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RAPPORT ETTER ANDRE KVARTAL 2014 

Hovedpunkter 
 Konsernresultat på 184 millioner kroner i andre kvartal 2014, mot 158 millioner i samme kvartal 

i fjor (pro forma, etter inkludering av det nye skadeforsikringsområdet som består av 

personskade og eierskap i Oslo Forsikring AS).  

 Skadeforsikringsområdet bidrar med 42 millioner kroner til resultatet i andre kvartal. 

 Verdijustert avkastning på kundenes midler på 4,0 prosent pr. 30. juni, mot 3,2 prosent i første 

halvår 2013. 

Konsernresultat 
Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) overtok primo januar eierskapet til aksjene i Oslo Forsikring AS (OF) fra 

Oslo kommune. Yrkesskade-, gruppelivs- og ulykkesforsikring er fra og med 2014 tegnet i OPF. 

Yrkesskadeårgangene før 2014 ble overført til OPF i mars. OFs gjenværende virksomhet er knyttet til 

tingskade- og ansvarsforsikring. Sammenligningstall er omarbeidet. Resultat for konsern og morselskap 

vil være det samme. Presentasjonen av resultatet er omarbeidet for å vise de ulike deler av 

virksomheten. 

 

Oslo Pensjonsforsikring AS fikk et konsernresultat på 184 millioner kroner i andre kvartal i 2014, mot 158 

millioner kroner i samme periode i fjor. Resultat hittil i år er 324 millioner (304 millioner) kroner. 

Resultat etter skatt per første halvår er 252 millioner kroner.  

 
Kollektiv pensjon 

Risikoresultatet varierer normalt betydelig fra kvartal til kvartal. I andre kvartal 2014 var selskapets 

andel av resultatelementet 2 millioner kroner, mot 28 millioner kroner i samme periode i fjor. 

Administrasjonsresultat økte fra 8 millioner til 10 millioner kroner. Inntekter fra rentegarantipremier falt 

med 6 millioner til 60 millioner kroner som følge av reduksjon i tariffen fra 1. januar 2014. 

Rentegarantipremien ble senket fordi selskapet hadde store buffere. Selskapet har ikke redusert 

markedsrisikoen i kollektivporteføljen. 

 

Av resultatet for pensjonsforsikring på 92 millioner (102 millioner) kroner, er 38 millioner kroner 

reversering av midlertidig dekning av underskudd i kunderesultatet i første kvartal. I første kvartal var 

den bokførte avkastningen lavere enn den garanterte renten. 

 

 
 

Konsernresultat per kvartal og forretningsområde. Millioner kroner. Pro forma

2. kv 2014 1. kv 2014 4. kv 2013 3. kv 2013 2. kv 2013 Året 2013

 - Selskapets andel av risikoresultatet 2 31 10 -7 28 71

 - Administrasjonsresultat 10 4 5 9 8 24

 - Rentegarantipremier og risikobidrag 60 61 66 85 66 281

 - Dekning av evt. underskudd i kunderesultatet 38 -38 0 0 0

 - Selskapets bidrag til  oppreservering -18

Resultat fra pensjonsforsikring 92 58 81 87 102 376

 - Personrisikoprodukter 41 26 35 -17 26 47

 - Oslo Forsikring 1 19 -16 32 -4 17

Resultat fra skadeforsikring 42 45 19 15 22 64

Finansinntekter på ansvarlig kapital 50 37 46 34 34 146

Konsernresultat 184 140 146 136 158 586
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OPF skal tilføre kundene 246 millioner kroner som selskapets bidrag til den oppreserveringen for lavere 

dødelighet som ble gjort i 2012-2013. Basert på retningslinjer fra Finanstilsynet er det foreløpig lagt til 

grunn at dette vil skje over syv år. I regnskapet for andre kvartal er det avsatt 18 millioner kroner for 

dette formål for første og andre kvartal.  

 

Skadeforsikring 

Forretningsområdet skadeforsikring utgjøres av personrisikoprodukter som forvaltes i OPF og 

tingskadeprodukter som forvaltes i OF. Resultater for OF inkluderer finansinntekter på egenkapitalen i 

selskapet. 

 

Resultatet fra skadeforsikring var 42 millioner (22 millioner) kroner. Personrisikoprodukter viste en 

økning på 15 millioner kroner, fordelt på finansinntekter med 6 millioner, erstatninger 5 millioner og 

driftskostnader 4 millioner. Resultatet i Oslo Forsikring AS økte med 5 millioner kroner.  

 

Finansinntekter på den ansvarlige kapitalen 

Netto finansinntekter på selskapets ansvarlige kapital, utenom aksjene i Oslo Forsikring AS, var 50 

millioner (34 millioner) kroner. Økningen skyldes høyere egenkapital i selskapet. Den ansvarlige 

kapitalen var 6 403 millioner kroner ved utløpet av kvartalet. Av dette er 1 240 millioner kroner et 

ansvarlig lån der det løper en rente på 6,06 prosent. Kapitalen er plassert i selskapsporteføljen. 

