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BALANSE PR. 31.12 Note 2014 2013

EIENDELER
1. Immaterielle eiendeler
1.2 Andre immaterielle eiendeler 4 868 452                6 304 972             

Sum immaterielle eiendeler 10 4 868 452                6 304 972             

2. Investeringer
2.3 Finansieller eiendeler som måles til amortisert kost
2.3.1 Investeringer som holdes til forfall 3 500 000                306 061 789         
2.3.2 Utlån og fordringer 8 897 587                119 307 978         
2.4 Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi
2.4.1 Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til  kost) 2 600 858                257 170 942         

2.4.2 Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning 225 767 407            497 389 940         
2.4.3 Utlån og fordringer
2.4.4 Finansielle derivater                               0 1 226 514             

Sum investeringer 13,14,16 240 765 851            1 181 157 163      

3. Gjenforsikringsandel av brutto forsikringsforpliktelser 
3.1 Gjenforsikringsandel av ikke opptjent bruttopremie                               0                            0 
3.2 Gjenforsikringsandel av brutto erstatningsavsetning 3 495 277                22 293 469           

Sum gjenforsikringsandel av brutto forsikringsforpliktelser 2 & 3 3 495 277                22 293 469           

4. Fordringer
4.1 Fordringer i forbindelse med direkte forsikring 313 547                   748 514                
4.3.2 Fordringer i forbindelse med gjenforsikring 1 112 087                                           0 
4.3.3 Andre fordringer 12 43 924 867              6 331 723             

Sum fordringer 45 350 501              7 080 237             

5. Andre eiendeler
5.1 Anlegg og utstyr 9 7 971                       229 882                
5.2 Kasse, bank 17 10 073 585              20 058 280           
5.3 Eiendeler ved skatt 19 8 668 243                15 667 000           

Sum andre eiendeler 18 749 799              35 955 162           

6. Forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter
6.3 Andre forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter 1 051 827                30 256                  

Sum forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter 1 051 827                30 256                  

SUM EIENDELER 314 281 707            1 252 821 259      
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EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER
7 Innskutt egenkapital
7.1 Selskapskapital
7.1.1 Aksjekapital (70 000 aksjer a NOK 1.000) 70 000 000              70 000 000           
7.2 Overkurs                               0 140 000 000         

Sum innskutt egenkapital 70 000 000              210 000 000         

8 Opptjent egenkapital
8.1.1 Avsetning til naturskadefond 42 317 715              40 303 670           
8.1.2 Avsetning til garantiordningen 4 622 523                6 564 394             
8.2 Annen egenkapital 24 724 205              61 227 381           

Sum opptjent egenkapital 20 71 664 443              108 095 445         

Sum egenkapital 141 664 443            318 095 445         

10 Forsikringsforpliktelser brutto
10.1 Avsetning for ikke opptjent bruttopremie 0                              0                           
10.2 Brutto erstatningsavsetning 2 58 636 374              696 575 552         
10.4.2 Sikkerhetsavsetning m.v. 5 88 090 420              208 383 839         

Sum forsikringsforpliktelser brutto 146 726 794            904 959 391         

12 Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper

13 Forpliktelser
13.1 Forpliktelser i forbindelse med direkte forsikring 0                              1 198 298             
13.2 Forpliktelser i forbindelse med gjenforsikring 299 569                   373 378                
13.4 Finansielle derivater 13,14,16 5 309 395                                           0 

Gjeld til morselskapet 7 14 973 927                                         0 
13.5 Andre forpliktelser 18 3 690 718                21 702 995           

Sum forpliktelser 24 273 609              23 274 671           

14 Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter
14.2 Andre påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 1 616 860                6 491 752             

Sum påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 15 1 616 860                6 491 752             

SUM EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER 314 281 707            1 252 821 259      





























NOTE 21. RISIKOER OG RISIKOSTYRING 

Den overordnede risikostyringen i Oslo Forsikring AS (OF) er innrettet mot at selskapet til enhver tid 
kan oppfylle de forsikringsmessige forpliktelsene. Styret fastsetter overordnede risikostrategier og 
rammer, som implementeres og følges opp på administrativt nivå med periodisk rapportering. 
Eventuelle brudd på risikorammer, inkludert tiltak for å bringe forholdet i orden, rapporteres løpende. 
Det er etablert prosesser i selskapet for å vurdere kapitalbehovet i forhold til risiko, inkludert 
gjennomføring av egenvurdering av risiko og kapitalbehov, kalt ORSA (Own Risk and Solvency 
Assessment). 
 
