet gjenforsikret i If.
3) For 2010 er det ingen forskjell på Storebrand Skadeforsikring AS og Storebrand Skadeforsikring Konsern
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NOTE 12 - FORSIKRINGSRELATERTE SALGS- OG ADMINISTRASJONSKOSTNADER

Noter til regnskapet 

NOTE 13 - PENSJONSKOSTNADER OG PENSJONSFORPLIKTELSER 

De ansatte er sikret gjennom en ytelsespensjon på 70 prosent av pensjonsgrunnlaget på fratredelsestidspunktet. Ordinære fratredelses-
alder er 65 år. Pensjonen er sikret gjennom kollektiv pensjonsordning i Storebrand Livsforsikring AS. Forsikringen gjelder etter oppnådd 
pensjonsalder som er 67 år for funksjonærer og 65 år for assurandører. Pensjon til funksjonærer mellom 65 og 67 år og pensjon tilknyt-
tet lønn over 12 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G) blir utbetalt direkte fra selskapene. Det er gitt garanti  for opptjent pensjon for 
lønn over 12 G ved fratreden før 65 år. 12 G utgjør pr. 31.12.2010 kr 907 692. Pensjonsbetingelsene følger av pensjonsvedtektene i 
Storebrandkonsernet. 

Selskapet er pliktig til å ha en tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordning tilfredsstiller kravene i 
denne loven.

Storebrand Skadeforsikring AS  Storebrand Skadeforsikring 

Konsern

2010 2009 NOK mill. 2010 2009

1.1 0.3 Personalkostnader 1.1 0.3

27.9 13.3 Provisjoner 27.9 13.3

9.2 21.3 Øvrige salgskostnader 9.2 21.8

38.2 34.9 Sum forsikringsrelaterte salgskostnader 38.2 35.4

34.8 29.6 Personalkostnader 34.8 40.0

29.5 46.5 Øvrige driftskostnader 29.5 44.9

64.3 76.1 Sum øvrige forsikringsrelaterte driftskostnader 64.3 84.9

102.5 111.0 Sum forsikringsrelaterte driftskostnader 102.5 120.3

Storebrand Skadeforsikring AS  Storebrand Skadeforsikring 

Konsern

2010 2009 NOK mill. 2010 2009

Pensjonseiendel

12.0 7.1 Pensjonsforpliktelser 12.0 10.6

Bokført i balansen: 

Storebrand Skadeforsikring AS  Storebrand Skadeforsikring 

Konsern

2010 2009 NOK mill. 2010 2009

41.4 8 Nåverdi av forsikret pensjonsforpliktelse 41.4 36.0

-32.2 -5.2 Virkelig verdi av pensjonsmidler -32.2 -29.5

9.2 2.8 Netto pensjonforpliktelse/ midler forsikret ordning 9.2 6.5

7.9 5 Nåverdi av uforsikret pensjonsforpliktelse 7.9 7.2

-5.1 -0.7 Ikke regnskapsførte estimatavvik -5.1 -3.1

12.0 7.1 Netto pensjonsforpliktelse i balansen 12.0 10.6

Avstemming av eiendeler og gjeld bokført i balansen:  

Inkluderer arbeidsgiveravgift på netto underfinansiert forpliktelse som inngår i bruttoforpliktelsen  
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Storebrand Skadeforsikring AS  Storebrand Skadeforsikring 

Konsern

2010 2009 NOK mill. 2010 2009

13.2 12.5 Netto pensjonsforpliktelse 1.1 43.2 42.1

4.2 4.9 Periodens pensjonsopptjening 4.2 5.4

1.8 0.5 Rentekostnader på forpliktelsen 1.8 1.6

1.0 -4.4 Estimatavvik 1.0 -5.1

-0.9 Utbetalt pensjon -0.9 -0.8

30.0 Pensjonsforpliktelse tilgang/avgang og valutajustering

-0.3 Annet

49.3 13.2 Netto pensjonsforpliktelse 31.12 49.3 43.2

Storebrand Skadeforsikring AS  Storebrand Skadeforsikring 

Konsern

2010 2009 NOK mill. 2010 2009

5.2 4.2 Virkelig verdi av pensjonsmidler 1.1 29.5 26.2

1.6 0.3 Forventet avkastning 1.6 1.6

-0.8 -1.3 Estimatavvik -0.8 -0.7

2.7 2.0 Innbetalt premie 2.7 3.2

-0.8 0 Utbetalte pensjoner -0.8 -0.8

Planendringer

24.3 Pensjonsforpliktelse tilgang/avgang om valutajustering

32.2 5.2 Netto pensjonsmidler 31.12 32.2 29.5

 Storebrand Livsforsikring

NOK mill. 2010 2009

Bygninger og fast eiendom 16% 15%

Obligasjoner til amortisert kost 26% 26%

Pantelån og andre lån 2% 2%

Aksjer  og andeler 21% 16%

Obligasjoner 30% 38%

Sertifikater 2% 1%

Andre kortsiktige finansielle eiendeler 3% 2%

Sum 100% 100%

Tabellen viser prosentvis plassering av pensjonsmidlene ved utgangen av året som administreres av Storebrand Livsforsikring.