Plasseringene er i pengemarked og omløpsobligasjoner (31 prosent), boliglån (33 prosent), obligasjoner 

som holdes til forfall (25 prosent) og eiendom (8 prosent). Fordringer og aksjene i Oslo Forsikring utgjør 

3 prosent. Avkastningen på porteføljen var 2,4 prosent. 

Kunderesultat og forvaltning – pensjonsforsikring 
Kunderesultat var 833 millioner kroner, mot 535 millioner kroner per andre kvartal 2013. 

Finansinntektene var 2 298 millioner (1 604 millioner) kroner. Av disse var 779 millioner (470 millioner) 

kroner urealiserte endringer på verdipapirer, som tilfaller kursreguleringsfondet. 

 

Verdijustert avkastning var 4,0 (3,2) prosent. Kursreguleringsfondet var på 6,1 milliarder kroner ved 

kvartalets utløp. Forvaltningskapitalen var 66,7 milliarder kroner. Premieinntektene i kvartalet var 704 

millioner (804 millioner) kroner.   

 

 
 

 

Oppbygging av kunderesultat og disponering. Millioner kroner

2014 per 2. kv 2013 per 2. kv

 - Finansinntekter i  kollektivporteføljen 2 298 1 604

 - Garantert rente -736 -667

 - Til  (-)/fra (+) kursreguleringsfond -779 -470

Avkastningsresultat 783 467

Kunders andel av risikoresultat 33 68

Kunderesultat før eventuelt egenkapitalbidrag 815 535

Foreløpig avsetning oppreservering 0 -535

Egenkapitalbidrag 18 0

Udisponert kunderesultat 833 0



 
Oslo Pensjonsforsikring AS – rapport etter andre kvartal 2014 

3 

 

Andelen som er plassert i omløpsaksjer var 17,4 prosent av kapitalen, mot 17,2 prosent ved inngangen 

til året. Avkastningen på norske og utenlandske aksjer var henholdsvis 13,5 og 8,5 prosent.  Alle øvrige 

aktivaklasser bidro også positivt, og det har kun vært små endringer i allokering gjennom kvartalet.  

 

Allokering og avkastning per 30.juni 2014 og 31. desember 2013. Kollektivporteføljen 

 
 

Soliditet og kapitalforhold 
Egenkapitalen var 5 163 millioner kroner per 30. juni 2014. Kapitaldekningen for morselskapet var 16,4 

prosent. Lovens minimumskrav er 8,0 prosent.  Stresstest I, som skal reflektere kapitalkravsregelverket 

som trer i kraft 1. januar 2016, viste tilgjengelig bufferkapital for morselskapet på 15 milliarder kroner og 

beregnet risiko på 13,3 milliarder kroner.  

Rammebetingelser 
Finanstilsynet fastsatte 26. juni 2014 at høyeste beregningsrente for livsforsikring skal reduseres fra 2,5 

til 2 prosent for all ny opptjening etter 1. januar 2015. Den lavere beregningsrenten omfatter også 

reguleringspremier på opptjening før endringen. Den premieøkningen som dette vil medføre for OPF vil 

om lag motsvares av premiereduksjoner som følger av ny uførepensjonsordning i offentlig sektor. 

 

 

Oslo, 20. august 2014 

Styret i Oslo Pensjonsforsikring AS 

31.12.2013

Aktivaklasse Andel Avkastning Andel

Nominelle porteføljer: 55,0 % 2,7 % 55,1 %

 - Pengemarked, Norge 8,6 % 1,2 % 8,1 %

 - Omløpsobligasjoner, Norge 9,6 % 3,4 % 9,8 %

 - Omløpsobligasjoner, utland 5,9 % 4,7 % 6,0 %

 - Holde til  forfall-obligasjoner 23,4 % 2,3 % 23,4 %

 - Konvertible obligasjoner 2,8 % 6,0 % 2,9 %

 - Obligasjoner high yield 0,3 % 5,4 % 0,3 %

 - Utlån 4,4 % 1,8 % 4,6 %

Realporteføljen: 21,7 % 3,3 % 22,1 %

 - Realrenteobligasjoner 3,2 % 4,6 % 2,7 %

 - Eiendom 14,8 % 3,6 % 15,5 %

 - Infrastruktur 3,7 % 1,2 % 3,9 %

Aksjeporteføljer: 22,8 % 8,1 % 22,6 %

 - Hedgefond 2,9 % 2,5 % 3,7 %

 - Private Equity   2,5 % 6,2 % 1,8 %

 - Omløpsaksjer, Norge 3,2 % 13,5 % 3,1 %

 - Omløpsaksjer, utland 14,2 % 8,5 % 14,1 %

Annet: 0,5 % 2,8 % 0,2 %

I alt 100,00 % 4,0 % 100,0 %

30.6.2014


