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DELÅRSRAPPORT STOREBRAND FORSIKRING AS 

PR. 3. KVARTAL 2011

Storebrand Skadeforsikring AS har skiftet navn til Storebrand Forsikring AS.

Resultatet før skatt viser et underskudd på 3,1 millioner kroner (underskudd på 19,6 millioner) for 3. kvartal og et overskudd på 0,7 

millioner kroner (underskudd på 10,1 millioner) hittil i år.

Premieinntektene for egen regning ble 129,7 millioner kroner (110,0 millioner) i 3. kvartal og 366,8 millioner kroner (292,6 millioner) 

hittil i år. Akkumulert er dette en økning på 25 prosent fra tilsvarende periode i 2010. Dette er en tilfredsstillende vekst i et modent 

marked, og pr 3. kvartal var bestandspremien på 536 millioner kroner (447 millioner).

Erstatningskostnadene ble 102,7 millioner kroner (82,8 millioner kroner) i 3. kvartal og, og 272,3 millioner kroner (251,0 millioner) 

hittil i år. Skadeprosenten for egen regning endte på 79 prosent (75 prosent) i 3. kvartal og 77 prosent (86 prosent) akkumulert, hvor 

forbedringen akkumulert i hovedsak skyldes færre sesongbetingede vinterskader og generelt færre storskader. Siste kvartal har det 

ved siden av naturskader på grunn av mye regn vært noen flere branner enn i samme periode i fjor. Det har også vært en økning i 

gjennomsnittskadene på motorvogn basert på minstekravene fra myndighetene. Selskapet er ikke vesentlig preget av årets naturskader 

som utgjør omtrent 1,6 millioner kroner av erstatningene i kvartalet og 3,6 millioner kroner av erstatningene hittil i år.

Forsikringsrelaterte driftskostnader ble 27,3 millioner kroner (25,0 millioner) i 3. kvartal og 87,6 millioner kroner (75,1 millioner) hittil i år. 

Kostnadsprosenten for egen regning endte på 21 prosent (23 prosent) i 3. kvartal og 24 prosent (26 prosent) akkumulert. Den relative 

reduksjonen i kostnader skyldes kostnadseffektiv distribusjon og økt automatisering av arbeidsprosesser. 

Netto finansinntekter ble 3,9 millioner kroner (2,4 millioner) i 3. kvartal og 8,8 millioner kroner (39,5 millioner) hittil i år. Løpende 

renteinntekter øker i tråd med veksten i midler til forvaltning, men tilpasninger av midler i forbindelse med innfusjoneringen av Oslo Re AS 

i desember 2010 har medført en disagio på 0,7 millioner inkl. disagio på overdragelsessummen på Oslo Re (UK). Fjorårsavkastningen er 

påvirket av konsernbidrag fra Oslo Re (UK) på 30,6 millioner kroner.

Det ble gjort avtale om salg av Oslo Reinsurance Company (UK) Ltd i desember 2010 med forbehold om myndighetenes godkjennelse. 

Godkjennelse ble gitt i februar 2011 og endelig kontroll over selskapet ble overført til kjøper i mars. Selskapet endret samtidig navn til OX 

RE. Avtalt overdragelsessum ble samtidig overført og Storebrand Forsikrings resultat er ikke påvirket i 2011 av overdragelsen annet enn en 

disagio på overdragelsessummen på 0,1 millioner kroner.

Kravet til kapitaldekning er 8 % av risikovektet balanse, og selskapets kapitaldekning er 33,3 % pr. 30.9.2011 som er ned fra 51,3 % ved 

årsskiftet. Endringer i investeringsmandat som er implementert i juni gir en noe høyere risiko og følgelig en høyere risikovektet balanse. 

Den risikovektede balansen er økt fra 197,5 millioner kroner til 295,0 millioner kroner dels på grunn av vekst i fordringer på kunder med 

vekt på 100 % og en vekst i investeringer med 20 % i vekt.

Kravet til solvensmargin er 100 %, og det er pr. 30.9.2011 estimert en oppfyllelse på 150 % som er opp fra 122 % ved årsskiftet. Økt 

solvensmargin kan blant annet tilskrives reduksjon i kravet som følge av salget av Oslo Re Ltd. (UK). Med datterselskap skal kravet 

på datterselskapet legges til kravet beregnet for morselskapet samtidig som det er den konsoliderte kapitalen som skal oppfylle 

solvenskravet. Videre skyldes veksten i solvenskapital, i tillegg til vekst i ansvarlig kapital, økte avsetninger til sikkerhetsavsetning.

