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DNB Liv oppnådde et resultat på 910 millioner kroner før skatt 
per 30. juni 2014. Dette er en reduksjon på 51 millioner kroner i 
forhold til tilsvarende periode i fjor. I andre kvartal ble resultatet 
508 millioner kroner.

Bokført avkastning i kollektivporteføljen ved utgangen av første 
halvår ble 3,3 prosent og verdijustert avkastning ble 2,9 prosent. 
Den samlede soliditetskapitalen er i 2014 økt med 7,3 milliarder 
kroner til 39,7 milliarder. 

Forvaltningskapitalen i DNB Liv per 30. juni 2014 var 289,2 
 milliarder kroner, en reduksjon på 1,5 milliarder siden årsskiftet.

Regnskapstallene per første halvår viser:
 ▪  Driftsresultat før skatt på 910 millioner kroner
 ▪  Totale premieinntekter innskuddspensjon vokser med 

37 prosent i forhold til tilsvarende kvartal i fjor
 ▪  Kostnadene redusert med 80 millioner kroner, tilsvarende 

12 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor
 ▪  Kursreguleringsfond på 2 004 millioner kroner, en reduksjon 

på 731 millioner siden årsskiftet. I løpet av andre kvartal er 
kursreguleringsfondet økt med 296 millioner kroner

 ▪  Samlet soliditetskapital 39,7 milliarder kroner, en økning på 
7,3 milliarder i 2014

 ▪  Avsatt 1 489 millioner kroner for økt levealder innen kollektiv 
pensjon

Regnskapet er presentert i samsvar med årsregnskapsforskriften 
for livsforsikringsselskap. I det følgende er regnskapstall per første 
halvår 2013 ført i parentes.

PREMIEINNTEKTER 
De totale premieinntektene per første halvår ble 13,0  milliarder 
kroner (13,0). Premieinntektene for kollektiv pensjon ble 
10,0 milliarder kroner (10,3), en nedgang på 2,5 prosent. Samlede 
mottatte premiereserver for kollektiv pensjon fra andre selskaper 

utgjorde 1,0 milliarder kroner (0,2) som gjelder innskudds
pensjon. Forfalte premier for kollektiv pensjon ble redusert med 
1,1  milliarder kroner, tilsvarende 11,6 prosent. 

Nedgangen i premieinntekter innen kollektiv pensjon kommer 
som følge av at offentlig marked er under avvikling, om rådets 
premieinntekter er redusert med 1,4 milliarder kroner.  
Premieinntekter for bedriftsmarkedet øker til tross for pågående 
omdanning til innskuddspensjon. Dette som følge av innføring av 
økte tariffer i tilknytning til økt levealder. 

Personmarkedet preges fortsatt av konkurranse fra alternative 
spareformer. Premieinntektene per første halvår ble 2,9 milliarder 
kroner (2,8). Av de samlede premieinntektene fra personmarkedet 
utgjorde forsikringsordninger med investeringsvalg (unit link) 
0,3 milliarder kroner (0,3). 

FINANSAVKASTNING 
Bokført og verdijustert avkastning for kollektivporte føljen 
per første halvår ble samlet sett henholdsvis 3,3 (2,0) og 
2,9 (2,4) prosent. Dette er eksklusiv verdiendring i obligasjoner 
som holdes til forfall. Forskjeller i avkastning mellom underporte
føljene reflekterer ulik innretning tilpasset spesifikke risikoforhold 
i hver enkelt portefølje. 

Avkastning på lange omløpsobligasjoner har vært høyere enn 
ventet, da fallende renter har gitt positiv verdiendring på behold
ningene i første halvår. Aksjemarkedet har også vært sterkt i 
første halvår og både norske og globale aksjer har hatt høyere enn 
ventet avkastning. De lange rentene internasjonalt har falt tilbake 
siden årsskiftet på bakgrunn av noe svakere makrodata i USA i 
vinter, kreditt og vekstbekymringer i de fremvoksende økono
miene, samt deflasjonsfrykt og ytterligere pengepolitiske tiltak 
i eurosonen. Pengepolitikken er fremdeles særdeles ekspansiv 
globalt. 

