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Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig (JFG) tilbyr privat skadeforsikring i Norge for ansatte i og 
pensjonister fra jernbanedefinert virksomhet, og disse medlemmers barn og barnebarn.  

Selskapet dannet fra 1.1.2001 finanskonsernet Jernbanepersonalets Bank og Forsikring (JBF) 
med Jernbanepersonalets Sparebank (JS). JS henvender seg i samsvar med lovgivningen til en ube-
stemt krets av innskytere, men har som sin primære kundegruppe de kunder som kan være med-
lemmer av JFG. 

Selskapet har hovedkontor i Oslo, og salgs- og servicemedarbeidere samlokalisert med JS i 
Drammen, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Hamar, Trondheim og Narvik. Enkelte av stedene er 
det inngått avtale om kjøp av tjenestene fra JS. I tillegg har selskapet fritidsmedarbeidere på 2 ste-
der i landet. 
 
FORSIKRINGSVIRKSOMHETEN I 2013 
Forsikringsresultatet var vesentlig bedre enn året før, og bedre enn målet i strategisk plan. Både 
driften og kapitalforvaltningen ga meget godt resultat. Resultat etter skatt er 199,1 mill. Kombinert-
prosent for egen regning er 86,0 %. Soliditeten er meget god, med en bufferkapitalutnyttelse (fort-
satt drift) på 28,1 %, avvikling 40,7 %. 

Antall forsikringer i de individuelle bransjene økte med 3,7 %. Antall medlemmer økte med 2 
318 (3,7 %). 

 

 
 
Antall meldte skader økte med 11 %, som er vesentlig høyere enn kundeveksten (3,7 %). Skade-

frekvensen er 13,1 %, mot 12,2 % året før. Det er frekvensøkning i alle bransjer, størst i 
brann/kombinert. 

 

 
 
RESULTATUTVKLINGEN 
Resultatet for 2013 er samlet sett vesentlig bedre enn måltall og budsjett. Både resultatet av driften 
og av kapitalforvaltningen er meget godt. 
 Premieinntekter for egen regning økte med 9,7 %, som skyldes kundeveksten, at nye kunder har 
høyere dekningsomfang/premie, og i noe grad premieøkning bl.a. som følge av prisindeks på byg-
ning og innbo. Nye kunder har også gjennomgående flere forsikringer og dyrere forsikringsobjekter 
enn de eldre kundene. 

Finansinntektene er meget positive, som følge av utviklingen i finansmarkedene.  
Erstatninger for egen regning var 6,0 % høyere enn året før. Motorvogn økte med 10,4 %, mens 

brann/kombinert var svakt høyere enn året før (0,8 %). I de øvrige bransjene var det utslag begge 
veier. Gjennomsnittlig bruttokostnad pr. skade er ca. kr. 16.900 pr. skade, ca. 5 % lavere enn året 
før. Skadeprosent for egen regning er 76,0 %, 5,7 %-poeng bedre enn måltallet. Skadeprosenten i 

Antall kunder 31.12. 2013 2012 2011
Jernbanerelaterte 33 488     33 254     33 137     
Medlemmers barn 26 181     25 398     24 447     
Medlemmers barnebarn 5 959       4 658       3 500       
Sum 65 628     63 310     61 084     

Antall skader 2013 2012 2011
Brann/kombinert 10 518     8 851       8 707       
Motorvogn 17 213     16 018     15 137     
Fritidsbåt 231          175          199          
Individuell ulykke 111          120          118          
Kollektiv ulykke 64            49            53            
Gruppeliv 228          348          336          
Sum 28 365     25 561     24 550     



brann/kombinert er vesentlig bedre enn året før, ned fra 91,1 % til 83,2 %. Motorvogn er på et opp-
rettholdt tilfredsstillende nivå med 70,6 %. For de øvrige bransjene er det noe variasjoner. 

Kostnadsprosenten er 9,9 %, som er 0,1 %-poeng bedre enn året før.  
Kombinert prosent for egen regning er 86,0 %, 2,7 %-poeng lavere enn året før, og bedre enn 

måltallet i selskapets strategiplan, som er 95 %. 
Gevinstavtale med NJF på forsikringsordningen utgjør 5,4 mill. i NJFs favør, mot 1,7 mill. i 

NJFs favør i 2012. Avtalen er avsluttet i 2013. Det er fra 1.7.2013 inngått en støtteavtale med NJF 
og NLF, med en kostnad på 4,7 mill. 

Driftsresultat 1, som viser resultatet av forsikringsdriften og finansavkastningen før øvrige av-
setninger, er 259,5 mill., mot 168,7 mill. året før. 

Resultat av teknisk regnskap før sikkerhetsavsetning (forsikringsresultatet) viser et overskudd på 
97,9 mill., mot 79,0 mill. året før. Ikke-teknisk resultat (finansavkastningen) ga et overskudd på 
161,6 mill., mot 89,7 mill. i 2012. 

Det har ikke påløpt kostnader til forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2013. 
I 2013 var selskapets netto kontantstrøm positiv med 28,8 mill. mot en netto positiv kontant-

strøm på 20,5 mill. i 2012. Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter består i hovedsak av 
premieinnbetalinger, utbetalinger av skadeoppgjør, driftskostnader og skatt. Netto kontantstrøm fra 
operasjonelle aktiviteter var positiv med 104,8 mill. i 2013 mot en positiv kontantstrøm på 85,3 
mill. i 2012. Avviket mellom teknisk resultat og operasjonell kontantstrøm skyldes i all hovedsak 
skatt og endring i forsikringstekniske avsetninger. Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var 
negativ med 71,6 mill. mot en negativ kontantstrøm på 64,8 mill. i 2012. Negativ kontantstrøm i 
2013 skyldes i hovedsak endring i beholdning av verdipapirer, driftsmidler og immaterielle eiende-
ler, samt tilbakebetaling av NJF Stønadskassefonds finansiering av sikkerhetsavsetning for gruppe-
liv. 

Det har ikke vært ekstraordinære eller større finansielle transaksjoner gjennom året.  
Konsernstyret mener at det fremlagte regnskapet med noter sammen med beretningen gir fyllest-

gjørende informasjon om virksomhetens stilling pr 31.12.2013. Konsernstyret er ikke kjent med at 
det er inntrådt forhold etter dette tidspunktet som gir et annet bilde. Årsregnskapet er avlagt under 
forutsetning om fortsatt drift, og konsernstyret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til ste-
de. 

Årets overskudd etter skatt er 199,1 mill. 
 
BALANSEN 
Forvaltningskapitalen økte med 282,0 mill.  

På eiendelssiden er investeringer økt med 202,5 mill., med noe varierende, men god utvikling på 
alle aktivaklasser. Fordringene er noe økt, vesentlig pga. økte kundefordringer.  

Opptjent egenkapital, ekskl. avsetninger til fond, er økt med 198,5 mill., tilsvarende årets resultat 
etter avsetninger. Selskapets totale egenkapital inkl. avsetninger til fond er 1 013,4 mill. Kapital-
dekningen er 62,7 %. 
 
KAPITALFORVALTNING 
En vesentlig andel av selskapets eiendeler er satt ut til aktiv forvaltning, som utføres av Arctic Fund 
Management AS, Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, Pareto Forvaltning ASA, Stavanger Fonds-
forvaltning AS og Storebrand Kapitalforvaltning ASA, gjennom forvaltningsavtaler med spesifiser-
te mandater. Arctic Fund Management AS er hovedforvalter og leverer samlet rapportering for mid-
lene under forvaltning. Forvaltningsmandatene angir rammer for aktivaklasser, land, ratingklasser, 
durasjon, omløpshastighet, indeksavvik, største enkeltengasjement m.v. Utenlandske fond kjøpes og 
selges i norske kroner. Beholdningen som omfattes av avtalene er ved årets slutt 1 462,5 mill.  

Det er ikke utviklet konkrete etiske retningslinjer for forvaltningen. Både JFG og forvalterne har 
imidlertid et bevisst forhold til etisk standard i den løpende forvaltningen, og søker å unngå investe-
ring i foretak eller fond med kjent etisk uheldig innretning.  

Referanseporteføljen består av en sammensatt indeks basert på ulike anerkjente referanseindek-
ser og deres tilhørende strategiske vekter i porteføljen. 



Total risiko i porteføljen anses som moderat, og vurderes løpende på grunnlag av stresstest som 
følger den månedlige rapporteringen til selskapet. Porteføljen består av pengemarkedsfond, obliga-
sjonsfond og aksjefond. Porteføljen er diversifisert med investeringer i Norge og i de globale mark-
edene. Alle renteinvesteringer er i norske kroner eller valutasikret til norske kroner.  

Porteføljen hadde samlet sett positiv utvikling i 2013, med en netto avkastning på 167,4 mill. 
(94,6 mill.). 

Utover den aktive forvaltningen utgjør bankinnskudd 190,1 mill., til vanlige markedsvilkår. Lån 
til ansatte utgjør 108,2 mill. 

Samlede finansinntekter er 175,6 mill., mot 101,2 mill. i 2012.  
Konsernstyret drøfter løpende strategien for selskapets kapitalforvaltning, og har i 2013 også 

vedtatt policy for evaluering av forvaltere. Konsernstyret mener at mandatet for forvaltningen er 
nøkternt og fornuftig i forhold til selskapets drift og finansielle situasjon, i et langsiktig perspektiv. 
Svingningene de siste årene har vært betydelige. Over tid har avkastningen vært meget god. Histo-
rien har vist at et fornuftig innslag av aksjer over tid skal gi bedre avkastning enn bare rentepapirer. 
Konsernstyret legger dette til grunn, men vurderer utviklingen løpende. 