Bokført (realisert) avkastning av eiendelene 4.7 % 5.0 %

Endringene i den ytelsesbaserte pensjonsforpliktelsen i løpet av året  

Endringene i pensjonsmidlenes virkelige verdi:  

Forventede innbetalinger av premie (pensjonsmidler) i 2011:            2,7

Noter til regnskapet 

Pensjonsmidler er basert på Storebrand Livsforsikrings finansielle midler som har følgende sammensetning pr. 31.12: 
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Storebrand Skadeforsikring AS  Storebrand Skadeforsikring 

Konsern

2010 2009 NOK mill. 2010 2009

49.3 13.2 Nåverdien av den ytelsesbaserte pensjonsforpliktelse 49.3 43.2

32.2 5.2 Virkelig verdi av pensjonsmidlene 32.2 29.5

17.1 8.0 Underskudd/(overskudd) 17.1 13.7

 Storebrand Livsforsikring

31.12 10 31.12 09

Økonomiske:

Diskonteringsrente 4.0 % 4.4 %

Forventet avkastning på pensjonsmidler i regnskapsperioden 4.9 % 6.0 %

Forventet lønnsvekst 3.9 % 4.0 %

Forventet årlig  regulering folketrygd 3.8 % 4.0 %

Forventet årlig regulering utbetaling av pensjoner 2.0 % 2.0 %

Uførhetstabell KU KU

Dødelighetstabell K2005 K2005

Netto pensjonsforpliktelse pr. 31.12:  

Hovedforutsetninger benyttet i beregningene av netto pensjonsforpliktelse pr. 31.12:

Noter til regnskapet 

Økonomiske forutsetninger: 

Beregningsforutsetningene er fastsatt ut fra veiledning fra Norsk Regnskapsstiftelse justert for selskapsspesifikke forhold, herunder en 

forventet avkastning ut fra valgt investeringprofil. Aktuarielle forutsetninger: Standardiserte forutsetninger om døds-/uføreutvikling samt 

andre demografiske faktorer utarbeidet av Finansnæringens Hovedorganisasjon. Gjennomsnittlig fratredelseshyppighet på 2-3% for hele 

arbeidsstokken sett under ett. 

Storebrand Skadeforsikring AS  Storebrand Skadeforsikring 

Konsern

2010 2009 NOK mill. 2010 2009

4.3 4.1 Periodens pensjonsopptjening inklusive avsatt arbeidsgiveravgift 4.3 5.6

1.8 0.6 Rentekostnader på forpliktelsen 1.8 1.8

-1.6 -0.3 Forventet avkastning på pensjonsmidlene -1.6 -1.5

0.1 0.2 Estimatavvik 0.1 0.3

0.7 Påløpt arbeidsgiveravgift

4.6 5.3 Netto pensjonskostnad resultatført i perioden 4.6 6.2

Netto pensjonskostnad i  resultatregnskapet, spesifisert som følger:  
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NOTE 14 - LØNN OG GODTGJØRELSER TIL LEDENDE ANSATTE    

Tom Granguist er administrerende direktør i Storebrand Skadeforsikring AS. Han har en prestasjonsavhengig bonus basert på konsernets 
ordinære bonusordning som er tredelt. Verdiskapningen for konsernet finansierer bonusen, mens egen prestasjon bestemmer hvor stor 
andel av den finansierte bonus som tildeles. Tildelt bonus tillegges bonusbank der 1/3 av saldo utbetales årlig. Administrerende direktør er 
medlem av Storebrands pensjonsordning. 
 
Selskapet har ingen forpliktelser overfor styrets leder ved opphør eller endring av vervet. Selskapet betaler styreansvarsforsikringer for sine 
styremedlemmer. 

Tusen kroner

Ledende ansatte

Ordinær

lønn

Utbetalt

bonus

Andre 

ytelser **)

Lønns- 

garanti

mnd.

Årets

pensjons-

kostnad

Nåverdi

pensjon Lån

Rentesats

pr. 