STYRETS BERETNING FØRSTE HALVÅR 2014

DNB Livsforsikring ASA (DNB Liv) forsikrer i overkant av én 
million personer med individuelle og kollektive avtaler og har 
ca. 23 000 avtaler med bedrifter, kommuner og offentlige 
foretak. DNB Livsforsikring ASA er et heleid datterselskap av 
DNB.
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I tillegg til positivt bidrag fra obligasjonsporteføljene har 
eiendoms porteføljen og holde til forfallobligasjoner bidratt med 
god og stabil avkastning.

Selskapsporteføljen oppnådde en avkastning per første halvår på 
2,1 prosent (1,6). 

Avkastningen på DNB Livs innskuddspensjonsporteføljer 
per første halvår ble 4,7 prosent (4,3) for Pensjonsprofil 30, 
5,4 prosent (6,4) for Pensjonsprofil 50 og 6,3 prosent (9,6) for 
Pensjonsprofil 80.

KOSTNADER 
Driftskostnadene utgjorde 608 millioner kroner (688) per første 
halvår 2014 som viser at kostnadsprogrammet får effekt. Antall 
årsverk fast ansatte i DNB Livsforsikring ASA per 30. juni var 443 
(607). I tillegg var det 56 (37) vikarer. I overkant av 100 ansatte er i 
løpet av perioden overført til andre deler av konsernet. 
 
RESULTAT 
Resultat før skatt hittil i år ble 910 millioner kroner, en reduksjon 
på 51 millioner i forhold til tilsvarende periode i fjor. 

Finansresultatet per første halvår ble 7,6 milliarder kroner (4,7). 
Risikoresultatet ble 190 millioner kroner (136). Forbedringen 
skyldes i hovedsak bedret uføreresultat for risikopensjoner 
til knyttet innskuddspensjon og offentlig marked, samt bort
fall av opp reservering for økt levealder for gamle individuelle 
 produkter. Administrasjonsresultatet ble 149 millioner kroner 
(67). Hovedårsakene til forbedringen er økte inntekter som følge 
av volumvekst innen innskuddspensjon, samt redusert kostnads
nivå innen ytelsespensjon bedriftsmarked og gamle individuelle 
produkter. Kursreguleringsfondet var 2 004 millioner kroner ved 
utgangen av første halvår (1 974).

For 2014 forventes det en skattekostnad på 8 prosent av resultat 
før skatt. Den forventede effektive skattesatsen reflekterer 
endring utsatt skatt knyttet til eiendomsinvesteringene som i 
samsvar med IFRS ikke balanseføres, samt positiv avkastning i 
fritaksmetoden for selskapsporteføljen.

KAPITALDEKNING OG SOLIDITETSKAPITAL 
Kapitaldekningen er et uttrykk for selskapets ansvarlige kapital 
som andel av risikovektet balanse. Kapitaldekningen per 30. juni 
2014 var 19,2 prosent (16,9). Kapitaldekningen per 31. desember 
2013 utgjorde 18,8 prosent. Minstekravet til kapitaldekning er 
8 prosent. 

Soliditetskapitalen, som beskytter kundenes premiereserve, 
består av delårsresultat, kursreguleringsfond, merverdier i holde 
til forfallobligasjoner, tilleggsavsetninger, sikkerhetsavsetninger, 
ansvarlig lån og egenkapital (herunder risikoutjevningsfond). 

Per 30. juni 2014 var soliditetskapitalen 39,7 milliarder kroner 
(31,3), mens den 31. desember 2013 var 32,4 milliarder. Endringen 
skyldes hovedsakelig økning av resultat til fordeling,  reduksjon 
av kursreguleringsfond og økning i merverdier i holde til 
forfallobligasjoner.

Per 30. juni 2014 utgjorde soliditetskapitalen 17,9 prosent (14,1) 
av forsikringsmessige avsetninger (eksklusive tilleggs avsetninger), 
mot 14,3 prosent ved utgangen av 2013. Bufferkapital, dvs. 
ansvarlig kapital utover lovpålagte minstekrav, samt tilleggs
avsetninger, kursreguleringsfond og delsårsresultat, utgjorde 
19,7 milliarder kroner per 30. juni 2014, mot 15,9 milliarder ved 
utgangen av 2013.
 