Lysaker 24. oktober 2011   Styret i Storebrand Forsikring AS
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 Resultatregnskap Storebrand Forsikring AS  

3. kvartal  1.1. - 30.9  Året 

2010  NOK mill. 2011 2010 2011 2010

TEKNISK REGNSKAP

 PREMIEINNTEKTER MV 

 Forfalte bruttopremier 117,8 104,6 400,4 338,5 462,8

- Avgitte gjenforsikringspremier -0,6 -2,3 -7,2 -5,7 -6,8

 Endring i avsetning for ikke opptjent bruttopremie 13,9 7,1 -28,0 -41,1 -51,1

 - Endring i gjenforsikringsandel av ikke opptjent bruttopremie -1,3 0,6 1,6 0,9 0,0

 Premieinntekter for egen regning 129,7 110,0 366,8 292,6 405,0

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 2,9 2,6 10,0 7,5 10,2

Andre forsikringsrelaterte inntekter 0,0 -1,6 0,0 0,0 0,0

ERSTATNINGSKOSTNADER

Betalte erstatninger brutto -74,5 -70,7 -216,0 -211,0 -279,0

- Gjenforsikringsandel av betalte bruttoerstatninger 0,0 0,0 0,2 0,0 1,6

Endring i erstatningsavsetning brutto -29,1 861,5 -57,3 877,2 931,9

- Endring i gjenforsikringsandel av bruttoerstatningsavsetninger 0,9 -873,5 0,8 -917,2 -995,2

Erstatningskostnader for egen regning -102,7 -82,8 -272,3 -251,0 -340,8

FORSIKRINGSRELATERTE DRIFTSKOSTNADER

Salgskostnader -6,8 -13,0 -19,1 -41,1 -38,2

Forsikringsrelaterte adm.kostnader inkl. prov. for mottatt gjenfors. -19,3 -10,5 -64,2 -29,6 -64,3

- Mottatt provisjon for avgitt gjenforsikring og gevinstandeler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Forsikringsrelaterte driftskostnader -26,1 -23,5 -83,3 -70,7 -102,5

Andre forsikringsrelaterte driftskostnader -1,2 -1,5 -4,3 -4,4 0,0

Resultat av teknisk regnskap før sikkerhetsavsetninger 2,6 3,3 16,9 -26,0 -28,1

ENDRING I ANDRE TEKNISKE OG SIKKERHETSAVSETNING MV.

Endring i sikkerhetsavsetning -6,6 -22,7 -15,1 -16,1 -23,1

Endring i sikkerhetsavsetninger m.v. -6,6 -22,7 -15,1 -16,1 -23,1

Resultat av teknisk regnskap -4,0 -19,4 1,9 -42,1 -51,2
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3. kvartal  1.1. - 30.9  Året 

2010  NOK mill. 2011 2010 2011 2010

IKKE-TEKNISK REGNSKAP

NETTO INNTEKTER FRA INVESTERINGER

Inntekter fra inv. i datter-, tilknyttede- og felleskontrollerte foretak 0,0 0,0 0,0 30,6 30,6

Renteinntekter og utbytte mv. på finansielle eiendeler 4,3 2,4 10,4 6,2 8,8

Verdiendringer på investeringer -0,4 -0,1 10,4 2,9 -16,5

Realisert gevinst og tap på investeringer 0,1 0,1 -11,5 0,1 10,7

Adm.kostnader knyttet til investeringer, herunder rentekostnader -0,2 -0,1 -0,4 -0,3 -0,4

Netto inntekter fra investeringer 3,9 2,4 8,8 39,5 33,3

Allokert investeringsavkastning overført til teknisk regnskap -2,9 -2,6 -10,0 -7,5 -10,2

Andre inntekter/kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Resultat av ikke-teknisk regnskap 0,9 -0,3 -1,2 32,0 23,1

Resultat før skattekostnad -3,1 -19,6 0,7 -10,1 -28,1

Skattekostnad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Resultat før andre resultatkomponenter -3,1 -19,6 0,7 -10,1 -28,1