31/12/2010

Avdrags-

plan 

Tom Granquist 1,456 375 173 6 513 2,222 1,524 3,00% 2021

Øivind Huse 946 155 88 296 1,256 828 2.85% 2022

Jan Tore Flaglien 882 143 148 234 2,179 4,419 2,85%/3,00%/3,35% 2020/2038

Harald Lindeman 714 74 93 122 2,277 270 3,00% 2030

Mats Sollie 843 0 84 200 642 1,700 3,00% 2038

Caroline Burum Brekke 582 100 42 80 513 1,510 3,00% 2030

Bjørn Morten Skordal 1,603 800 123 173 4,998 1,078 3,00% 2023

Jo Nesse 558 64 125 6,357 1,266 3,00%/3,59% 2011/2020

Tusen kroner

Ledende ansatte

Eier antall

aksjer *)

Bonus-

bank

***)

Avkastning

aksjebank

****)

Utbetalt 

bonus 

1/3

Tom Granquist 5,626  773 35  524 

Øivind Huse 4,258  202 14  209 

Jan Tore Flaglien 7,262  467 13  196 

Harald Lindeman 0  102 7  100 

Mats Sollie 0  -   0  -   

Caroline Burum Brekke 758  137 13  112 

Bjørn Morten Skordal 3,517  -   0  -   

Jo Nesse 23,910  -   0  -   

Tusen kroner

Styret

Styre-

honorar

Eier antall

aksjer *) Lån

Rentesats

31/12/2010

Avdrags-

plan

Gunnar Rogstad-styreleder 101,422 1,231  3,00%  2035 

Egil Thompson 19,632 2,646  3,00%/3,44% 2019/2038

Roar Thoresen 32,888 1,564 3.00% 2032

Anne Ombye 188 300 0

Caroline Burum Brekke 100 758 1,510  3,00% 2030

Bård Brandsrud 58 0 1,700  3,00% 2040

Anne-Lise Løfsgaard 79 0 692 4.15% 2034

*)      Oversikten viser antall aksjer i Storebrand ASA eid av vedkommende person, samt nærmeste familie og selskaper der vedkommende har bestemmende innflytelse 
 jfr. RL § 7-26.        
**)    Omfatter bil, telefon, forsikring, rentefordel og andre trekkpliktige ytelser        
***)  Innestående pr. 31.12.10. Ledende ansatte har som en del av sin lønnsavtale også avtale om prestasjonsavhengig bonus, som er knyttett opp mot konsernets 
 verdibaserte styringssystem. Verdiskapningen i konsernet finansierer bonusen, mens egen prestasjon bestemmer hvor stor andel av den finansierte bonusen som 
 tildeles. Tildelt bonus tillegges bonusbank der 1/3 av saldo utbetales årlig. Ved oppstart av bonusbanken har Storebrand  tilført et initielt innskudd. Ved 
 fratredelse vil positivt initielt innskudd tilfalleStorebrand. Tilført beløp i bonusbank eksponeres 50 prosent mot Storebrands aksjekurs og 50 prosent mot beste 
 rente Storebrand Bank. Over tid utvikler aksjebanken og rentebanken seg separat.  Pga. omlegging av bonussystemet går alle unntatt administrerende direktør ut 
 av bonusbanken og restsaldo utbetales i 2011.        
****)  Avkastning «aksjebank» viser årets verdistigning i bonusbanken knyttet til utviklingen i Storebrands aksjekurs i 2010 justert for utbytte.    
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Godtgjørelse til revisor (ekskl. mva)

NOTE 15: GODTGJØRELSE TIL REVISOR 

NOK mill.

Storebrand Skadeforsikring AS Storebrand Skadekonsern

2010 2009 2010 2009

Sum

herav Deloitte

Norge Sum Sum Sum

 Lovpålagt revisjon 0.4 0.4 0.4 0.5 0.8

Total godtgjørelse til revisor 0.4 0.4 0.4 0.5 0.8

Skattekostnaden i resultatet

STOREBRAND SKADEFORSIKRING AS

Avstemming av forventet skattekostnad til faktisk skattekostnad

NOTE 16: SKATT

NOK mill. 2010 2009

Betalbar skatt 0.0 0.0

Utsatt skatt 0.0 0.0

Sum skattekostnad 0.0 0.0

NOK mill. 2010 2009

Ordinært resultat før skatt -28.1 -72.1

Forventet inntektsskatt med nominell skattsats -7.9 -20.2

Skatteeffekten av :

   realisert/urealiserte aksjer/AIO -1.1 0.8

   mottatt aksjeutbytte 0.0 -0.2

   tilknyttede selskaper 0.0 0.0

   permanente forskjeller 0.0 0.0

   endring forsikringstekniske avsetninger -4.0 -3.1

   nedvurdering av utsatt skattefordel 13.0 22.7

Endring tidligere år

Sum skattekostnad 0.0 0.0
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STOREBRAND SKADEFORSIKRING KONSERN

Skattekostnaden i resultatet

NOK mill. 2010 2009

Betalbar skatt 0.0 0.0

Utsatt skatt 0.0 0.0

Sum skattekostnad 0.0 0.0

Beregning av utsatt skattefordel og utsatt skatt av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring:  