RAMMEBETINGELSER
Vesentlige deler av de foreslåtte endringene i rammebetingelser 
for norske livsforsikringsselskaper er nå avklart. Dette gjelder 
både Solvens II og nytt regelverk for tjenestepensjon i privat 
sektor.

Finansdepartementet har med virkning fra 1. januar 2014 fastsatt 
nye maksimale sparesatser for innskuddspensjon, noe som lenge 
har vært etterlyst. Endringene medfører at innskuddspensjon 
kan bli et attraktivt produkt også for bedrifter som har gode 
ytelsespensjonsordninger.

DNB har i samarbeid med Finans Norge gitt innspill til myndig
hetene hvor det foreslås endringer i produktregelverket for 
fripoliser. Formålet er å etablere et bærekraftig produktregelverk 
for fripoliser som bidrar til god pensjonsforvaltning og  reduserte 
kapitalkrav etter innføringen av Solvens II. Både bedrifts
kunder, fripoliseinnehavere og pensjonstilbyderne er tjent med 
større forutsigbarhet gjennom at fremtidens pensjonsregelverk 
 konkluderes så raskt som mulig. 

Finanstilsynet har fastsatt betingelser for finansiering av 
manglende premiereserve som følge av utviklingen i levealder. 
Avkastningsoverskuddet kan finansiere avsetninger, men slik 
at selskapets egenkapital skal dekke minimum 20 prosent av 
av setningsbehovet. For fripoliser dekkes egenkapital bidraget 
gjennom å avstå fra overskuddsdeling på kontrakter med 
avsetningsbehov. Det ble ikke gitt samtykke til at avkastnings
overskudd på én kontrakt kan brukes til å styrke avsetningene på 
andre kontrakter, og pensjonsinnretningens bidrag på minimum 
20 prosent av oppreserveringsbehovet skal tilføres på kontrakts
nivå. DNB Liv kan benytte meravkastning ut over den garanterte 
renten til å finansiere oppreserveringsbehovet for lang levealder 
over en periode på inntil syv år fra og med året 2014. Dette inne
bærer en økning med to år i forhold til opprinnelig plan meddelt 
av Finanstilsynet. 

Finanstilsynet har besluttet at beregningsrenten (rentegarantien) 
for ny opptjening av alderspensjonsrettigheter innenfor kollektiv 
tjenestepensjon skal reduseres fra 2,5 til 2,0 prosent fra 1. januar 
2015. For DNB Liv er det estimert at rentegarantien reduseres 
med ca. 30 millioner kroner i 2015. Redusert beregningsrente 
antas å medføre en premieøkning i snitt på 13–15 prosent 
for kunder med ytelsespensjon, men slik at kontrakter med 
mange medlemmer med kort tid til pensjonsalder får en lavere 
premieøkning. 

Lov og forskrifter som regulerer omdanning av fripoliser til 
investerings valg er fastsatt og fripoliser kan omdannes til 
investerings valgløsninger fra 1. september 2014. Det er satt 
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som et vilkår at fripolisene må være fullt oppreservert som følge 
av utvikling i levealder før de kan omdannes. Fullt reserverte 
kontrakter i DNB Livs portefølje i aldersgruppen som i utgangs
punktet kan være tjent med omdanning til investeringsvalg 
utgjør ca. 4,0 milliarder kroner. DNB Liv er klar til å tilby det nye 
 produktet fra 1. september 2014. 

Regler for uføretrygd fra folketrygden endres med virkning 
fra 1. januar 2015. Endringene medfører at folketrygden ved 
100 prosent uførhet gir en uføretrygd på 66 prosent av lønn 
på syketidspunktet for lønn opptil 6G. Dette er en høyere 
kompensasjonsgrad enn dagens uførepensjon. Uførepensjon 
som kan tilknyttes tjenestepensjonsavtaler må harmoniseres 
med nytt regelverk fra Folketrygden, blant annet for å hindre 
over kompensasjon. Regelverket for uførepensjon som tilbys av 
liv selskapene blir vedtatt av Stortinget høsten 2014 med ikraft
tredelse 1. januar 2015. Siden livselskapenes dekningsomfang 
blir redusert gjennom en større andel finansiering gjennom 
folke trygden blir premie for de fleste kunder vesentlig redusert. 
DNB tar sikte på å tilby nytt produkt fra 1. januar 2015 selv om 
myndighetene etter all sannsynlighet vil gi overgangsregler.