Oversikt over forvaltningen og utvikling i 2013: 
 

 
 
Utnyttelse i fht rammer fastsatt av konsernstyret pr. 31.12.2013: 
 

 
 

Endring Resultat
(volum i mill. kr.) 31.12.2013 31.12.2012 2013 2013

Aktivaklasse
Pengemarked 227,5           186,1           14,8 4,8
Norske obligasjoner 357,8           270,2           -          12,4
Norske høyrenteobligasjoner 188,2           139,3           4,9 9,5
Internasjonale obligasjoner 201,7           149,4           3,6 3,6
Norske aksjer 204,1           223,7           -9,4 53,0
Internasjonale aksjer 283,2           286,4           -13,9 84,0
Totalportefølje 1 462,5        1 255,1        -          167,4      

Markedsverdi

Strategisk Portefølje
Aktivaklasse vekt Minimum Maksimum vekt
Aksjer totalt 35 % 25 % 45 % 31,19 %
    Norske aksjer 15 % 10 % 20 % 13,06 %
    Internasjonale aksjer 20 % 15 % 25 % 18,13 %
Obligasjoner totalt 45 % 32 % 54 % 47,85 %
    Norske obligasjoner 22 % 16 % 26 % 22,90 %
    Norske høyrenteobl. 10 % 5 % 15 % 12,04 %
    Internasjonale obl. 13 % 5 % 18 % 12,91 %
Pengemarked 20 % 14 % 30 % 20,96 %



AVSETNINGER, SOLIDITET OG KAPITALDEKNING 
De forsikringstekniske forpliktelser (premie-, erstatnings- og sikkerhetsavsetning for egen regning) 
er 121,9 mill. høyere enn minstekravene (14,5 %). 

Naturskadefondet er den akkumulerte forskjellen mellom innbetalt naturskadepremie og betalte 
erstatninger på naturskade. Skadeforsikringsselskapenes garantiordning skal utgjøre 1,5 % av de 3 
siste års premie.  

Sum alle avsetninger er 80,0 mill. (9,1 %) høyere enn året før. Økningen fordeler seg noenlunde 
jevnt på premieavsetning, erstatningsavsetning og sikkerhetsavsetning. 

Kapitaldekningen er 62,7 %, og overskudd av ansvarlig kapital er 743,0 mill.  
Solvensmarginkapitalen er 869,6 mill. høyere enn kravet (som er 120,4 mill.). Solvensmarginka-

pital i prosent av kravet er 822,5 %. Bufferkapitalutnyttelsen i hht Finanstilsynets stresstestrapporte-
ring er som vist i tabell nedenfor lavere i fht 2012 både for stresstest I (avvikling) og for stresstest II 
(fortsatt drift). Bufferkapitalen er økt som følge av positivt resultat. I stresstest I er det økningen i 
tapspotensial i aksjerisiko pga. markedsutviklingen som gjør det største utslaget. 

 

 
 

RISIKOSTYRING OG INTERN KONTROLL 
De vesentlige risikoforhold for JFG er som for andre finansinstitusjoner knyttet til finansielle og 
operasjonelle forhold. Selskapets risikonivå skal stå i et bevisst forhold til soliditet og inntjenings-
muligheter, og risikonivået vil normalt være lavt. Konsernstyret har vedtatt policy for styring av de 
ulike risikotyper. 

Risikoene selskapet er utsatt for vurderes og følges opp i henhold til Finanstilsynets internkon-
trollforskrift. Virksomhetens oppgavekalender, som omhandler frister og ansvarlige personer for 
rutinemessige oppgaver, er et sentralt verktøy i den daglige risikostyringen. Oppgavekalenderen er 
basert på avviksrapportering, og følges løpende opp av ledelsen i daglig drift og interne møter.  

Kredittrisiko er risikoen for at selskapets kunder/motparter ikke oppfyller sine forpliktelser over-
for selskapet. Selskapet er eksponert for kredittrisiko knyttet til fordringer på reassurandører. For å 
håndtere denne risikoen har konsernstyret fastsatt rammer for risikospredning og krav til rating av 
reassurandørene. Selskapet har også kredittrisiko i sin kapitalforvaltning ved investering i verdipa-
pirer. Denne kredittrisikoen begrenses ved investeringsrammer fastsatt av konsernstyret. 

Markedsrisiko er risiko for resultatendringer som følge av endringer i markedspriser, og består 
av aksjerisiko, renterisiko og valutarisiko. Det vesentligste av markedsrisiko relaterer seg til verdi-
papirmarkedet representert ved egne verdipapirbeholdninger. En vesentlig andel av selskapets eien-
deler er satt ut til aktiv forvaltning, som utøves gjennom forvaltningsavtaler med spesifiserte man-
dater. Forvaltningen er underlagt rapporterings- og posisjonsrammer fastlagt av konsernstyret, og 
rammene gjennomgås jevnlig. Strategien skiller mellom de som forvalter og kontrolleren-
de/rapporterer. Dette for å ha uavhengighet og arbeidsdeling mellom ulike funksjoner. Dette gjelder 
også for kortsiktige plasseringer. Verdiutviklingen i porteføljen har i 2013 vært positiv, som følge 
av markedsutviklingen. Svingningene har vært betydelige de siste årene, men ligger innenfor det 
som er påregnelig. Konsernstyret mener at selskapets strategi, retningslinjer og forvaltningen i 

(volum i mill. kr.) 2013 2012 2013 2012
Tapspotensial
    Markedsrisiko 313,9        261,4        145,9        138,1        
    Forsikringsrisiko 231,2        212,9        132,1        127,9        
    Motpartsrisiko 39,5          32,5          23,7          19,5          
    Operasjonell risiko 23,2          21,7          -            -            
Samlet tapspotensial 1) 470,5        406,2        233,3        212,6        
Bufferkapital 1 156,5     947,3        830,1        635,5        
Overskudd/underskudd 686,0        541,1        596,9        422,9        
Buffekapitalutnyttelse 40,7 % 42,9 % 28,1 % 33,5 %
1) Etter korrelasjonsberegning.

Stresstest I Stresstest II



medhold av disse er fornuftig tilpasset selskapets soliditet og krav om sikkerhet, spredning og av-
kastning på porteføljen.  

Forsikringsrisiko er risiko for at forsikringspremier blir utilstrekkelig for den risiko som tegnes 
av selskapets kunder. Selskapet reduserer sin eksponering gjennom kjøp av reassuranse. Det gjen-
nomføres en årlig prosess knyttet til fastsettelse av forsikringspremie og reassuranseprogrammet. 
Skadeutviklingen på de ulike forsikringsformer benyttes som grunnlag for å justere vil-
kår/tegningsadgang og prismodell. Selskapets reassuranseavtaler er inngått gjennom megler. Dek-
ningene er for alle bransjer på excess of loss basis, og konsernstyret mener at selskapets egenreg-
ning og risikoeksponering er fornuftig tilpasset porteføljens risiko og selskapets økonomiske stil-
ling.  

Likviditetsrisiko er risikoen for at selskapet ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser uten at det 
oppstår vesentlige ekstraomkostninger i form av prisfall på eiendeler som må realiseres. Selskapets 
likviditetsrisiko er knyttet til løpende forpliktelser i form av erstatningskostnader og driftskostnader.  
Selskapet har ingen lån. Inn- og utbetalingene i selskapet er i det vesentlige jevnt fordelt over årets 
måneder, og innbetalingene er erfaringsmessig høyere enn utbetalingene i 10 av 12 måneder i året. I 
hht policy for likviditetsrisiko skal selskapet til en hver tid ha likviditetsbuffer som minst utgjør 
summen av to måneders brutto utbetalinger. Konsernstyret vurderer selskapets likviditetsrisiko som 
lav. 

Operasjonell risiko ligger i den løpende driften av selskapet, for eksempel gjennom svikt i sys-
temer og rutiner, kompetansesvikt eller feil fra leverandører, ansatte m.v. Det er utarbeidet rutinebe-
skrivelser, fullmaktstrukturer, mv., som sammen med definerte og klare ansvarsforhold, er tiltak 
som reduserer den operasjonelle risikoen. Det er videre tegnet hensiktsmessige forsikringsordning-
er, samt utarbeidet relevante beredskapsplaner for å håndtere krisesituasjoner. Konsernstyret vurde-
rer selskapets operasjonelle risiko som lav. 

Arbeidet med Solvens II, som forventes å tre i kraft fra 1.1.2016, ble startet opp i selskapet i 
2010, og er løpende videreutviklet. Det er vedtatt policy for ORSA (Own Risk and Solvency As-
sessment), og ORSA-rapport pr. 31.12.2012 er utarbeidet og behandlet i styret. Videreutvikling av 
rammeverk og rapportering skjer løpende. Konsernstyret finner at styrene og administrasjonen er 
godt forberedt på kravene som kommer gjennom Solvens II. 

Det er inngått avtale om internrevisjon med Ernst & Young.  
I 2013 er det ansatt risk manager, felles for begge virksomheter, og med ansvar også for konser-

nets compliancefunksjon. 
 