NOK mill. 2010 2009

Skatteøkende midlertidige forskjeller

Gevinst-/tapskonto 402.3 502.8

Verdipapirer 7.3

Annet 42.1 26.5

Sum skatteøkende midlertidige forskjeller 444.4 536.6

Midlertidige forskjeller ikke grunnlag for utsatt skatt 34.2

Skattereduserende midlertidige forskjeller

Verdipapirer -0.4 0.0

Driftsmidler -7.5 -8.2

Avsetninger -1.5 -0.7

Påløpt pensjon -12.0 -7.1

Annet

Sum skattereduserende midlertidige forskjeller -21.4 -16.0

Fremførbare underskudd -945.7 -989.5

Fremførbare godtgjørelse -2.0 -2.0

Sum fremførbare  underskudd og godtgjørelse -947.7 -991.5

Grunnlag for netto utsatt skatt/skattefordel -524.7 -505.1

Nedvurdering av grunnlag for utsatt skattefordel 524.7 505.1

Netto grunnlag for utsatt skatt og utsatt skattefordel 0.0 0.0

Netto utsatt fordel/forpliktelse i balansen 0.0 0.0

Bokført i balansen:

Utsatt skattefordel 0.0 0.0

Utsatt skatt 0.0 0.0
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Avstemming av forventet skattekostnad til faktisk skattekostnad

NOK mill. 2010 2009

Ordinært resultat før skatt -47.9 -45.8

Forventet inntektsskatt med nominell skattsats -13.4 -12.8

Skatteeffekten av :

   realisert/urealiserte aksjer/AIO -1.1 1.2

   mottatt aksjeutbytte 0.0 -0.2

   Ikke skattepliktig overskudd fra utlandet 0.0 -8.8

   permanente forskjeller 0.0 0.0

   endring forsikrigstekniske avsetninger -4.0 -3.0

   nedvurdering av utsatt skattefordel 18.5 23.6

Endring tidligere år

Resultat vedr solgt virksomhet -46.3

Forventet inntektsskatt med nominell skattsats -13.0

Skatteeffekten av :

   Ikke skattepliktig overskudd fra utlandet 1.7

   permanente forskjeller 11.2

Sum skattekostnad 0.0 0.0

Beregning av utsatt skattefordel og utsatt skatt av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring:  

NOK mill. 2010 2009

Skatteøkende midlertidige forskjeller

Gevinst-/tapskonto 402.3 502.8

Verdipapirer 6.9

Annet 42.1 27.7

Sum skatteøkende midlertidige forskjeller 444.4 537.4

Midlertidige forskjeller ikke grunnlag for utsatt skatt 35.5

Skattereduserende midlertidige forskjeller

Verdipapirer -0.4 0.0

Driftsmidler -7.5 -8.4

Avsetninger -1.5 -1.3

Påløpt pensjon -12.0 -10.6

Annet

Sum skattereduserende midlertidige forskjeller -21.4 -20.3

Fremførbare underskudd -943.3 -1,006.8

Fremførbare godtgjørelse -2.0 -2.0

Sum fremførbare  underskudd og godtgjørelse -945.3 -1,008.8

Grunnlag for netto utsatt skatt/skattefordel -522.3 -527.2

Nedvurdering av grunnlag for utsatt skattefordel 522.3 527.2

Netto grunnlag for utsatt skatt og utsatt skattefordel 0.0 0.0

Netto utsatt fordel/forpliktelse i balansen 0.0 0.0

Bokført i balansen:

Utsatt skattefordel 0.0 0.0

Utsatt skatt 0.0 0.0
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NOTE 17: IMMATERIELLE EIENDELER

Immaterielle 

eiendeler

IT- systemer Sum 2010 Sum 2009NOK mill.

Anskaffelseskost 1.1 47.1 47.1 45.2

Tilgang i perioden:

   Utviklet internt 0.0

   Kjøpt separat 3.0 3.0 1.9

Avgang i perioden 0.0

Andre endringer 0.0

Anskaffelseskost 31.12 50.1 50.1 47.1

Akk. av- og nedskrivninger 1.1 -30.6 -30.6 -17.3

Nedskrivning i perioden 0.0

Amortisering i perioden -5.9 -5.9 -13.3

Avgang i perioden 0.0

Reversering av nedskrivning i perioden 0.0

Andre endringer 0.0

Akk. av- og nedskrivninger 31.12. -36.5 -36.5 -30.6

Balanseført verdi 31.12. 13.6 13.6 16.5

Webportalen har en levetid på 3 år, mens forsikringssystemet har en forventet levetid på 6 år.