Finanstilsynets stresstest I beregner risiko i tråd med forventningene til det fremtidige 
kapitalkravregelverket solvens II. Risikoene er gruppert i markedsrisiko, forsikringsrisiko, 
motpartsrisiko, likviditetsrisiko, operasjonell risiko, forretningsmessig risiko og øvrige risikoer. Av totalt 
beregnet tapspotensial 31.12.14 utgjør markedsrisiko 23 prosent, forsikringsrisiko 41 prosent, 
motpartsrisiko 61 prosent, operasjonell risiko 2 prosent. Det er ikke avdekket kapitalbehov for å dekke 
tapspotensial knyttet til likviditetsrisiko, forretningmessig risiko og øvrige risikoer. Effekten av 
diversifisering mellom de ulike risikogrupper er -27 prosent. 

MARKEDSRISIKO 
OF investerer selskapets kapital i finansielle instrumenter og fast eiendom. Selskapet blir dermed 
eksponert for markedsrisiko som følge av endring i rentenivå, aksjemarkedet, eiendomsmarkedet, 
endring i kursen på utenlandsk valuta, endring av kredittspreader, samt konsentrasjonsrisiko. Styret 
fastsetter selskapets retningslinjer for markedsrisiko gjennom egen investeringsstrategi som nærmere 
definerer risikovilje og relevante risikorammer. 
 
Finanstilsynets stresstest I beregner risiko i tråd med forventningene til det fremtidige 
kapitalkravregelverket solvens II. I henhold til denne beregningen hadde OF et samlet tapspotensial 
for markedsrisiko på 17,24 millioner kroner per 31.12.2014. Brutto bidrag til tapspotensialet innen 
markedsrisiko fra de ulike risikoklassene pr. 31.12.14 fordeler seg som følger: 

 
 
Ved beregning av det samlede tapspotensialet hensyntas korrelasjonen mellom de ulike 
risikoklassene ved at det gjøres fradrag for diversifiseringseffektene. 
 
Renterisiko 
Renterisiko er risikoen for verdifall av eiendeler og økning i forpliktelser pga endringer i rentenivået. 
OF styrer renterisikoen gjennom durasjon i renteporteføljene. 
 
 
Aksjerisiko  
Aksjerisiko styres gjennom fastsatte rammer for eksponering, samt gjennom diversifisering innen og 
mellom ulike geografiske markeder, forvaltningsstrategier og forvaltere.  I OFs forvaltning kan 
derivater benyttes for risikoreduksjon samt for kostnads- eller tidseffektiv implementering av 
tilpasninger i risikoeksponeringen. 

Tapspotensial (mill.nok)
Renterisiko 0,00
Aksjerisiko 1,43
Eiendomsrisiko 0,00
Valutarisiko 0,32
Spreadrisiko 5,80
Konsentrasjonsrisiko 15,74
Korrelasjonseffekt -6,05 
Sum 17,24



Eiendomsrisiko 
Eiendomsrisiko er knyttet til verdinedskrivning på bygg på eiendommer, større tap av leieinntekter, 
eller større eierkostnader. Risiko i eiendomsporteføljen styres gjennom diversifisering. 
 
Valutarisiko 
Valutarisiko er risiko for tap ved valutakursbevegelser. Selskapet er lovpålagt å valutasikre minimum 
80 prosent av valutaeksponeringen i porteføljen. Investeringsstrategien legger opp til at selskapet  
normalt vil sikre 100 prosent av den samlede valutaeksponeringen til enhver tid.  

Kredittrisiko/spreadrisiko 
Spreadrisiko er risikoen for negative endringer i verdi av obligasjoner m.v. og kredittengasjementer 
som følge av generelle endringer i kredittspreader. Selskapet kan redusere spreadrisiko ved å 
investere i bedre kredittklassifisering eller redusere durasjon i renteporteføljene. Selskapets 
investeringer fordeler seg iht. kredittrating som vist i tabellen: 

 

Konsentrasjonsrisiko 
Konsentrasjonsrisiko er risikoen for tap som følge av svak eller manglende diversifisering, 
eksempelvis høy eksponering mot enkeltutstedere, risikoklasser, bransjer, geografiske områder, eller 
høy konsentrasjon i verdipapirer eller sikkerheter med samme risikoegenskaper. I tillegg til at 
kapitalforvaltningsforskriften definerer maksimale rammer for eksponering mot enkeltutstedere, styrer 
OF konsentrasjonsrisiko gjennom investeringsstrategien som fastsetter maksimale rammer for 
allokering til de enkelte aktivaklasser og type risiko, kredittklasser, samt maksimal eksponering overfor 
enkeltutstedere. 