ORGANISERING, PERSONALE, OG MILJØ 
Ved årets slutt var det ansatt 79 personer (77 årsverk) i selskapet, 3 færre enn året før. Hovedkonto-
ret i Oslo har 67 ansatte. Konsernsjef og IT-direktør/-avdeling er felles med JS, og kostnadene dek-
kes som hovedregel med 50 % av hver virksomhet. Det samme gjelder for felles personaldirektør og 
risk manager, som begge er ansatt i JS. Salg og kundeveiledning er inndelt i 7 regioner (i tillegg til 
hovedkontoret), med 12 fast ansatte. I enkelte regioner er det inngått avtale om kjøp av tjenester fra 
JS. Det er i tillegg 2 forsikringsrådgivere, som lønnes på provisjonsbasis.  

For forsikringsselskaper har bransjen vedtatt en godkjennelsesordning for forsikringsrådgivere. 
Alle forsikringsrådgiverne i JFG skal være autorisert. Opplegget er krevende for den enkelte og 
virksomheten, men gir et betydelig kompetanseløft for selskapet. 

Konsernstyret anser arbeidsmiljøet som godt. Det holdes regelmessige informasjonsmøter samlet 
og i de forskjellige enheter, og det gjennomføres årlige medarbeidersamtaler. Det er fokus på leder-
utvikling, og de ansatte involveres bredt i selskapets utvikling. Årlige arbeidsmiljøundersøkelser 
blant alle konsernets ansatte viser høy tilhørighet og trivsel. Det er ikke registrert behov for spesiel-
le arbeidsmiljøtiltak. Det har ikke vært skader eller ulykker i arbeidet. Sykefraværet i 2013 var 1 
546 dager, som er 8,8 % av mulige dagsverk, mot 1 373 dager (7,4 %) året før. Økningen skyldes 
flere langtidsfravær. 

Av selskapets ansatte er 42 kvinner og 37 menn. Konsernledelsen består av 2 kvinner og 3 menn. 
Selskapet arbeider for en jevn kjønnsfordeling, og ved utvelgelse til lederstillinger vil dette perspek-
tivet hensyntas. Ansettelser skjer ikke i strid med lov om likestilling mellom kjønnene.  eller lov om 
forbud mot diskriminering (omfattende nedsatt funksjonsevne, etnisitet, nasjonal opprinnelse, av-



stamning, hudfarge og språk, religion og livssyn). Det er ikke utviklet egen handlingsplan på områ-
det, men alle forhold er tilrettelagt for å forhindre diskriminering. Handlingsplan vil bli vurdert ut-
viklet. 

I konsernstyret er 3 av 8 medlemmer kvinner, og det samme er det i virksomhetsstyrene. 
Om samfunnsansvar vises det til årsberetningen for konsernet Jernbanepersonalets Bank og For-

sikring. 
 

UTSIKTER FOR KOMMENDE ÅR 
Resultatet for 2013 ble meget godt. Driftsresultatet bedret seg sterkt i forhold til året før, og finans-
inntektene ble meget gode. Selskapet har høy bufferkapital, som muliggjør at strategien for kapital-
forvaltningen kan holdes i opp- og nedturer i markedene. Dette slo meget godt ut i 2013, og har 
over tid gitt meravkastning. Konsernstyret legger til grunn at dette fortsatt vil være gyldig. Konsern-
styret registrerer at det er fortsatt er usikkerhet knyttet til markedsutviklingen kommende år, men 
utsiktene synes bedre enn på mange år i de fleste markeder. 

Forsikringsresultatet var vesentlig bedre enn året før, og bedre enn målene i strategiplanen. Ho-
vedbransjene motorvogn og brann/kombinert hadde tilfredsstillende resultat i 2013, mens det var 
noe variasjon på de mindre bransjene. 

Tilveksten av kunder er god, og kundetilfredsheten er på topp av skadeselskaper som opererer i 
Norge. Premieforspranget til markedsgjennomsnitt er opprettholdt, og det er fortsatt få tilfeller av at 
konkurrenter matcher våre betingelser. Selskapets soliditet er et godt grunnlag også for å møte 
eventuell sterkere konkurranse i markedet. 

Nytt IT-system, til erstatning for systemet som har vært benyttet siden slutten av 1990-tallet, skal 
etter planen tas i bruk fra mai 2014. Dette representerer et betydelig økonomisk løft, men gir sel-
skapet et vesentlig bedret grunnlag for utvikling av kundetilpassede og moderne forsikringsløsning-
er. Det reduserer også sårbarheten gjennom utstrakt anvendelse av standardisert programvare og 
teknologi, og gir mulighet for ytterligere effektivisering av drift og utvikling. 

Hovedmålsettingen for selskapet er å videreutvikle service og produkter, lønnsom kundevekst og 
samtidig opprettholdelse av det betydelige premiefortrinnet i forhold til konkurrentene, og av sel-
skapets soliditet.  Konsernstyret mener at grunnlaget for å nå hovedmålsettingene over tid er godt, 
men at resultatsvingninger fra år til år må påregnes også i framtiden. 

 
Oslo, 31. desember 2013 

3. mars 2014 
I konsernstyret for Jernbanepersonalets Forsikring 

Gjensidig 
 

  



 

Nøkkeltall
2013 2012 2011 2010 2009

Brutto forfalt premie 690 089 636 675 576 913 564 027 513 180
Brutto opptjent premie 667 118 610 685 550 148 508 220 481 332
Forfalt premie for egen regning 685 904 630 351 571 626 559 471 509 170
Premieinntekter for egen regning 662 934 604 361 544 861 503 664 477 322
Brutto påløpte erstatninger 502 992 481 147 476 491 431 510 407 731
Erstatninger for egen regning 504 082 475 537 481 224 423 118 400 489
Forsikringsrelaterte driftskostnader 65 942 60 665 64 845 54 640 54 841
Andre inntekter/-kostnader -8 987 -737 1 554 -1 751 -1 613
Netto finansinntekter 175 561 101 237 -51 733 116 448 165 544
Driftsresultat før sikkerhetsavsetninger mv. 259 484 168 658 -51 386 140 603 185 922
Skattekostnad 30 371 38 552 8 246 12 851 11 347
Årsresultat 199 113 123 029 -64 555 127 752 164 575

Skadeprosent brutto (1) 75,4 % 78,8 % 86,6 % 84,9 % 84,7 %
Kostnadsandel brutto (2) 9,9 % 9,9 % 11,8 % 10,8 % 11,4 %
Combined ratio brutto (3) 85,3 % 88,7 % 98,4 % 95,7 % 96,1 %

Skadeprosent for egen regning 76,0 % 78,7 % 88,3 % 84,0 % 83,9 %
Kostnadsandel for egen regning 9,9 % 10,0 % 11,9 % 10,8 % 11,5 %
Combined ratio for egen regning 86,0 % 88,7 % 100,2 % 94,9 % 95,4 %

Solvensmarginkapital (4) 989 948 788 009 661 586 727 783 615 346
Solvensmargin (5) 822,5 % 715,4 % 645,3 % 742,0 % 675,9 %

Kapitaldekning (6) 62,7 % 55,9 % 53,4 % 68,1 % 68,3 %

Bufferkapitalutnyttelse: (7)

Stresstest I 40,7 % 42,9 % 39,8 % 45,2 % 37,7 %
Stresstest II 28,1 % 33,5 % 34,0 % 33,6 % 37,0 %

Forvaltningskapital 2 067 150 1 785 162 1 590 340 1 572 670 1 371 987
Egenkapital 895 253 696 798 563 403 621 452 507 997

Finansavkastning (8) 9,1 % 6,0 % -3,3 % 8,0 % 13,4 %
Egenkapitalavkastning (9) 25,0 % 21,2 % -9,8 % 20,1 % 34,7 %

1) Brutto påløpte erstatninger i prosent av brutto opptjent premie.

2) Brutto forsikringsrelaterte driftskostnader i prosent av brutto opptjent premie.

3) Summen av brutto kostnadsandel og brutto skadeprosent.

4) Solvensmarginkapital er netto ansvarlig kapital inklusive andel av sikkerhetsavsetning og naturskadefond. 

5) Solvensmarginkapital i prosent av solvensmarginkrav.

6) Kapitaldekning er netto ansvarlig kapital i prosent av risikovektet beregningsgrunnlag (se note 15).

7) Beregnet etter Finanstilsynets forskrift.

8) Finansavkastning er netto finansinntekter i prosent av gjennomsnittlig eiendeler. 

9) Egenkapitalavkastning er resultat etter skatt i prosent av gjennomsnittlig egenkapital.