Alle immaterielle eiendeler tilhører Storebrand Skadeforsikring AS.
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NOTE 18: VARIGE DRIFTSMIDLER

NOK mill. Maskiner Biler Inventar Eiendommer Sum 2010

Sum 2009 

Skade AS

Sum 2009 

Skade- 

konsern

Balanseført verdi pr. 1.1 0.7 0.9 0.0 1.6 1.6 2.8

Tilgang 0.4 0.3 0.7 1.5 1.5

Avgang -0.6 -0.6 -0.5 -0.8

Verdiregulering ført over balansen 0.0 0.0 0.0

Tilgang via oppkjøp/fusjon 0.6 0.6 0.0 0.0

Avskrivning -0.1 -0.2 -0.2 -0.5 -1.1 -1.3

Nedskrivning  i perioden 0.0 0.0 0.0

Nedskrivning reversert i perioden 0.0 0.0 0.0

Valutadifferanser ved omregning av utlandsk 

enhet

0.0 0.0 0.0

Andre endringer 0.0 0.0 0.0

Balanseført verdi pr. 31.12 0.3 0.5 1.0 0.0 1.8 1.6 2.2

Anskaffelseskost IB 0.0 1.0 2.4 2.6 6.0 5.1 9.8

Anskaffelseskost UB 0.4 1.1 2.7 2.6 6.8 6.0 10.6

Akkumulert av- og nedskrivning IB 0.0 0.4 1.4 2.6 4.4 3.5 7.4

Akkumulert av- og nedskrivning UB 0.1 0.6 1.6 2.6 4.9 4.4 8.3

Avskrivningsmetode:

Avskrivningsplan og økonomisk levetid: Lineær

Maskiner 4 år

Biler 6 år

Inventar 4 år

For 2010 er det ingen forskjell mellom Storebrand Skadeforsikring AS og Storebrand Skadeforsikring Konsern.

NOK mill.

Minimum fremtidig leie-

betaling 0 - 1 år

Minimum fremtidig leie-

betaling 1 - 5 år

Minimum fremtidig leie-

betaling over 5 år

Leieavtaler mindre enn 1 år

Leieavtaler 1 - 5 år 0.2 0.3

Leieavtaler over 5 år 2.4 9.6 9.2

Sum 2.6 9.9 9.2

Herav framtidige fremleieinntekter

NOK mill. 2010 2009

Resultatførte leiebetalinger 2.9

Resultatførte fremleieinntekter 

Minimum framtidig betaling knyttet til operasjonelle leieavtaler på driftsmidler er som  følger:  

Resultatførte beløp

NOTE 19: OPERASJONELLE LEIEAVTALER DRIFTSMIDLER

Dette gjelder i hovedsak husleieavtale for Storebrand’s hovedkontor på Lysaker, samt leie av kaffemaskin og kopimaskiner
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NOTE 20: KLASSIFISERING AV FINANSIELLE EIENDELER OG FORPLIKTELSER

NOTE 21: REASSURANDØRENES ANDEL AV FORSIKRINGSMESSIGE AVSETNINGER 

NOK mill. Lån og fordringer Virkelig verdi, FVO Sum

Finansielle eiendeler

Bankinnskudd 96.6 96.6

Aksjer og andeler 0.0

Obligasjoner og andre verdipapir med fast avkastning 373.3 373.3

Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer 139.8 139.8

Sum Finansielle eiendeler 2010 236.4 373.3 609.7

Sum Finansielle eiendeler 2009 - Storebrand Skade AS 194.0 208.9 402.9

Sum Finansielle eiendeler 2009 - Storebrand Skadekonsern 369.5 209.0 578.5

Finansielle forpliktelser 

Annen kortsiktig gjeld 18.4 18.4

Sum finansielle forpliktelser 2010 18.4 0.0 18.4

Sum Finansielle forpliktelser 2009 - Storebrand Skade AS 8.3 8.3

Sum Finansielle forpliktelser 2009 - Storebrand Skadekonsern 36.2 36.2

Storebrand Skadeforsikring AS  Storebrand Skadeforsikring 

Konsern

2010 2009 NOK mill. 2010 2009

1,003.8 1,137.4 Saldo 1.1 1,046.5 1,191.5

-995.2 -133.6 Endring i premie- og erstatningsavsetning -995.2 -137.3

0.0 0.0 Valutakursendringer 0.0 -7.7

Oslo Re UK overført til solgt virksomhet -42.7

8.6 1,003.8 Saldo 31.12 8.6 1,046.5

For 2010 er det ingen forskjell mellom Storebrand Skadeforsikring AS og Storebrand Skadeforsikring Konsern.
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NOTE 22: KUNDEFORDRINGER OG ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER

NOTE 23: AKSJER OG ANDELER

Storebrand Skadeforsikring AS  Storebrand Skadeforsikring 

Konsern

2010 2009 NOK mill. 2010 2009

139.6 103.8 Kundefordringer 139.6 103.8

0.3 0.0 Fordringer i forbindelse med gjenforsikring 0.3 9.6

0.0 0.3 Andre kortsiktige fordringer 0.0 0.5

139.9 104.1 Balanseført verdi pr. 31.12 139.9 113.9

Noter til regnskapet 

2010 2009

NOK mill. Kundefordringer

Fordringer ifm  

gjenforsikring Kundefordringer

Fordringer ifm  

gjenforsikring

Ikke forfalte fordringer 138.6 97.2

Ufordelt 2.5 0.3 7.3 9.6

Forfalt 1 - 30 dager

Forfalt 31 - 60 dager

Forfalt 61- 90 dager

Forfalt over 90 dager

Brutto kundefordringer/fordringer på  

gjenforsikring

141.1 0.3 104.5 9.6

Nedskrivninger  -1.5 -0.7

Netto kundefordringer/fordringer på  

gjenforsikring

139.6 0.3 103.8 9.6

2010 2009

NOK mill. Anskaffelseskost Virkelig verdi Virkelig verdi

Børsnoterte aksjer

Unoterte aksjer 0.0 0.0 17.2

Fondsandeler

Sum aksjer og andeler 0.0 0.0 17.2

Aldersfordeling på kundefordringer med videre pr. 31.12 (brutto)

Ingen aksjer eller aksjeandeler i datterselskap
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NOTE 24: OBLIGASJONER OG ANDRE VERDIPAPIRER MED FAST AVKASTNING

NOTE 25: VALUTAEKSPONERING

Noter til regnskapet 

2010 2009

NOK mill. Pålydende verdi Anskaffelseskost Virkelig verdi Virkelig verdi

Stat og statsgaranterte obligasjoner 376.0 371.7 373.3 191.8

Finans- og foretaksobligasjoner 0.4 0.4 0.0

Obligasjonsfond 0.2

Sum obligasjoner og andre verdipapirer med fast 

avkastning

376.4 372.1 373.3 192.0

Modifisert durasjon 0.33

Gjennomsnittlig effektiv rente 2.21

Balanse poster ekskl. 

valuta derivater

Valuta terminer Nettoposisjon

 

NOK mill. Netto på balansen Netto salg i valuta i NOK

EUR 0.0 0.0 0.2

GBP 0.4 0.4 4.0

USD 0.7 0.7 4.3

Sum nettoposisjon valuta 2010 8.5

Sum nettoposisjon valuta 2009 284.2

For det enkelte rentepapir er det beregnet effektiv rente basert på papirets markedsverdi.  Sammenvektingen til gjennomsnittlig effekt for 

totalbeholdningen er gjort med det enkelte papirs andel av total rentefølsomhet som vekter 

For 2010 er det ingen forskjell mellom Storebrand Skadeforsikring AS og Storebrand Skadeforsikring Konsern, mens i 2009 er forskjellen 

Obligasjonsfondet som lå i Oslo Reinsurance Company AS.

For 2010 er eksponeringen den samme for Storebrand Skadeforsikring AS og konsern, mens i 2009 ligger det vesentligste av  

eksponeringen i datterselskapene.
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NOTE 26: FORSIKRINGSMESSIGE AVSETNINGER

Noter til regnskapet 

Storebrand Skadeforsikring AS  Storebrand Skadeforsikring 

Konsern

2010 2009 NOK mill. 2010 2009

1,312.3 1,334.4 Saldo 1.1 1,415.6 1,510.5

-881.1 -38.0 Endring i premie- og erstatningsavsetning -881.1 -109.8

23.1 15.9 Endring i sikkerhetsavsetning 23.1 14.9

-1.3 Agio på erstatningsavsetningen -1.3

25.7 Overført fra Oslo Re AS ved fusjon

Oslo Re UK overført til solgt virksomhet -77.6

478.7 1,312.3 Saldo 31.12 478.7 1,415.6

Storebrand Skadeforsikring AS  Storebrand Skadeforsikring 

Konsern

2010 2009 NOK mill. 2010 2009

8.6 1,003.8 Gjenforsikringsandel av fors.tekniske avsetninger 8.6 1,046.5

139.8 103.8 Fordringer vedrørende forsikringskontrakter 139.8 104.8

148.4 1,107.6 Sum eiendeler 148.4 1,151.3

214.9 163.9 Premiereserve 214.9 163.9

190.3 1,101.3 Erstatningsavsetning 190.3 1,201.2

105.7 349.8 - herav RBNS 105.7 344.0

84.6 751.5 - herav IBNR 84.6 857.2

73.5 47.1 Sikkerhetsavsetning 73.5 50.5

478.7 1312.3 Sum forsikringstekniske avsetninger brutto 478.7 1415.6

3.5 2.7 Forpliktelser vedrørende forsikringskontrakter 3.5 17.9

482.2 1,315.0 Sum  forpliktelser 482.2 1,433.5

Forsikringsforpliktelser brutto  

Eiendeler og forplikelser skadeforsikring  
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Forsikringstekniske avsetninger Storebrand Skadeforsikring AS

Privatbetonte forsikringer

NOK mill.