FRAMTIDSUTSIKTER
Regjeringen har varslet at rammevilkårene for privat pensjons
sparing skal styrkes. Dette samt tiltakende behov for privat 
langsiktig sparing tilsier vekst i markedssegmentet.

Avklaringer knyttet til rammebetingelser og økte sparesatser 
for innskuddspensjon vil bidra til økt avvikling av ytelsespensjon 
i 2014. Både rammebetingelsene og kundenes preferanser vil 
medføre dreining fra produkter med rentegaranti til produkter 
med investeringsvalg. Signaler fra markedet så langt tilsier 
at kundene vil foretrekke innskuddspensjon fremfor det nye 
tjenestepensjonsproduktet. 

Tiltakende avvikling av ytelsespensjon medfører behov for 
omstilling og ytterligere effektivisering i DNB Liv. Selskapet 
har igangsatt tiltak som skal sikre kostnadseffektive 
 prosesser som hensyntar overgangen til innskuddsbaserte 
tjenestepensjonsordninger. 

Som følge av utviklingen i levealder er det for kollektiv pensjon 
behov for ytterligere forsterkning av premiereserven de neste 
årene. Offentlig markedssegment er under avvikling, og deler av 
porteføljen er flyttet. Korrigert for utflyttede kontrakter utgjør 
totalt avsetningsbehov for porteføljen per 30. juni 2014 omtrent 
12,7 milliarder kroner. 

Ved utgangen av andre kvartal 2014 er det for gjenværende 
bestand samlet avsatt 7,1 milliarder til økt levealder. Hittil 
i år er regnskapet belastet med 630 millioner kroner i eier
bidrag. Akkumulert belastet eierbidrag per andre kvartal 
utgjør 872  millioner kroner. Under forutsetning av at forventet 
avkastning i oppreserveringsperioden oppnås, er eierbelast
ning beregnet til å være omtrent 22 prosent av det totale 
oppreserverings behovet. For virksomheten i offentlig sektor skal 
oppreserveringen være fullført innen utløpet av 2016 eller ved 
tidspunktet kunden eventuelt flytter sin portefølje. 

Vedvarende lavt rentenivå og avsetninger for økt levealder 
medfører at inntjening for livselskapene blir krevende de 
kommende årene. Som følge av dette har DNB Liv startet 
til pasning av virksomheten gjennom salg av mindre kapital
intensive produkter, samt realisering av et omfattende kostnads
program. Selskapet har tilpasset seg nye rammebetingelser 
gjennom en konservativ innretning av kapitalforvaltningen, 
utfasing av offentlig marked samt stans i salg av ytelsespensjon 
og fripoliser. 

Siden årsskiftet har lange swaprenter falt med ca. 0,5 prosent
poeng, noe som isolert sett øker kapitalbehovet i livselskapet 
etter Solvens II. Fallet i rentenivået aktualiserer behovet for 
overgangsregler ved innføring av Solvens II. Finanstilsynet har 
varslet at de vil vurdere nasjonal bruk av overgangsregler i løpet 
av august/september.

DNB Liv har lykkes i sin satsning innen innskuddspensjon. Med nye 
maksimale innskuddssatser, sterkere grad av individualisering og 
økt fokus på pensjon forventes fortsatt sterk markedsvekst innen 
innskuddspensjon og privat pensjonssparing. Selskapet opplever 
at det er sterk konkurranse i markedet for innskuddspensjon. 
DNB har gjennom god distribusjonskraft i alle kundesegmenter 
store muligheter for å ta del i markedsveksten. DNB Liv har derfor 
fokus på å videreutvikle et tett og integrert samarbeid på pensjon 
på tvers av forretningsområdene i DNB. Den sterke veksten har 
fortsatt inn i året og det forventes at denne trenden fortsetter.