Resultatregnskap 
    (beløp i 1.000 kroner) 
    

     
 

Note 2013 
 

2012 

Teknisk regnskap 
         Forfalt bruttopremie 15 690 089 

 
636 675 

 - Avgitt gjenforsikringspremie 
 

-4 185 
 

-6 324 
Endring i brutto avsetning for ikke opptjent premie 

 
-22 971 

 
-25 990 

 - Gjenforsikringsandel 
 

                 -  
 

                 -  

Premieinntekter for egen regning 
 

662 934 
 

604 361 

     Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 
 

14 628 
 

12 138 

     Andre forsikringsrelaterte inntekter 9 449 
 

410 

     Betalte erstatninger brutto 15 475 940 
 

455 979 
 - Gjenforsikringsandel 

 
-2 705 

 
-4 006 

Endring i brutto erstatningsavsetning 
 

27 052 
 

25 168 
 - Gjenforsikringsandel 

 
3 795 

 
-1 603 

Erstatningskostnader for egen regning 
 

504 082 
 

475 538 

     Premierabatter og andre gevinstavtaler 
 

5 355 
 

1 717 

     Salgskostnader 10 22 417 
 

21 029 
Administrasjonskostnader 11 43 525 

 
39 636 

Forsikringsrelaterte driftskostnader 
 

65 942 
 

60 665 

     Andre forsikringsrelaterte driftskostnader 
 

4 702 
 

                 -  

     Resultat av teknisk regnskap før sikkerhetsavsetninger 
 

97 930 
 

78 989 

     Endring i avsetning for ikke avløpt risiko 
 

                 -  
 

-2 923 
Endring i sikkerhetsavsetning 

 
30 000 

 
10 000 

Endring i sikkerhetsavsetning mv 
 

30 000 
 

7 077 

     Resultat av teknisk regnskap for skadeforsikring 
 

67 930 
 

71 912 

     
     Ikke-teknisk regnskap 

    
     Renteinntekter og utbytte mv. på finansielle eiendeler 

 
23 911 

 
26 431 

Netto driftsinntekt fra eiendom 
 

-651 
 

-457 
Verdiendringer på investeringer 

 
98 050 

 
73 098 

Realisert gevinst og tap på investeringer 
 

54 312 
 

2 218 
Adm.kostnader knyttet til investeringer, herunder rentekostnader 

 
-61 

 
-53 

Netto inntekter fra investeringer 
 

175 561 
 

101 237 

     Allokert investeringsavkastning overført til teknisk regnskap 
 

14 628 
 

12 138 

     Andre inntekter 
 

715 
 

591 

     Andre kostnader 
 

94 
 

21 

     Resultat av ikke-teknisk regnskap 
 

161 554 
 

89 669 

     Resultat før skattekostnad 
 

229 484 
 

161 581 

     Skattekostnad 18 30 371 
 

38 552 

     Totalresultat 
 

199 113 
 

123 029 

     



Balanse 

     (beløp i 1.000 kroner) 
    

 
Note 31.12.2013 

 
31.12.2012 

     Eiendeler  
    

     Andre immaterielle eiendeler 3 42 136 
 

16 588 
Immaterielle eiendeler 

 
42 136 

 
16 588 

     Bygninger og andre faste eiendommer : 
    Eierbenyttet eiendom 4 11 141 

 
11 395 

Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost : 
    Utlån og fordringer 5,6 251 429 

 
261 514 

Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi : 
    Aksjer og andeler 5 492 824 

 
510 103 

Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning 5 975 123 
 

744 961 
Investeringer 

 
1 730 517 

 
1 527 973 

     Gjenforsikringsandel av brutto erstatningsavsetning 16 1 097 
 

4 892 
Gjenforsikringsandel av brutto forsikringsforpliktelser i skadeforsik-
ring 

 
1 097 

 
4 892 

     Fordringer i forbindelse med direkte forretninger : 
    Forsikringstakere 
 

226 382 
 

193 525 
Mellommenn 

 
9 436 

 
10 367 

Fordringer i forbindelse med gjenforsikring 
 

                  -  
 

1 045 
Andre fordringer 7,8 971 

 
2 646 

Fordringer 
 

236 789 
 

207 583 

     Anlegg og utstyr 4 5 008 
 

6 827 
Kasse, bank 6 46 901 

 
13 950 

Eiendeler ved skatt 18 573 
 

4 312 
Andre eiendeler 

 
52 482 

 
25 089 

     Forskuddsbetalte kostnader og påløpte inntekter 
 

4 129 
 

3 037 

     Sum eiendeler 
 

2 067 150 
 

1 785 162 

     
     Egenkapital og forpliktelser 

    
 

Note 31.12.2013 
 

31.12.2012 
Fond mv.: 

    Avsetning til naturskadefondet 
 

89 603 
 

90 836 

Avsetning til garantiordningen 
 

28 555 
 

26 664 

Annen opptjent egenkapital 
 

895 253 
 

696 798 

Opptjent egenkapital 2 1 013 411 
 

814 298 

     Avsetning for ikke opptjent bruttopremie 
 

330 504 
 

307 533 

Brutto erstatningsavsetning 
 

444 121 
 

417 069 

     Avsetning for ikke avløpt risiko 
 

2 000 
 

2 000 

Sikkerhetsavsetning 
 

178 044 
 

148 044 

Sikkerhetsavsetning mv. 
 

180 044 
 

150 044 

     Forsikringsforpliktelser brutto i skadeforsikring 14 954 669 
 

874 646 

     Pensjonsforpliktelser 17 41 502 
 

40 819 

Forpliktelser ved periodeskatt 18 26 665 
 

28 904 

Avsetninger for forpliktelser 
 

68 167 
 

69 723 

     



Forpliktelser i forbindelse med direkte forsikring 
 

5 355 
 

6 118 

Forpliktelser i forbindelse med gjenforsikring 
 

564 
 

931 

Andre forpliktelser 7 11 807 
 

10 754 

Forpliktelser 
 

17 726 
 

17 803 

     Påløpte kostnader 
 

13 177 
 

8 692 

     Sum egenkapital og forpliktelser 
 

2 067 150 
 

1 785 162 
 
 

 
Oslo, 31. desember 2013 

3. mars 2014 
I konsernstyret for Jernbanepersonalets Forsikring 

Gjensidig 
  



Kontantstrømoppstilling 
   (beløp i 1.000 kr.) 
   

    
  

2013 2012 
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 

   Innbetaling av premier direkte forsikring 
 

657 332 613 727 

Andre forsikringsrelaterte innbetalinger 
 

449 410 

Utbetaling av gjenforsikringspremier 
 

-4 552 -5 954 

Utbetaling av erstatninger direkte forsikring 
 

-473 183 -461 354 

Innbetaling av gjenforsikringsoppgjør for erstatninger 
 

3 750 2 961 

Utbetaling av gevinstavtaler 
 

-1 717 291 

Driftsutbetalinger 
 

-55 495 -57 364 

Innbetaling av renter, utbytte mv 
 

8 006 7 981 

Utbetaling av administrasjonskostnader mv 
 

-780 -503 

Utbetaling av skatter 
 

-28 964 -14 917 

Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter A 104 846 85 278 

    

    Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter 
   Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler 
 

154 283 -28 950 

Utbetalinger ved kjøp av obligasjoner og sertifikater 
 

-201 552 -16 029 

Innbetalinger av lån fra ansatte 
 

5 954 -1 737 

Utbetalinger ved kjøp av immaterielle eiendeler 
 

-28 501 -17 112 

Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler 
 

-1 810 -930 

Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter B -71 626 -64 758 

    

    Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 
   Utbetalinger ved reduksjon av gjeld 
 

-4 400                          -  

Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter C -4 400 
                        
-  

    

    

    Netto endring likvider i perioden A+B+C 28 820 20 520 

Likviditetsbeholdning 01.01 
 

161 304 140 784 

Likviditetsbeholdning 31.12   190 124 161 304 
 
  



Note 1   Regnskapsprinsipper 

 Regnskapet er utarbeidet i henhold til Finanstilsynets forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper. 

 
 Finansielle eiendeler 

 Selskapet benytter muligheten som er gitt gjennom årsregnskapsforskriften for forsikring §3-3 og IAS 39 pkt.9 til å vurdere 
alle våre finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet i samsvar med virkelig verdi opsjonen med unntak for bankinn-
skudd, utlån til ansatte og fordringer som vurderes til amortisert kost. Dette innebærer at virkelig verdi justeringer på finan-
sielle eiendeler skal føres over resultatet før andre resultatkomponenter. Selskapet benytter også muligheten til å vurdere 
alle finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet i samsvar med virkelig verdi opsjonen for finansielle eiendeler som 
er anskaffet før overgangen til å benytte vurderingsreglene i IAS 39, som følger av endringene i årsregnskapsforskriften den 
4. april 2008. Anvendelsen av virkelig verdi opsjonen med utgangspunkt i overgangsregelen, inkluderer også alle finansielle 
eiendeler som fremgår av omarbeidede sammenligningstall selv om disse måtte være avhendet i dag. 

 Regnskapsføring og måling av finansielle eiendeler 

 Vanlige kjøp og salg av investeringer regnskapsføres på oppgjørstidspunktet. Finansielle eiendeler som føres til virkelig verdi 
over resultatet regnskapsføres ved anskaffelsen til virkelig verdi og transaksjonskostnader resultatføres. Investeringer fjer-
nes fra balansen når rettighetene til å motta kontantstrømmer fra investeringen opphører eller når disse rettighetene er blitt 
overført og selskapet i hovedsak har overført all risiko og hele gevinstpotensialet ved eierskapet. Finansielle eiendeler til 
virkelig verdi over resultatet vurderes til virkelig verdi etter første gangs balanseføring. Utlån og fordringer regnskapsføres 
til amortisert kost ved bruk av effektiv rente metoden. 
Gevinst eller tap fra endringer i virkelig verdi av eiendeler klassifisert som "finansielle eiendeler til virkelig verdi over resulta-
tet", inkludert renteinntekt og utbytte, medtas i resultatregnskapet under "Netto inntekter fra investeringer" i den perioden 
de oppstår. Utbytte fra finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet er inkludert når selskapets rett til utbytte er 
fastslått. 
Virkelig verdi av børsnoterte investeringer er basert på gjeldende kjøpskurs. 
På hver balansedag vurderer selskapet om det finnes objektive indikatorer som tyder på verdiforringelse av enkelte eiende-
ler eller grupper av finansielle eiendeler. 

Regnskapsmessig behandling av fordringer mellom foretak i samme konsern 

 Fordringer overfor Jernbanepersonalets Sparebank er bokført til pålydende. 

 Regnskapsmessig behandling av bygninger, faste eiendommer og varige driftsmidler 

 Alle eiendommer er eierbenyttet og balanseført til anskaffelseskost i henhold til IAS 16.  
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid. Vedlikehold av driftsmidler 
kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i 
takt med driftsmidlet. Skille mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av 
driftsmidlet. 