ANDRE RESULTATKOMPONENTER

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

Skatt på andre resultatkomponenter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTALRESULTAT  -3,1  -19,6  0,7  -10,1  -28,1 

Resultatregnskap Storebrand Forsikring AS forts.
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 Balanse Storebrand Forsikring AS 

 NOK mill. 30.9.2011 31.12.2010

EIENDELER

IMMATERIELLE EIENDELER

Andre immatrielle eiendeler 10,7 13,6

Sum immatrielle eiendeler 10,7 13,6

INVESTERINGER

Aksjer og andeler i datter-, tilknyttet- og felleskontrollerte foretak 0,0 36,4

Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning 556,4 373,3

Andre finansielle eiendeler 23,8 0,0

Gjenforsikringsdepoter 0,0 0,3

Sum investeringer 580,2 409,9

GJENFORSIKRINGSANDEL BRUTTO FORSIKRINGSFORPLIKTELSER

Gjenforsikringsandel av ikke opptjent bruttopremie 1,7 0,1

Gjenforsikringsandel av brutto erstatningsavsetning 9,4 8,6

Sum gjenforsikringsandel av brutto forsikringsforpliktelser 11,1 8,6

FORDRINGER

Forsikringstakere 168,0 139,6

Tilgode innen konsernet 0,0 0,2

Andre fordringer 0,6 0,0

Sum fordringer 168,6 139,7

ANDRE EIENDELER

Anlegg og utstyr 1,2 1,9

Kasse, bank 5,1 96,6

Sum andre eiendeler 6,2 98,6

FORSKUDDSBETALTE KOSTNADER OG OPPTJENTE IKKE MOTTATTE INNTEKTER

Andre forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter 0,7 0,0

Sum forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter 0,7 0,0

Sum eiendeler 777,5 670,4
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 Balanse Storebrand Forsikring AS   

 NOK mill. 30.9.2011 31.12.2010

EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER

INNSKUTT EGENKAPITAL

Aksjekapital 9,7 9,7

Overkursfond 35,3 35,3

Sum innskutt egenkapital 45,0 45,0

OPPTJENT EGENKAPITAL

Administrasjonsavsetning 26,7 22,4

Avsetning til naturskadefondet 8,9 10,4

Avsetning til garantiordningen 13,1 9,4

Annen opptjent egenkapital 64,5 70,4

Sum opptjent egenkapital 113,2 112,5

FORSIKRINGSFORPLIKTELSER BRUTTO

Avsetning for ikke opptjent bruttopremie 242,9 214,9

Brutto erstatningsavsetning 247,5 190,3

Sikkerhetsavsetning 88,6 73,5

Sum forsikringsforpliktelser brutto 579,0 478,8

AVSETNINGER FOR FORPLIKTELSER

Pensjonsforpliktelser o.l. 12,0 12,0

Sum avsetninger for forpliktelser 12,0 12,0

FORPLIKTELSER

Forpliktelser i forbindelse med direkte forsikring 14,8 2,5

Forpliktelser i forbindelse med gjenforsikring 0,4 0,9

Andre forpliktelser 6,0 6,5

Forpliktelser innen konsernet 1,3 3,8

Sum forpliktelser 22,5 13,7

PÅLØPTE KOSTNADER OG MOTTATTE IKKE OPPTJENTE INNTEKTER

Andre påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 5,8 8,4

Sum påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 5,8 8,4

Sum egenkapital og forpliktelser 777,5 670,4
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NOK mill.

Aksje-

kapital

Overkurs-

fond

Annen 

egenkapital

Fors.tekn.

avsetn. 30.09.11 31.12.10

Egenkapital IB 9,7 35,3 70,4 42,1 157,5 163,8

Egenkapitalutvidelse 0,0 35,0

Endring ved fusjon av Oslo Reinsurance Company AS 0,0 -13,2

Totalresultat og overføringer/disponeringer -5,9 6,6 0,7 -28,1

Andre endringer 0,0

Egenkapital UB 9,7 35,3 64,5 48,7 158,2 157,5

EGENKAPITALAVSTEMMING
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Kontantstrømoppstilling for Storebrand Forsikring AS

01.01. - 30.09.