8. juli 2014 
Styret i DNB Livsforsikring ASA

NGAAP: Norwegian Generally Accepted Accounting Principles

IFRS: International Financial Reporting Standards 
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DNB LIVSFORSIKRING KONSERN DNB LIVSFORSIKRING ASA

30.06.13 30.06.14 Beløp i millioner kroner 30.06.14 30.06.13

12 773 11 961 Forfalte premier, brutto 11 961 12 773

(117) (177) – Avgitte gjenforsikringspremier (177) (117)

 374 1 176 Overføring av premiereserve fra andre forsikringsselskaper/pensjonskasser 1 176  374

13 030 12 960 Premieinntekter for egen regning 12 960 13 030

 1 0 Inntekter fra investeringer i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak  923  778

3 354 3 645 Renteinntekter og utbytte mv. på finansielle eiendeler 3 627 3 451

 855  805 Netto driftsinntekter fra eiendom 0  1

1 123 (597) Verdiendringer på investeringer (707) 1 076

(171) 2 556 Realisert gevinst og tap på investeringer 2 567 (144)

5 162 6 409 Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 6 409 5 162

 37  40 Renteinntekter og utbytte mv. på finansielle eiendeler  40  37

1 265 1 850 Verdiendringer på investeringer 1 850 1 265

 37  29 Realisert gevinst og tap på investeringer  29  37

1 339 1 918 Netto inntekter fra investeringer i investeringsvalgsporteføljen 1 918 1 339

 11  12 Andre forsikringsrelaterte inntekter  12  11

(7 012) (7 063) Utbetalte erstatninger (7 063) (7 012)

(7 071) (7 122) Brutto (7 122) (7 071)

 60  58  Gjenforsikringsandel av utbetalte erstatninger  58  60

(85) (38) Endring i avsetninger til erstatninger (38) (85)

(85) (38) Brutto (38)  85)

 0  0 – Endringer i gjenforsikringsandel av erstatningsavsetning  0  0

(1 947) (13 972)
Overføring av premiereserve, tilleggsavsetninger og kursreguleringsfond til andre forsikrings
selskaper/pensjonskasser (13 972) (1 947)

(9 045) (21 073) Erstatninger for egen regning (21 073) (9 045)

(5 440) 5 507 Endringer i premiereserve 5 507 (5 440)

(5 440) 5 507 Til (fra) premiereserve, brutto 5 507 (5 440)

 0 0  Endring i gjenforsikringsandel av premiereserven 0  0

 196 (5) Endring i tilleggsavsetninger (5)  42

(888)  731 Endringer i kursreguleringsfond  731 (888)

(71) (47) Endringer i premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond (47) (71)

(241) (299) Endringer i tekniske avsetninger for skadeforsikringsvirksomheten (299) (241)

(241) (299) Til (fra) tekniske avsetninger for skadeforsikringsvirksomheten (299) (241)

 11  6
Overføring av tilleggsavsetninger og kursreguleringsfond fra andre forsikringsselskaper/pen
sjonskasser  6  11

(6 433) 5 894 Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser 5 894 (6 587)

(2 344) (3 897) Endring i premiereserven (3 897) (2 344)

(2 344) (3 897) Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser - særskilt investeringsvalg (3 897) (2 344)

(135) (466) Overskudd på avkastningsresultatet (466) (135)

(2) (4) Risikoresultat tilordnet forsikringskontraktene (4) (2)

(87) (500) Annen tilordning av overskudd (500) (87)

(225)  (970) Midler tilordnet forsikringskontraktene - kontraktsfastsatte forpliktelser (970) (225)

(812) (787) Forsikringsrelaterte driftskostnader (787) (812)

(109) (36) Andre forsikringsrelaterte kostnader (36) (109)

 574  430 Resultat av teknisk regnskap  430  420

RESULTATREGNSKAP
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DNB LIVSFORSIKRING KONSERN DNB LIVSFORSIKRING ASA

30.06.13 30.06.14 Beløp i millioner kroner 30.06.14 30.06.13

IKKE-TEKNISK REGNSKAP
 0  16 Inntekter fra investeringer i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak  28  8

 362  360 Renteinntekter og utbytte mv. på finansielle eiendeler  360  362

 0  21 Netto driftsinntekter fra eiendom  0  0

 22  185 Verdiendringer på investeringer  185  22

 25 (64) Realiserte gevinster og tap på investeringer (64)  25

 410  517 Netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen  509  417

 37  26 Andre inntekter  10  10

(60) (63) Forvaltningskostnader og andre kostnader knyttet til selskapsporteføljen (47) (42)