FORSIKRINGSRISIKO 
I utgangspunktet aksepteres risikoer fra kunder som ligger innenfor OFs målgruppe, som er begrenset 
av konsesjonen. Forsikringsrisiko omfatter risiko for tap som følge av at forsikringspremien som skal 
dekke de framtidige erstatningsutbetalingene og erstatningsavsetningen ikke er tilstrekkelige. 
Forsikringsrisikoen styres gjennom årlig prissetting og gjenforsikring. Gjenforsikring benyttes for å 
avdekke storskaderisiko. I tillegg foretas en gjennomgang av erstatningsavsetningen på kvartalsbasis. 
 
MOTPARTSRISIKO 
Motpartsrisiko defineres som risiko for tap som følge av at motparter i derivatposisjoner, inngåtte 
gjenforsikringsavtaler og øvrige fordringer (herunder bankinnskudd uten avtalt bindingstid, ubetalt leie) 
ikke kan møte sine forpliktelser. OFs motpartseksponering er således primært knyttet til ikke-
børsnoterte derivater, valutakontrakter og gjenkjøpsavtaler, usikrede bankinnskudd, krav på 
leieinntekter for selskapets eiendommer, utlån med pant i boligeiendom og inngåtte 
gjenforsikringsavtaler. Motpartsrisikoen styres bl.a. ved at: 

• kun godt kapitaliserte banker hvor OFs innskudd ikke utgjør en stor andel av totale innskudd, 
benyttes som bankforbindelser. 

• motpartsrisiko i derivathandel styres gjennom krav om bruk av ISDA og CSA- avtaler (som 
regulerer sikkerhetsstillelse) mot finansinstitusjonene som er motpartene. 

• gjenforsikringsselskap OF inngår avtaler med for ansvarsforsikring skal ha en finansiell rating 
på A eller bedre. For øvrige bransjer er kravet til finansiell rating minimum BBB. I tillegg er 
egenandelen høy i alle avtalene, og innkreving av utestående beløp skjer kvartalsvis. 

LIKVIDITETSRISIKO 
Likviditetsrisiko kan oppstå ved endringer i selskapets løpende driftsinntekter eller -utgifter, 
skadeerstatninger, likviditetseffekt fra rentederivater og valutasikring, og finansiering av endringer i 
aktivaallokering.  OF har et begrenset likviditetsbehov for drift av selskapet og løpende betaling av 
erstatninger.  Større erstatningsutbetalinger vil ikke komme til umiddelbar utbetaling og det er tid for å 

Millioner kroner AAA AA A BBB Ikke ratet Totalt
Investeringer som holdes til forfall - målt til amortisert kost 0 0 0 0 4 4
Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning 34 5 25 5 157 227
Sum 34 5 25 5 160 230



planlegge likviditetsbehovet. I investeringsstrategien er det fastsatt at pengemarked/bank skal utgjøre 
minimum 30% av porteføljen.  En vesentlig større del av porteføljen kan ved behov realiseres på kort 
varsel. 
 
OPERASJONELL RISIKO 
Operasjonell risiko er risikoen for økonomiske tap som følge av utilstrekkelige eller sviktende interne 
prosesser, systemer, menneskelige feil, i selskapet eller hos underleverandører. OFs internkontroll 
bygger på de prinsipper og den systematikk som er nedfelt i forskrift om risikostyring og internkontroll. 
Det gjennomføres periodisk vurdering av operasjonell risiko med kartlegging av risiko og utforming av 
nødvendige tiltak for å redusere eller styre risikoene. 
 
FORRETNINGSMESSIG RISIKO 
Forretningsmessig risiko defineres som risikoen for manglende samsvar mellom endringer i inntekter 
og kostnader fra andre forhold enn markedsrisiko, forsikringsrisiko, motpartsrisiko, likviditetsrisiko og 
operasjonell risiko. Forretningsrisikoer inkluderer endringer i regelverk samt endringer i kundeadferd 
som kan medføre behov for omstilling av virksomheten. 

Selskapet følger aktivt utviklingen av relevant regelverk og samarbeider tett med kundene. Selskapet 
styrer risiko for manglende samsvar mellom inntekter og kostnader gjennom prinsippene for prising av 
kostnadselement i premiene for skadeforsikring. 

ØVRIGE RISIKOER 
I tillegg til ovenstående risikoer, omfatter OFs risikovurderingsprosess samsvarsrisiko (compliance). 