 
  



Utlån 

 Selskapet følger Finanstilsynets utlånsforskrift av 2004. På hver balansedag vurderer selskapet om det eksisterer objektive 
bevis på at verdien på en finansiell eiendel eller gruppe av finansielle eiendeler er redusert. Verditap på en finansiell eiendel 
eller gruppe av finansielle eiendeler er pådratt dersom, og bare dersom det eksisterer objektive bevis på verdifall.  
Verdifallet må være et resultat av en eller flere hendelser inntruffet etter første gangs bokføring (en tapshendelse) og resul-
tatet av tapshendelsen (eller hendelsene) må også kunne måles pålitelig.  
Objektive bevis på at verdien av en finansiell eiendel eller gruppe av finansielle eiendeler er redusert omfatter observerbare 
data. Dersom det er objektive bevis på at en verdireduksjon har inntruffet, beregnes størrelsen på tapet til differansen 
mellom eiendelens bokførte verdi og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer (eksklusiv fremtidige kredittap 
som ikke er pådratt) diskontert med den finansielle eiendelens opprinnelige effektive rentesats.  
Bokført verdi av eiendelen reduseres ved bruk av en avsetningskonto og tapet bokføres over resultatregnskapet. 

Renteinntekter og -kostnader 

 Renteinntekter og -kostnader bokføres i resultatregnskapet til amortisert kost ved bruk av effektiv rente metoden. Den 
effektive rentemetoden er en metode for å beregne amortisert kost for utlån og innskudd, og fordele renteinntekt eller 
rentekostnad over forvented løpetid. Den effektive rentesatsen er den rente som eksakt diskonterer forventede fremtidige 
kontantstrømmer over forventet løpetid til dagens verdi av den finansielle eiendelen eller forpliktelsen. Dersom en finansiell 
eiendel eller en gruppe av like eiendeler er nedskrevet som følge av verditap, bokføres renteinntektene ved å benytte ren-
ten som fremtidige kontantstrømmer diskonteres med for å beregne verditapet. 

 Regnskapsmessig behandling av forsikringskontrakter 

 Forsikringstekniske avsetninger er beregnet av selskapets aktuar etter retningslinjer fastsatt av Finanstilsynet. 

 Forsikringspremier betales på forskudd. Pr. 31.12 foretas en tidsavgrensning slik at den andelen av forfalt premie 
som vedrører neste år blir trukket ut og ført som forsikringsforpliktelser i balansen (premieavsetning). Samtidig 
inntektsføres foregående års avsetning. Det er ikke gjort kostnadsfradrag i premieavsetningen. 

 For meldte skader som ennå ikke er ferdig oppgjort, blir antatt uoppgjort beløp beregnet løpende og ved årets slutt 
avsatt som forsikringsforpliktelse i balansen (erstatningsavsetning). I tillegg foretas det på erfaringsmessig grunnlag 
avsetninger for skader som er inntruffet, men ennå ikke meldt til selskapet. Påløpne erstatninger i resultatregnskapet 
fremkommer som betalte erstatninger i året, tillagt erstatningsavsetning ved årets slutt med fradrag av tilsvarende 
avsetning ved årets begynnelse. Avsetning til indirekte skadebehandlingskostnader (ULAE) inngår i 
erstatningsavsetningen. 

 Gjenforsikringsandelen av brutto erstatningsavsetninger regnskapsføres på grunnlag av beregninger fra selskapets 
aktuar, etter retningslinjer fastsatt av Finanstilsynet. 
Det foretas løpende konkret vurdering av nedskrivningsbehovet. Det er ikke foretatt nedskrivninger i 2013. 

 Avsetning for ikke avløpt risiko er avsetning til foreventede erstatninger og kostnader for fremtidige skadetilfeller 
som ikke anses dekket av premieavsetningen. 

 Sikkerhetsavsetning er avsetning for å dekke sterk variasjon over tid (eventuelle katastrofer og ekstraordinære 
skadeforløp) i selskapets erstatningsansvar for egen regning. 

 Avsetning til naturskadefond er avsetning av driftsoverskudd fra den obligatoriske naturskadeforsikringen som 
administreres av Norsk Naturskadepool. Avsetningen er klassifisert som egenkapital i balansen. 

 Avsetning til garantiordningen er en lovbestemt avsetning som skal bidra til at forsikringstakernes krav bli oppfylt. 
Avsetningen utgjør 1,5 % av brutto premie siste 3 år. Avsetningen er klassifisert som egenkapital i balansen. 

 Det er ikke foretatt endringer i forutsetningene som er brukt ved måling av forsikringseiendeler og 
forsikringsforpliktelser. 
 
  



Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser. 

     Ytelsesbasert pensjon 
    Pensjonsforpliktelser er innarbeidet i henhold til NRS 6 Pensjonskostnader. 

Beregningen bygger på aktuarmessige forutsetninger om levealder, førtidspensjonering og andre endringer i bestanden 
av pensjonsberettigede. Det legges til grunn lineær opptjening hensyntatt fremtidig lønns- og G-vekst. 
Økonomisk konsekvens av endringer i pensjonsplaner periodiseres over gjenværende opptjeningstid. Andre endringer 
eller avvik vurderes samlet mot størrelsen av høyeste verdi av de samlede pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler ved 
regnskapsårets begynnelse. Dersom samlede endringer og avvik ved utløpet av regnskapsåret utgjør mer enn 10% av 
dette grunnlaget, blir overskytende beløp periodisert i resultatregnskapet over forventet gjenstående opptjeningstid. 

Innskuddsbasert pensjon 
    

Med virkning fra 1. april 2009 ble alle nyansatte tatt opp i innskuddspensjonsordningen. På samme tidspunkt ble den 
ytelsesbaserte pensjonsordningen lukket. Medarbeidere ansatt før dette tidspunkt fikk anledning til å gå over til inn-
skuddspensjonsordning. 
Månedlig innbetalt premie kostnadsføres, og det betales arbeidsgiveravgift av innbetalt premie. Når innskuddene er 
betalt, gjenstår ingen ytterligere betalingsforpliktelser. 

     Skatt 
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt på inntekt og formue og endring i utsatt 
skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmes-
sige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd og godtgjørelse på utbytte til fremføring ved 
utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverse-
re i samme periode er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlig-
net og underskudd til fremføring, er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som kan 
balanseføres er oppført netto i balansen. 

     Allokert investeringsavkastning 
Allokert investeringsavkastning beregnes på grunnlag av gjennomsnittet av de forsikringstekniske avsetningene gjennom 
året. Ved beregningen benyttes gjennomsnittlig rente på statsobligasjoner med gjenstående løpetid lik 3 år. Gjennom-
snittlig forsikringsteknisk rente for 2013 og 2012 er av Finanstilsynet beregnet til henholdsvis 1,62 % og 1,44 %. Allokert 
investeringsavkastning overføres fra det ikke-tekniske til det tekniske regnskapet. 

     Kontantstrømoppstilling 
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den direkte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontan-
ter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverte-
res til kjente kontantbeløp. 

Estimatusikkerhet     
Ingen vesentlige poster har etter vår formening vært forbundet med estimatusikkerhet.  
     
     

     Note 2   Endringer i egenkapitalen   
    (beløp i 1.000 kr.) 
    

 
Fond mv. 

Annen opptjent 
egenkapital 

Sum opptjent 
egenkapital 

 Egenkapital 31.12.2012 117 500 696 798 814 298 
 Endring i avsetning til naturskadefondet -1 233 1 233                            -  
 Endring i avsetning til garantiordningen 1 891 -1 891                            -  
 Disponering av årets resultat                       -  199 113 199 113 
 Egenkapital 31.12.2013 118 158 895 253 1 013 411 
 

     Overskudd etter avsetninger til fond, 198,5 mill.kr., foreslås overført til annen opptjent egenkapital. 
  

  



Note 3   Immaterielle eiendeler 
    (beløp i 1.000 kr.) 
    

       Forsikringssystem 
  Anskaffelseskost 01.01 

 
17 112 

  Tilgang i 2013 
 

28 501 
  Avgang i 2013                         -  
  Anskaffelsekost 31.12 

 
45 613 

  Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12 
 

-3 477 
  Balanseført verdi 31.12   42 136 
  Årets ordinære avskrivninger   2 952 
  Benyttet lineær avskrivningssats 

 
10 % 

  

     

     

     

     Note 4   Eiendommer og varige driftsmidler 
   (beløp i 1.000 kr.) 

    

     
  

Maskiner, IT-utstyr 
   Eiendommer inventar mv iSeries Sum 

Anskaffelseskost 01.01 13 244 30 966 5 826 50 036 
Tilgang i 2013                     -  1 918                       -  1 918 
Avgang i 2013                     -  -1 882                       -  -1 882 
Anskaffelseskost 31.12 13 244 31 002 5 826 50 072 
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12 -2 103 -25 994 -5 826 -33 923 
Balanseført verdi 31.12 11 141 5 008                       -  16 149 
Årets ordinære avskrivninger 254 3 737                       -  3 991 
Benyttede lineære avskrivningssatser 3 % 20-33 % 20-33 % 

 
     
     Årlig leiekostnad for ikke balanseførte driftsmidler 1 371 

  
     
     
     Vesentlige leiekontrakter 

    
     Nåværende husleiekontrakt for leie av lokaler i Oslo løper til 2022 og utgjør en årlig leiekostnad på 4,5 mill. 