 387  480 Resultat av ikke-teknisk regnskap  472  385

 961  910 Resultat før skattekostnad  902  805

(91) (76) Skattekostnad (68) (46)

 870  834 Resultat før andre resultatkomponenter  834  759

TOTALRESULTAT
 0 (60) Aktuarielle gevinster og tap (60)  0

 0  16 Skatt på aktuarielle gevinster og tap  16  0

 870  791 TOTALRESULTAT  1)  791  759

Noter:
 870  834 Resultat før andre resultatkomponenter  834  759

 0  0 Bruk av tilleggsavsetninger 2)  0  154

 0  0 Skatteeffekt bruk av tilleggsavsetninger  0 (43)

 870  834 Resultat  834  870

1)  Diskonteringsrenten for fastsettelse av balanseført pensjonsforpliktelse er ved utgangen av første halvår fastsatt utfra en estimert rente på OMF 
(obligasjoner med fortrinnsrett) ved utgangen av juni 2014. Renten har vist en nedgang fra 31. desember 2013. Tilsvarende nedgang er samtidig 
hensyntatt i forutsetningene om lønnsregulering og G-regulering. Netto aktuarielle tap ved utgangen av første halvår 2014 utgjør dermed 
44  millioner kroner, etter skatt.

2)  Det er ikke anledning til å benytte tilleggsavsetninger i delårsregnskapet.

RESULTATREGNSKAP FORTSETTER
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DNB LIVSFORSIKRING KONSERN DNB LIVSFORSIKRING ASA

30.06.13 1) 30.06.14 Beløp i millioner kroner 30.06.14 30.06.13

EIENDELER I SELSKAPSPORTEFØLJEN

 182  156 Immaterielle eiendeler  156  182

Bygninger og andre faste eiendommer

 0 1 062 Investeringseiendommer  0  0

Datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak

 3  0 Aksjer og andeler i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak 1 128  51

 0  0 Fordringer og verdipapirer utstedt av datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak  46  0

Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost

 0 1 610 Investeringer som holdes til forfall 1 610  0

Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi

 706  936 Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kost)  936  706

17 319 16 783 Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning 16 783 17 319

 97  13 Utlån og fordringer  13  97

 33  0 Finansielle derivater  0  33

 60 (59) Andre finansielle eiendeler (59)  60

18 217 20 344 Investeringer i selskapsporteføljen 20 456 18 266

1 578  790 Fordringer  738 1 549

 837 1 065 Andre eiendeler 1 025  777

 28  18 Forskuddsbetalte kostnader og opptjente, ikke mottatte inntekter  18  28

20 842 22 374 Sum eiendeler i selskapsporteføljen 22 394 20 801

EIENDELER I KUNDEPORTEFØLJENE

Bygninger og andre faste eiendommer

32 706 30 715 Investeringseiendommer  18  48

Datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak

2 663 2 725 Aksjer og andeler i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak 34 266 31 704

0 0
Fordringer og verdipapirer utstedt av datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte 
foretak  909 4 535

Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost

89 441 88 147 Investeringer som holdes til forfall 88 147 89 441

Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi

14 559 12 980 Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kost) 12 980 14 559

82 123 74 378 Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning 74 378 80 236

5 888 5 734 Utlån og fordringer 5 734 5 905

1 289  742 Finansielle derivater  614 1 219

2 501 11 864 Andre finansielle eiendeler 10 351 1 028

231 171 227 286 Investeringer i kollektivporteføljen 227 397 228 674

Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi

15 793 20 361 Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kost) 20 361 15 793

13 209 17 577 Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning 17 577 13 209