Kombi-

nerte

Motor-

vogn

Herav 

trafikk-

fors

Herav 

øvrige

Fritids-

båt Ulykke Reise

Øvrig 

privat

Sum 

privat

Sum 

næring

Avsetning for ikke avløpt risiko

Ikke opptjent premie brutto 57.0 130.3 56.2 74.1 5.9 2.1 9.1 1.4 205.8 4.8

Kredittilsynets minstekrav 57.0 130.3 56.2 74.1 5.9 2.1 9.1 1.4 205.8 4.8

Brutto erstatningsavsetning 46.7 92.1 58.1 34.0 2.5 5.1 7.2 0.4 154.0 3.4

Kredittilsynets minstekrav 35.6 92.0 58.1 33.9 2.5 4.7 5.0 0.4 140.2 3.3

Brutto erstatningsansvar 35.6 92.0 58.1 33.9 2.5 4.7 5.0 0.4 140.2 3.3

Sikkerhetsavsetning 18.3 43.9 28.1 15.8 1.7 1.3 2.8 0.4 68.4 2.0

Kredittilsynets minstekrav 18.3 43.9 28.1 15.8 1.7 1.3 2.8 0.4 68.4 2.0

NOK mill. Øvrige 1)

Run-off 

portef. 2)

Inngående 

reassuranse 2010 2009

Skadekon-

sern 2009 3)

Avsetning for ikke avløpt risiko

Ikke opptjent premie brutto 4.3 214.9 163.9 163.9

Kredittilsynets minstekrav 4.3 214.9 163.9 163.9

Brutto erstatningsavsetning 3.5 8.3 21.2 190.4 1,101.3 1,201.2

Kredittilsynets minstekrav 3.5 8.3 21.2 176.5 1,093.9 1,116.4

Brutto erstatningsansvar 3.5 8.3 21.2 176.5 1,094.3 1,194.4

Sikkerhetsavsetning 3.1 73.5 47.1 50.5

Kredittilsynets minstekrav 3.1 73.5 47.1 50.5

1) består av naturskadepool og trafikkforsikringsforeningen         
2) Denne består av ansvar på forsikringer tegnet før overdragelsen av forsikringsvirksomheten til If i 1999 på avtaler som ikke ble fornyet i If. Dette ansvaret er i 
sin helhet gjenforsikret i If.           
3) For 2010 er det ingen forskjell på Storebrand Skadeforsikring AS og Storebrand Skadeforsikring Konsern      
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NOTE 27: ANNEN KORTSIKTIG GJELD  

NOTE 28: KAPITALKRAV OG SOLIDITETSKRAV

Storebrand Skadeforsikring AS  Storebrand Skadeforsikring 

Konsern

2010 2009 NOK mill. 2010 2009

0.3 0.3 Leverandørgjeld 0.3 0.4

8.4 8.3 Påløpte kostnader 8.4 13.7

3.0 4.2 Offentlige avgifter og skattetrekk 3.0 4.2

2.5 2.7 Gjeld i forbindelse med direkte forsikring 2.5 2.7

0.9 0.0 Forpliktelse i forbindelse med gjenforsikring 0.9 15.2

3.3 Annen kortsiktig gjeld 3.3

18.4 15.5 Balanseført verdi pr. 31.12 18.4 36.2

 Storebrand Skadeforsikring AS Storebrand Skadeforsikring Konsern

Millioner kroner 2010 2009 2010 2009

Aksjekapital 9.7 7.7 9.7 7.7

Øvrig egenkapital 147.8 156.1 147.8 168.8

Egenkapital 157.5 163.8 157.5 176.5

Goodwill og andre immaterielle eiendeler -13.6 -16.5 -13.6 -16.5

Sikkerhetsavsetninger -42.2 -26.5 -42.2 -27.8

Minstekrav reassuranseavsetning -0.4 -40.3 -0.4 -40.3

Kjernekapital   101.3 80.5 101.3 91.9

Tilleggskapital 0.0 0.0 0.0 0.0

Netto ansvarlig kapital 101.3 80.5 101.3 91.9

Beregningsgrunnlaget spesifisert på risikovektklasser 656.9 1,481.8 693.6 1,626.7