     
     
     
     Note 5   Finansielle eiendeler 

    (beløp i 1.000 kr.) 
    

     
 

Bokført verdi Virkelig verdi 
Finansielle eiendeler frivillig 

    kategorisert til virkelig verdi over resultatet 
 

1 467 947 
 

1 467 947 
Utlån og fordringer *) 

 
251 429   235 705 

Sum finansielle eiendeler 
 

1 719 376 
 

1 703 652 

     

     *) Selskapet gir kun lån til egne ansatte. Rentesatsen på lånene er lavere enn markedsrente, og virkelig verdi 

er beregnet i forhold til markedsrente på tilsvarende engasjement. 
   

  



Note 5   Finansielle eiendeler forts. 
    (beløp i 1.000 kr.) 
    

     Aksjer, andeler og egenkapitalbevis 
    

     Aksjefond   Bokført verdi Virkelig verdi 
 Alfred Berg Norge + 

 
30 740 30 740 

 Arctic Norwegian Equities Class I 
 

107 922 107 922 
 Delphi Norge 

 
9 514 9 514 

 Pareto Aksje Norge 
 

16 753 16 753 
 Storebrand Norge 

 
25 453 25 453 

 Storebrand Vekst 
 

10 675 10 675 
 Arctic Explorer Class I 

 
76 966 76 966 

 Delphi Global 
 

61 003 61 003 
 Skagen Global II 

 
145 257 145 257 

 Sum aksjefond   484 283 484 283 
 

     Andel i samvirkeforetak   Bokført verdi Virkelig verdi 
 Stolkilen SA 

 
5 500 5 500 

 
     Egenkapitalbevis   Bokført verdi Virkelig verdi 

 Hjelmeland Sparebank 
 

3 041 3 041 
 

     Sum aksjer, andeler og egenkapitalbevis   492 824 492 824 
 Herav andel børsnoterte verdipapirer 

 
484 283 484 283 

 
     Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning 

  
     Obligasjons- og pengemarkedsfond   Bokført verdi Virkelig verdi 

 Alfred Berg Likviditet 
 

96 036 96 036 
 Storebrand Høyrente   

 
27 273 27 273 

 Storebrand Likviditet 
 

14 921 14 921 
 Arctic Covered Class B 

 
89 225 89 225 

 Alfred Berg Høyrente 
 

35 886 35 886 
 Alfred Berg Kort Obligasjon 

 
48 338 48 338 

 Alfred Berg Obligasjon 1-3 
 

76 419 76 419 
 Alfred Berg Obligasjon 3-5 

 
36 720 36 720 

 Storebrand Norsk Kreditt IG 20 
 

65 853 65 853 
 Storebrand Rente + 

 
30 312 30 312 

 Arctic High Return Class B 
 

121 964 121 964 
 Arctic Investment Grade Class B 

 
130 462 130 462 

 Storebrand Global Kreditt IG 
 

70 280 70 280 
 Storebrand Global Obligasjon A   131 434 131 434 
 Sum obligasjons- og pengemarkedsfond   975 123 975 123 
 

     Sum obligasjoner og andre verdipapirer  
    med fast avkastning   975 123 975 123 

 Herav andel børsnoterte verdipapirer 
 

975 123 975 123 
 

     
     Porteføljen av aksjer, andeler og obligasjoner forvaltes aktivt av Arctic Fund Management AS, Alfred Berg 
Kapitalforvaltning AS, Storebrand Kapitalforvaltning AS, Pareto Forvaltning ASA og Stavanger Fondsforvalt-
ning AS gjennom forvaltningsavtaler med spesifiserte mandater. Total risiko i porteføljen anses som lav, og 
vurderes løpende på grunnlag av stresstest som følger den månedlige rapporteringen til selskapet. Risikopro-
filen på norske aksjer anses som middels/lav og har et estimert maksimalt indeksavvik på 10%. Porteføljen av 
internasjonale aksjefond har lav/middels risiko. 

     Kredittrisiko 
    Den maksimale eksponeringen for kredittrisiko på balansedatoen er virkelig verdi av obligasjoner klassifisert 

som tilgjengelig for salg. Ingen av de finansielle eiendelene har forfalt eller blitt nedskrevet. 



Note 5   Finansielle eiendeler forts. 
    (beløp i 1.000 kr.) 
    

     Vurdering av virkelig verdi 
    

     Med virkning fra 1. januar 2010 har selskapet implementert endringene i IFRS 7 knyttet til finansielle instrumenter målt til 
virkelig verdi på balansedagen. Endringene krever presentasjon av virkelig verdimålinger pr. nivå med følgende nivåinn-
deling for måling av virkelig verdi: 

     1.  Notert pris i et aktivt marked for en identisk eiendel eller forpliktelser, (nivå 1). 
 2.  Verdsettelse basert på andre observerbare faktorer enten direkte (pris) eller indirekte (utledet fra priser) 

     enn notert pris (brukt i nivå 1) for eiendelen eller forpliktelsen, (nivå 2). 
  3.  Verdsettelse basert på faktorer som ikke er hentet fra observerbare markeder (ikke observerbare 

     forutsetninger), (nivå 3). 
    

     Følgende tabell presenterer selskapets eiendeler målt til virkelig verdi pr. 31. desember 2013 : 
 

     Eiendeler Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 
 Finansielle eiendeler til virkelig verdi   

 
  

 over resultatet :   
 

  
 

 - Aksjer 
                                  

-  484 283 8 541 
 

 - Obligasjoner 
                                  

-  975 123 
                                  

-  
 

Sum eiendeler 
                                  
-  1 459 406 8 541 

 
     Selskapet har ikke finansielle forpliktelser. 

   
     Styring av finansiell risiko 

    
     Konsernstyret har fastsatt strategi for selskapets kapitalforvaltning. Utgangspunktet er forsikringsvirksomhetens 
behov for å balansere forventet fremtidig utbetalingsstrøm med innbetalingsstrømmer fra investeringer, mens 
øvrige midler innen forsikringsvirksomheten investeres på en veldiversifisert måte med sikte på å få best 
mulig egenkapitalavkastning gitt vedtatt risikovilje. 

   
     Strategien setter mål for forvaltningen, og rammer og føringer for aktivaklasser, land, ratingklasser, durasjon, 
omløpshastighet, indeksavvik, største enkeltengasjement, valuta m.v. Derivater inkludert opsjoner er tillatt 
dersom det er som en del av vedtektene til et verdipapirfond som er godkjent av norske myndigheter. 
Separate derivatforretninger er kun tillatt for å redusere risikoen ved andre porteføljeinvesteringer. 

     Selskapets kapital er satt ut til aktiv forvaltning hos et antall forvaltere, regulert i forvaltningsavtaler med 
spesifiserte mandater innenfor rammene av strategi for kapitalforvaltningen. Èn av forvalterne har i henhold 
til avtale ansvar for samlet rapportering for hele forvaltningen. Denne rapporterer månedlig til selskapets 
ledelse. Rapportene viser faktiske verdier, og relativt i forhold til rammene i strategien. I tillegg er inkludert 
stresstester som viser påvirkningen på porteføljen ved gitte fall i aksjekurser og økning i rentenivå. Styret 
mottar kvartalsvis rapport og orientering fra ledelsen. Styret mottar i tillegg kortfattet overordnet rapport 
månedlig på grunnlag av behandling i investeringskomitèen. 

  
     Markedsrisiko består av aksjekursrisiko og renterisiko. Aksjekursrisiko defineres som verdifall som følge av 
reduserte aksjepriser, renterisiko som verdifall som følge av endring i rentenivå. Beholdningen av norske og 
internasjonale aksjer har lav til middels risiko, samlet og hver for seg. Porteføljen av norske obligasjoner har 
lav til middels risiko, mens risiko i beholdningen av internasjonale obligasjoner er lav.  

 Total risiko i porteføljen anses som moderat. 
   

     Valutarisiko defineres som tap som følge av endringer i valutakurser. Utenlandske fond kjøpes og selges i 
norske kroner. Plassering i internasjonal renteportefølje/-fond skal være minimum 50% valutasikret. 
Plasseringer i internasjonale aksjefond er omregnet i norske kroner i den daglige verdivurderingen av fondene. 

     Kredittrisiko defineres som tap som oppstår hvis en utsteder ikke oppfyller sine forpliktelser eller på grunn av 
økte risikopremier for obligasjoner med kredittrisiko. Kredittrisiko i forbindelse med reassuranse håndteres ved 
krav om minimum rating for selskapets reassurandører og tett oppfølging av fordringene. 

 



Note 5   Finansielle eiendeler forts. 
    (beløp i 1.000 kr.) 
    

     Styring av finansiell risiko forts. 
    

     Likviditetsrisiko defineres som manglende evne til å møte betalinger ved forfall, eller ved at en må realisere 
investeringer til en høy kostnad for å kunne utføre betalinger. Finansporteføljen er plassert i verdipapirfond, 
som har daglig prising og daglig likviditet. Likviditetsrisikoen i finansporteføljen anses som liten. 

 
     Porteføljens risiko og utvikling overvåkes løpende av forvalterne i henhold til mandat, og av ledelsen gjennom 
månedlig oppfølging av rapporteringen fra forvalter vurdert opp mot rammene i strategien for forvaltningen, 
og utfallet av stresstestene. 

    
     Det har ikke skjedd vesentlige endringer i selskapets risikohåndtering på dette området i forhold til tidligere 
perioder. 

    
     Tabellen nedenfor viser aktivaallokeringen ved utgangen av 2012 og 2013. Den faktiske aktivaallokeringen vil 
variere gjennom året og følge bevegelser i markedet, taktisk allokering og risikosituasjon. 