1 603 1 520 Utlån og fordringer 1 520 1 603

30 604 39 458 Investeringer i investeringsvalgsporteføljen 39 458 30 604

261 775 266 744 Sum eiendeler i kundeporteføljene 266 855 259 279

282 617 289 118 Sum eiendeler 289 248 280 080

BALANSE
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DNB LIVSFORSIKRING KONSERN DNB LIVSFORSIKRING ASA

30.06.13 1) 30.06.14 Beløp i millioner kroner 30.06.14 30.06.13

EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER

Selskapskapital

1 621 1 686 Aksjekapital/grunnfondsbeviskapital/garantifond 1 686 1 621

3 875 4 280 Overkursfond 4 280 3 875

5 496 5 966 Sum innskutt egenkapital 5 966 5 496

 0  19 Fond for urealiserte gevinster  19  0

 900 1 013 Risikoutjevningsfond 1 013  900

10 438 11 641 Annen opptjent egenkapital 11 641 10 327

11 338 12 673 Sum opptjent egenkapital 12 673 11 227

1 339 1 340 Ansvarlig lånekapital mv. 1 340 1 339

Forsikringsforpliktelser i livsforsikring - kontraktsfastsatte forpliktelser
213 236 211 406 Premiereserve 211 406 213 236

4 666 4 924 Tilleggsavsetninger 4 924 4 820

1 974 2 004 Kursreguleringsfond 2 004 1 974

2 615 2 676 Erstatningsavsetninger 2 676 2 615

3 996 2 500 Premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond 2 500 3 996

 521  583 Andre tekniske avsetninger for skadeforsikringsvirksomheten  583  521

227 009 224 093 Sum forsikringsforpliktelser i livsforsikring - kontrakstfastsatte forpliktelser 224 093 227 163

Forsikringsforpliktelser i livsforsikring - særskilt investeringsvalgsportefølje
30 028 38 892 Premiereserve 38 892 30 028

 15  24 Supplerende avsetninger  24  15

 561  541 Premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond  541  561

30 604 39 458 Sum forsikringsforpliktelser i livsforsikring - særskilt investeringsvalgsportefølje 39 458 30 604

 338  936 Avsetning for forpliktelser 1 010  306

Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper

6 139 4 367 Forpliktelser 2 227 3 590

 0  0 Forpliktelser til DS, TS 2 197  0

 355  285 Påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter  285  355

282 617 289 118 Sum egenkapital og forpliktelser 289 248 280 080
      

 Nøkkeltall 
 Kapitalavkastning kollektivporteføljen 3,3 % 2,0 %

 Verdijustert avkastning kollektivporteføljen 2,9 % 2,4 %

 Kapitaldekning 19,2 % 16,9 %

 For konsernet er tellende ansvarlig kapital 17 964 millioner kroner, risikovektet volum 89 911 millioner kroner og kapitaldekningen 20,0 prosent. 
1) Se regnskapsprinsipper

BALANSE FORTSETTER
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NOTE 1: REGNSKAPSPRINSIPPER
Delårsregnskapet for DNB Livsforsikring ASA inkluderer 
datterselskaper og tilknyttede selskaper ført etter egenkapital
metoden. Delårsregnskapet 2. kvartal er avlagt i samsvar 
med IAS 34 – Delårsregnskap, med mindre annet følger av 
forskrift om årsregnskap med mer for forsikringsselskaper 
(Årsregnskapsforskriften). Delårsregnskapet inneholder ikke alle 
opplysninger som vil fremgå av et årsregnskap avlagt i samsvar 
med alle aktuelle IFRS standarder.

Ved utarbeidelse av delårsregnskapet har det vært benyttet 
estimater og forutsetninger som har påvirket eiendeler, gjeld, 
inntekter, kostnader, noteopplysninger og opplysninger om 
potensielle forpliktelser. Faktiske tall kan avvike fra benyttede 
estimater.

Årsrapporten for DNB Livsforsikring ASA for 2013 kan fås ved 
henvendelse til DNB Livsforsikring ASA, Solheimsgaten 7C, 
Bergen eller på www.dnb.no. En beskrivelse av de regnskaps
prinsipper som er benyttet i delårsregnskapet finnes i regn
skapsprinsippnoten i årsrapporten for 2013. I 2014 har det 
vært endringer i IFRS 10 «Konsernregnskap» og IFRS 11 
«Felleskontrollerte ordninger». I tabellene nedenfor vises 
sammenlignbare tall for 2013 med implementeringseffekt per 
1. januar 2013. 

IFRS 10 Konsernregnskap
Standarden erstatter de delene av IAS 27 som omhandler konso
liderte regnskaper og inkluderer i tillegg strukturerte enheter 
som tidligere var omhandlet i SIC – 12 Konsolidering – foretak 
med særskilt formål. 