NOK mill. 2011 2010

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

Netto innbetalte premier forsikring 376,3 303,5

Netto utbetalte erstatninger og forsikringsytelser -215,6 -210,8

Utbetalinger til drift -91,0 -59,6

Netto kontantstrøm fra drift før finansielle eiendeler 69,7 33,1

Netto inn-/utbetalinger vedrørende verdipapirer -196,7 -92,7

Netto kontantstrøm fra finansielle eiendeler -196,7 -92,7

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -127,0 -59,6

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

Netto innbetalinger ved salg av datterselskaper 36,3

Netto innbetalinger/utbetalinger ved salg/kjøp av driftsmidler -0,8 -7,3

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 35,5 -7,3

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

Innbetaling ved utstedelse av aksjekapital 0,0 35,0

Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 0,0 35,0

Netto kontantstrøm i perioden -91,5 -31,9

- herav netto kontantstrøm i perioden før finansielle eiendeler 105,2 60,8

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter -91,5 -31,9

Overførte kontanter/kontantekvivalenter ved periodens start fra innfusjonert selskap 108,7

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens start 96,6 16,2

Beholdning av kontanter/kontantekvivalenter ved periodeslutt 5,1 93,0
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Noter Storebrand Forsikring AS

NOTE 1:  REGNSKAPSPRINSIPPER   

Regnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsprinsipper som ble benyttet i årsregnskapet for 2010. En beskrivelse av 
regnskapsprinsippene fremkommer av årsrapporten for 2010.

NOTE 2 FINANSIELL RISIKO

I forhold til det som er beskrevet i årsrapporten for 2010 tas det noe mer kredittrisiko ved at det ikke lenger er krav om kun 
investeringer i statspapirer, men at det er åpnet for investeringer i papirer med inntil A- i rating. Konsekvensen gir en lavere 
kapitaldekning enn ved årsskiftet.

NOTE 3 KAPITALKRAV OG SOLIDITETSKRAV

NOK mill. 30.09.2011 31.12.2010

Aksjekapital 9,7 9,7

Øvrig egenkapital 148,5 147,8

Egenkapital 158,2 157,5

Goodwill og andre immaterielle eiendeler -10,7 -13,6

Sikkerhetsavsetninger -48,7 -42,2

Minstekrav reassuranseavsetning -0,5 -0,4

Kjernekapital   98,3 101,3

Tilleggskapital 0,0 0,0

Netto ansvarlig kapital 98,3 101,3

Beregningsgrunnlaget spesifisert på risikovektklasser 766,9 656,9

Risikovekt   0% 126,6 381,9

Risikovekt  10% 57,1 0,0

Risikovekt  20% 361,1 96,9

Risikovekt  50% 10,1 0,0

Risikovekt 100% 212,0 178,1

Vektet beløp eiendeler i balansen 295,0 197,5

Risikovektet beregningsgrunnlag 295,0 197,5

Kapitaldekningsprosent 33,3 % 51,3 %

Kjernekapitaldekning 33,3 % 51,3 %

NOTE 4 SOLGT VIRKSOMHET
 
Det ble gjort avtale om salg av Oslo Reinsurance Company (UK) Ltd i desember 2010 med forbehold om myndighetenes godkjennelse.  
Godkjennelse ble gitt i februar 2011 og endelig kontroll over selskapet ble overført til kjøper i mars. Selskapet endret samtidig navn til OX 
RE. Avtalt overdragelsessum ble samtidig overført og Storebrand Forsikrings resultat er ikke påvirket i 2011 av overdragelsen annet enn en 
disagio på overdragelsessummen på 0,1 millioner kroner.

Kapitaldekning

NOK mill. 30.09.2011 31.12.2010

Solvensmarginkrav 93,3 112,0

Solvensmarginkapital 140,4 137,0

Solvensmargin 150 % 122 %

Solvensmargin

NOK mill. 30.09.2011 31.12.2010

Netto ansvarlig kapital 102,1 101,3

Sikkerhetsavsetning 36,9 33,1

Naturskade 2,4 2,6

Solvenskapital 141,4 137,0

Spesifikasjon av solvenskapital
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Storebrand Forsikring AS
Professor Kohtsvei 9, Postboks 500, 1327 Lysaker, tlf. 08880, www.storebrand.no
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