         
   31.12.2013 31.12.2012 

Aktivaallokering 1.000 kr. Prosent 1.000 kr. Prosent 

Pengemarked 227 455 13,1 % 186 067 12,2 % 
Obligasjoner 747 668 43,2 % 558 894 36,6 % 
Aksjer 492 824 28,5 % 510 103 33,4 % 
Utlån og fordringer 251 429 14,5 % 261 514 17,1 % 
Eiendom 11 141 0,6 % 11 395 0,7 % 

Sum 1 730 517 100,0 % 1 527 973 100,0 % 

     Utviklingen vurderes også i forhold til egenkapital og bufferkapital/-utnyttelse, samt resultatutviklingen i 
forsikringsvirksomheten. 

    
     Stresstestrapporten  (beløp i 1.000 kr.)   31.12.2013 

  §2-3 første ledd (bokførte verdier, fortsatt drift)   
        
  Tapspotensial for markedsridiko   145 939 
  Tapspotensial for skadeforsikringsrisiko   132 088 
  Tapspotensial for helseforsikringsrisiko   6 607 
  Tapspotensial for motpartsrisiko   23 704 
  Samlet tapspotensial   233 261 
        
  Bufferkapital   830 099 
        
  Overskudd/-underskudd av bufferkapital   596 838 
  Bufferkapitalutnyttelse   28,1 % 
  §2-3 tredje ledd (virkelige verdier, avvikling)     
        
  Tapspotensial for markedsridiko   313 854 
  Tapspotensial for skadeforsikringsrisiko   220 146 
  Tapspotensial for helseforsikringsrisiko   11 012 
  Tapspotensial for motpartsrisiko   39 507 
  Tapspotensial for operasjonell risiko   23 239 
  Samlet tapspotensial   470 498 
        
  A.9  Beregnet bufferkapital   1 156 429 
        
  A.10  Overskudd/underskudd (+/-) bufferkapital 685 931 
  A.11 Bufferkapitalutnyttelse   40,7 % 
  

     
     Beregningen viser at selskapet har god bufferkapitaldekning i begge stresscenariene. 

 Den store overdekningen av kapital er representativ for situasjonen gjennom hele året, selv om 
 beløpene viser variasjon som følge av endringer i aktivaallokeringen og inntekter gjennom året. 
 



Note 5   Finansielle eiendeler forts. 
    (beløp i 1.000 kr.) 
    

     
     Utlån 

    
     Selskapet gir kun lån til egne ansatte. Det gis lån og kreditt med pant i bolig eller fast eiendom og lån med salgspant i bil. Det 
har ikke vært mislighold, nedskrivning eller tap på utlån. 
Personallånene forvaltes av Jernbanepersonalets Sparebank. 

     
     
  

31.12.2013 31.12.2012 
 Samlede lån til ansatte 

 
108 206 114 160 

 Antall årsverk 
 

77 81 
 

     
     Utlån basert på risikoklasser :   Utlånsvolum Bokført verdi 

 A, ingen risiko 
 

89 061 89 061 
 B, lav risiko 

 
19 003 19 003 

 C, middels risiko 
 

142 142 
 Sum   108 206 108 206 

 
     
     Alle vesentlige engasjement risikoklassifiseres.Klassifiseringen er basert på betjeningsevne og sikkerhet. Det er ikke stilt ga-
rantier for noen ansatte i selskapet. 
     
Lån til ledende ansatte og medlemmer av selskapets valgte organer er vist i egen rapport til styrets årsberetning i konsern-
regnskapet. 

     
     Fordringer, bankinnskudd 

 
31.12.2013 31.12.2012 

 
     Bank 1 Oslo 

 
5 273 20 285 

 Sparebank 1 Ringerike Hadeland 
 

35 882 25 585 
 Aurskog Sparebank 

 
30 513 16 439 

 Trøgstad Sparebank 
 

                                  -  17 731 
 Kragerø Sparebank 

 
25 857 24 348 

 Bien Sparebank 
 

24 044 23 343 
 DNB Bank ASA 

 
36 49 

 DNB Garantikonto, pensjon 
 

21 618 19 574 
 Sum fordringer, bankinnskudd   143 223 147 354 
 

     
     Sum utlån og fordringer   251 429 261 514 

 
     
     
     Note 6  Bundne midler 

    (beløp i 1.000 kr.) 
    

  
31.12.2013 31.12.2012 

 Innskudd på konto for skattetrekk 
 

2 923 2 819 
 Innskudd på konto for gruppelivsfond NJF                                   -  4 400 
 Innskudd på depositumskonto 

 
                                  -  10 

 Innskudd på garantikonto, pensjon 
 

21 618 19 574 
 Sum bundne midler   24 541 26 803 
  

  



Note 7  Spesifikasjon av fordringer og forpliktelser 
   (beløp i 1.000 kr.) 

    
   

31.12.2013 31.12.2012 
 Jernbanepersonalets Sparebank 

 
968 2 643 

 Øvrige fordringer 
 

3 3 
 Sum andre fordringer   971 2 646 
 

      Leverandørgjeld 
  

7 373 6 459 
 Skatt og avgifter 

 
4 434 4 295 

 Sum andre forpliktelser   11 807 10 754 
 

      
      
      
      Note 8   Mellomværende mellom foretak i samme konsern 

  (beløp i 1.000 kr.) 
    

      Selskapet har følgende mellomværende med Jernbanepersonalets Sparebank : 
 

      
   

31.12.2013 31.12.2012 
 Innskudd på driftskonti 

 
18 411 12 103 

 Andre fordringer   
 

968 2 643 
 Sum tilgodehavende     19 379 14 746 
 

      
      
      
      Note 9   Andre forsikringsrelaterte inntekter 

   
      Andre forsikringsrelaterte inntekter består av provisjoner for formidling av forsikringsprodukter. 

      
      
      
      Note 10   Salgskostnader  

    (Beløp i 1.000 kr.) 
    

   
2013 2012 

 Lønn mv til ansatte 
 

11 873 11 490 
 Provisjon til forsikringsrådgivere 

 
441 437 

 Øvrige salgskostnader 
 

10 103 9 102 
 Sum salgskostnader   22 417 21 029 
 

      
      
      
      Note 11   Lønn og godtgjørelser  

   (Beløp i 1.000 kr.) 
    

      Ledende ansatte og medlemmer av selskapets valgte organer er felles for konsernet og lønn 
 og godtgjørelser til disse er derfor gitt i egen rapport til styrets årsberetning i konsernregnskapet. 

      
      Revisjonshonorar 

    PricewaterhouseCoopers AS : 
 

2013 2012 
 Lovpålagt revisjon 

 
263 251 

 Skatt og avgiftsrådgivning 
 

32 46 
 Andre tjenester utenfor revisjon 

 
                      -  18 

 Sum honorar og bistand (inkl. m.v.a.) 295 315 
  

  



Note 12   Kapitaldekning  
    

      Kravet til kapitaldekning er 8%. Kapitaldekning beregnes som ansvarlig kapital over beregningsgrunnlaget. Selskapet 
har en kapitaldekning på 62,7% ved utgangen av 2013. Den ansvarlige kapitalen deles inn i kjernekapital og tilleggs-
kapital. Kjernekapital består av innbetalt egenkapital og eventuelle andre fond godkjent av Kredittilsynet. Tilleggska-
pital består av eventuell tidsbegrenset og evigvarende ansvarlig lånekapital etter nærmere regler. Total tilleggskapi-
tal skal ikke overstige kjernekapitalen, og tidsbegrenset ansvarlig lånekapital skal ikke overstige 50% av kjernekapita-
len. 
Beregningsgrunnlaget er fremkommet ved at de enkelte poster i og utenfor balansen multipliseres med en risikofak-
tor avhengig av hvilken kredittrisiko som antas forbundet med den enkelte post. 

      Spesifikasjon av ansvarlig kapital 31.12.2013 31.12.2012 
 (beløp i 1.000 kr.) 

    
      Opptjent egenkapital 

 
895 253 696 798 

 Eiendeler ved skatt (utsatt skattefordel) -573 -4 312 
 Andre immaterielle eiendeler 

 
-42 136 -16 588 

 Minstekrav til reassuranseavsetning -883 -1 142 
 Kjernekapital     851 661 674 756 
 Tilleggskapital                           -                        -  
 Total ansvarlig kapital 

 
851 661 674 756 

 Beregningsgrunnlag   1 358 008 1 207 028 
 Kapitaldekning     62,7 % 55,9 % 
 Overskudd av ansvarlig kapital   743 020 578 194 
 

      Spesifikasjon av beregningsgrunnlaget 
   (beløp i 1.000 kr.)       

 Innskudd i banker 
 

38 025 32 261 
 Verdipapirer 

  
1 018 358 903 208 

 Utlån 
  

48 422 47 376 
 Øvrige fordringer 

 
237 054 205 961 

 Realkapital 
  

16 149 18 222 
 Beregningsgrunnlag for kapitaldekning 1 358 008 1 207 028 
 

      
      
      
      Note 13   Solvensmargin 

    (Beløp i 1.000 kr.) 
    

   
31.12.2013 31.12.2012 

 
      *Solvensmarginkapital 

 
989 948 788 009 

 Solvensmarginkrav 
 

120 362 110 154 
 Overdekning     869 586 677 855 
 

      *) Solvensmarginkapitalens sammensetning : 
   Netto ansvarlig kapital 

 
851 661 674 756 

 Medregnet sikkerhetsavsetning 
 

115 886 90 544 
 Avsetning til naturskadefond 

 
22 401 22 709 

 Fradrag som følge av begrensningsregler                       -                        -  
 Sum solvensmarginkapital   989 948 788 009 
  

  



Note 14   Forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring 
    (beløp i 1.000 kr.) 