Risikovekt   0% 381.9 1,195.4 405.2 1,238.1

Risikovekt  20% 96.9 16.2 146.6 256.8

Risikovekt 100% 178.1 270.2 141.8 131.8

Vektet beløp eiendeler i balansen 197.5 273.4 171.1 183.2

Risikovektet beregningsgrunnlag 197.5 273.4 171.1 183.2

Kapitaldekningsprosent 51.3 % 29.4 % 59.2 % 50.2 %

Kjernekapitaldekning 51.3 % 29.4 % 59.2 % 50.2 %

Solvensmargin

Spesifikasjon av solvenskapital 

 Storebrand Skadeforsikring AS Storebrand Skadeforsikring Konsern

Millioner kroner 2010 2009 2010 2009

Solvensmarginkrav  83.2  61.1  111.9  81.9 

Solvensmarginkapital  137.0  103.0  137.0  115.9 

Solvensmargin 164.7 % 168.6 % 122.4 % 141.5 %

 Storebrand Skadeforsikring AS Storebrand Skadeforsikring Konsern

Millioner kroner 2010 2009 2010 2009

Netto ansvarlig kapital  101.3  80.5  101.3  91.9 

Tellende andel sikkerhetsavsetning  33.1  21.2  33.1  22.7 

Andel naturskadefondet  2.6  1.3  2.6  1.3 

Solvenskapital  137.0  103.0  137.0  115.9 
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NOTE 29: ANTALL ANSATTE

NOTE 30 - AKSJER I DATTERSELSKAP OG TILKNyTTEDE SELSKAP

NOTE 31: SOLGT VIRKSOMHET 

NOK mill. 2010 2009

Antall ansatte pr. 31.12 36 29

Gjennomsnittlig antall ansatte 33 30

Antall årsverk pr. 31.12 36 29

Gjennomsnittlig antall årsverk 32 30

NOK mill. 2010 2009

Netto premieinntekter 0.0 0.0

Netto inntekter fra finansielle eiendeler -0.6 1.9

Sum inntekter -0.6 1.9

Erstatninger for egen regning 12.5 33.0

Finanskostnader -52.5 0.0

Driftskostnader -5.7 -3.6

Sum kostnader før amortisering og nedskrivning -45.7 29.4

Konsernresultat før skatt -46.3 31.3

Skattekostnad 0.0 0.0

Periodens resultat -46.3 31.3

Millioner kroner Aksjekapital

(GBP)

Bokført

egenkapital 

(GBP)

Antall Pålydende

(GBP)

Eierandel

i %

Bokført verdi 

(Mill. NOK )

Resultat 2010

(Mill. NOK )

Oslo Reinsurance Company (UK) Ltd., 

London

3000 5197 3000 1 100 36.4 6.2

I 2010 har Storebrand Skadeforsikring AS (etter fusjonen med Oslo Reinsurance Company AS) avtalt salg av selskapet Oslo Reinsurance 

Company LTD. Endelig gjennomføring av salget er avhengig av engelske myndigheters godkjennelse. Søknad om godkjennelse er levert og 

det avventes svar februar/mars. Som følge av avhendelsen følges reglene i IFRS 5 og samlede netto resultater etter skatt frem til og med 

avhendelsespunktet er vist på en egen linje i konsernresultatet etter linjen skattekostnad. Samtidig er eiendeler og forpliktelser skilt ut på 

egne linjer i balansen frem til salget er gjennomført. I resultatet ligger også konserntapet ved salg av aksjene og tilbakeført valutaomregn-

ingsdifferanse jfr. IAS 21.

Resultatposter
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NOK mill. 2010

Investeringer i verdipapirer 0.0

Kortsiktige fordringer 0.1

Gjenforsikringsandel av brutto forsikringsforpliktelser 23.3

Bankinnskudd 49.7

Sum eiendeler 73.1

Innskutt egenkapital 27.3

Opptjent egenkapital 9.1

Sum egenkapital 36.4

Forsikringsmessige avsetninger skadeforsikring 25.8

Annen kortsiktig gjeld 10.9

Sum egenkapital og gjeld 73.1

NOK mill. 2010

Netto inn-/utbetalinger vedrørende forsikring -23.6

Utbetaling til drift -5.9

Netto inn-/utbetalinger vedrørende andre operasjonelle aktiviteter -0.9

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter -30.4

Netto inn-/utbetalinger ved kjøp/salg av driftsmidler 0.0

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter 0.0

Utbetaling ved tilbakebetaling av aksjekapital -45.6

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter -45.6

Netto kontantstrøm i perioden -76.0

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens start 125.7

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodeslutt 49.7

Balanseoppstilling

Kontantstrømanalyse

NOTE 32 - TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER

Storebrand Skade Konsern mot  

andre selskaper i Storebrand konsernet: 

Mill. kroner 

Konsern-

mellom-

værende 1)

Renter på

konsernmvl.

m.m. 2)

Kjøp/salg

av tjenester

2)

Storebrand Livsforsikring AS -2.6 -24.8

Storebrand Bank -0.1 -0.6

Storebrand Finansiell Rådgivning -1.0 -6.1

Storebrand Helseforsikring AS 0.0 1.4

Storebrand Pensjonstjenester AS 0.2 0.2

Storebrand Kapitalforvaltning -0.1 -0.8

1) tilgode + / gjeld -    2) inntekter +/ kostnader - (eksklusive provisjon)  
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