       
        
   

Herav : 
 

Andre 
   Brann/komb. Motorvogn Trafikk Øvrige Ulykke bransjer Sum 

Avsetning for ikke 
       opptjent bruttopremie 111 881 183 825 65 074 118 751 11 983 22 815 330 504 

Avsetning for ikke avløpt risiko                     -  
                    
-  

                
-  

                
-                      -  2 000 2 000 

Brutto erstatningsavsetning 126 053 241 286 183 860 57 426 55 950 20 832 444 121 
Brutto erstatningsansvar 100 260 235 816 179 692 56 124 47 073 13 108 396 257 

        Samlet minstekrav til 
       sikkerhetsavsetning             113 015 

        Selskapet har søkt om å anvende selskapsspesifikke prosentsatser ved beregning av avsetning til indirekte skade- 
 behandlingskostnader. Dette ble vedtatt av Finanstilsynet 15. november 2013. Brutto erstatningsavsetning 
 inkluderer 34,5 mill. i avsetning til indirekte skadebehandlingskostnader. 

  
        Pool-ordninger Naturskade   Yrkesskade Trafikkforsikring 

  Avsetning for ikke 
       opptjent bruttopremie 7 023 

   
65 074 

  For egen regning 7 023 
   

65 074 
  Brutto erstatningsavsetning 14 253 

 
4 

 
1 320 

  For egen regning 14 253   4   1 320 
  

        
        Note 15  Premieinntekter og erstatningskostnader mv. i skadeforsikring 

   (beløp i 1.000 kr.) 
       

   
Herav : 

 
Andre 

   Brann/komb. Motorvogn Trafikk Øvrige Ulykke bransjer Sum 
Forfalte bruttopremier 230 159 377 447 133 616 243 831 27 516 54 967 690 089 
Opptjente bruttopremier 220 890 368 020 130 279 237 741 25 948 52 260 667 118 
Påløpne brutto 

       erstatningskostnader 177 973 258 313 93 251 165 062 24 772 41 934 502 992 
Brutto driftskostnader 21 218 33 153 11 968 21 185 4 661 6 910 65 942 

        Påløpne brutto 
       erstatningskostnader 
       Inntruffet i år 186 403 278 498 100 538 177 960 23 399 43 381 531 681 

Avviklingsresultat tidl.år -8 430 -20 185 -7 287 -12 898 1 373 -1 447 -28 689 
Påløpt i år 177 973 258 313 93 251 165 062 24 772 41 934 502 992 

        
        Indirekte skadebehandlingskostnader er inkludert i erstatningskostnader med 35,0 mill. som er i henhold til nye satser. 
Tallene for 2012 er omarbeidet for sammenligningsformål. 

     
        
        Note 16  Gjenforsikringsandel av brutto erstatningsavsetning 

    (beløp i 1.000 kr.) 
       

        Gjenforsikringsandel 
31.12.2012 

 
4 892 

     
Nye skader i 2013 

 

                    
-  

     Betalte skader i 2013   -3 795 
     Gjenforsikringsandel 

31.12.2013   1 097 
      



Note 17  Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser 
  (beløp i 1.000 kr.) 

    
     Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning, og selskapets pen-
sjonsordninger oppfyller lovens krav til obligatorisk tjenestepensjon. 
Selskapets ytelsesordning ble lukket med virkning fra 1. april 2009, og det ble i stedet etablert en inn-
skuddsordning som omfatter alle ansatte. Alle som var ansatt før 1. april 2009 fikk anledning til frivillig å 
gå over til innskuddsordningen. 
  
Innskuddsbasert pensjon 
Denne ordningen baserer seg på at selskapet yter et tilskudd på 5 prosent av lønn fra 1-6G, og 8 prosent 
av lønn fra 6-12G. Det er i 2013 kostnadsført kr. 890.618 inkludert arbeidsgiveravgift. 29 ansatte omfat-
tes av ordningen. 
 
Ytelsesbasert pensjon 
Selskapets pensjonsordning består av en tjenestepensjon dekket i forsikringsselskap, førtidsordning med 
AFP, og en ordning med pensjonsgrunnlag utover 12G. Ordningene gir rett til fremtidige ytelser basert 
på tjenestetid og lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder. 50 ansatte og 15 pensjonister omfattes av 
ordningen. Ny AFP-ordning som trådte i kraft 01.01.2011 er ikke med i denne beregningen. 

     
  

31.12.2013 
 

31.12.2012 

     Nåverdi av årets pensjonsopptjening 
 

5 089 
 

7 107 
Rentekostnader på pensjonsforpliktelsen 

 
3 701 

 
3 565 

Administrasjonskostnader 
 

337 
 

307 
Avkastning på pensjonsmidler 

 
-2 189 

 
-2 357 

Resultatført aktuarielt tap/-gevinst 
 

-182 
 

-50 
Resultatført planendringseffekt 

 
-163 

 
-7 663 

Periodisert arbeidsgiveravgift 
 

978 
 

1 216 
Netto pensjonskostnad   7 571   2 125 

     Påløpte pensjonsforpliktelser 
 

104 975 
 

88 831 
Pensjonsmidler   65 818   58 664 
Påløpte pensjonsforpliktelser ekskl. AGA 

 
-39 157 

 
-30 167 

Arbeidsgiveravgift   -5 521   -4 254 
Påløpte pensjonsforpliktelser inkl. AGA 

 
-44 678 

 
-34 421 

Ikke resultatført virkning av estimatavvik 
 

3 176 
 

-6 398 
Netto balanseført pensjonsforpliktelser inkl. AGA   -41 502   -40 819 

     Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonsforpliktelsen : 
  Diskonteringsrente 

 
4,10 % 

 
4,20 % 

Forventet avkastning 
 

4,40 % 
 

3,60 % 
Lønnsøkning 

 
3,75 % 

 
3,25 % 

G-regulering 
 

3,50 % 
 

3,00 % 
Regulering av løpende pensjon 

 
3,50 % 

 
3,00 % 

Arbeidsgiveravgift - sats 
 

14,10 % 
 

14,10 % 

     Anvendt dødlighetstabell 
 

K2013 BE 
 

K2005 
Anvendt uføretariff 

 
IR02 

 
IR02 

Forventet uttakshyppighet AFP 
 

40 % 
 

40 % 
Frivillig avgang alle aldre 

 
8-0% 

 
8-0% 

     De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når 
det gjelder demografiske faktorer. 

  



Note 18   Skatt 
   (beløp i 1.000 kr.) 
   

    Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel og endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel 

    
 

Endring 31.12.2013 31.12.2012 
Midlertidige forskjeller : 

   Pensjonsforpliktelser -683 -41 502 -40 819 
Forsikringstekniske avsetninger presentert som EK 399 119 041 118 642 
Kundefordringer 100 -400 -500 
Obligasjoner 14 976 41 474 26 498 
Aksjer -5 4 9 
Driftsmidler -1 110 -1 699 -589 
Netto midlertidige forskjeller 13 678 116 918 103 241 
Forskjeller som ikke inngår 

   i beregningen av utsatt skatt/skattefordel -399 -119 041 -118 642 
Grunnlag for utsatt skatt/skattefordel i balansen 13 278 -2 123 -15 401 

    28% Utsatt skatt 3 718 -594 -4 312 
27% Utsatt skatt 3 739 -573 -4 312 
Herav ikke balanseført utsatt skatt/skattefordel                     -                           -                           -  
Utsatt skattefordel i balansen 3 739 -573 -4 312 

    
    Grunnlaget for balanseføring av utsatt skattefordel ligger i en forventning om fremtidig inntjening 
som gjør at denne kan benyttes. Inntjeningen forventes å komme som følge av den ordinære driften. 

    
    Årets skattekostnad på ordinært resultat fremkommer slik: 

  
    Grunnlag for betalbar skatt 

   Resultat før skattekostnad 
 

229 484 
 Permanente forskjeller   -131 430 
 Grunnlag for årets skattekostnad 

 
98 054 

 Endring i midlertidige forskjeller   -13 678 
 Skattepliktig inntekt 

 
84 376 

 Grunnlag for betalbar skatt (i skattekostnaden)   84 376 
 

    28 % av grunnlag for betalbar skatt (i skattekostnaden) 
 

23 625 
 Betalbar formueskatt 

 
3 040 

 Sum betalbar skatt i balansen   26 665 
 Endring i utsatt skatt 

 
3 739 

 For mye avsatt skatt tidligere år 
 

-33 
 Sum skattekostnad på ordinært resultat   30 371 
 

    
    Forklaring til årets skattekostnad 

   28 % skatt av resultat før skatt 
 

64 256 
 Permanente forskjeller (28 %) 

 
-36 801 

 Forskjeller som ikke inngår i beregningen av utsatt skatt 
 

-112 
 Effekt av endret sats på utsatt skatt 

 
21 

 For mye avsatt skatt tidligere år 
 

-33 
 Formueskatt 

 
3 040 

 Beregnet skattekostnad   30 371 
 

    
    Effekt av endret sats på utsatt skattefordel fremkommer slik : 

  Utsatt skattefordel med ny sats (27 %) 
 

3 739 
 Utsatt skattefordel gammel sats (28 %) 

 
3 718 

 Effekt av endret sats på utsatt skattefordel   21 
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