IFRS 10 etablerer en modell for vurdering av kontroll som 
gjelder for alle selskap. Innholdet i kontrollbegrepet er endret 
fra IAS 27. Kontroll foreligger når investoren har makt over 

investerings objektet, er utsatt for eller har rettigheter til 
 variabel av kastning fra investeringsobjektet og har evne til å 
bruke makt til å styre de aktiviteter hos investerings objektet 
som i vesentlig grad påvirker avkastningen. Potensielle 
stemme rettigheter, opsjoner, konvertibel gjeld og andre 
forhold skal inngå i vurderingen. 

Den nye standarden medfører økt grad av skjønn i vurderingen 
av hvilke enheter som kontrolleres av selskapet. Som følge 
av endret definisjon av kontrollbegrepet har det forekommet 
reklassifiseringer av et eiendomsfond i konsernets balanse. 

IFRS 11 Felleskontrollerte ordninger
Standarden vil erstatte IAS 31 Andeler i felleskontrollert 
 virksomhet og SIC – 13 Felleskontrollerte foretak – ikke
monetære overføringer fra deltagere, og fjerner muligheten for 
proporsjonal konsolidering for felleskontrollerte virksomheter. 

Standarden angir to kategorier av felles kontroll (joint 
 arrangements): felles virksomhet (joint venture) og felles drift 
(joint operations). Ved konsolidering av felles virksomhet skal 
egen kapitalmetoden benyttes. Ved felles drift skal partene 
balanseføre sine rettigheter i eiendeler og forpliktelser og 
resultatføre sin andel av inntekter og kostnader som følger av 
samarbeidet. 

Implementeringen av den nye standarden har medført at 
enkelte eierinteresser innenfor eiendom har blitt reklassifisert 
fra proporsjonal konsolidering til anvendelse av egenkapital
metoden i konsernets balanse.

Sammenlignbare tall for 2013 med implementeringseffekt 
per 1.  januar 2013 som følge av implementering av IFRS 10 
og IFRS 11:

BALANSE 1) DNB LIVSFORSIKRING KONSERN

1. Januar 2014 30. juni 2013

Beløp i millioner kroner Rapportert Effekt IFRS 10,11 Omarbeidet Rapportert Effekt IFRS 10,11 Omarbeidet 

Eiendeler i kundeporteføljene:

Investeringseiendommer  32 377  (846)  31 531  33 532  (825)  32 707 

Aksjer og andeler i datterforetak, tilknyttede 
foretak og felleskontrollerte foretak

 17  2 689  2 706  15  2 649  2 664 

Utlån og fordringer  6 355  (43)  6 312  5 905  (17)  5 888 

Egenkapital og forpliktelser:  0 

Forpliktelser  2 305  1 800  4 105  4 333  1 806  6 139 

1) De nye reglene har ikke påvirket konsernets resultat, egenkapital eller kapitaldekning.

NOTER TIL REGNSKAPET
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ENDRING I EGENKAPITAL 

Beløp i millioner kroner Innskutt egenkapital 
Aktuarielle  

gevinster og tap Opptjent egenkapital Total egenkapital

Egenkapital per 31. desember 2012 5 496 (158) 10 627 15 964
Periodens resultat  759  759

Aktuarielle gevinster og tap

Totalresultat for perioden  0 0 759  759

Egenkapital per 30 juni 2013 Selskap 5 496 (158) 11 386 16 722
Netto resultat bruk av tilleggssavsetninger 111  111

Egenkapital per 30 juni 2013 Konsern 5 496 (158) 11 497 16 833

Egenkapital per 31. desember 2013 5 496 (164) 12 516 17 849
Netto avgitt konsernbidrag (470) (470)

Ikke registrert kapitalforhøyelse  65  405  470

Periodens resultat  834  834

Aktuarielle gevinster og tap (44) (44)

Totalresultat for perioden  0 (44)  834  790

Egenkapital per 30. juni 2014 Selskap 5 561 (208) 13 285 18 639
Netto resultat bruk av tilleggssavsetninger

Egenkapital per 30. juni 2014 Konsern 5 561 (208) 13 285 18 639

DNB LIVSFORSIKRING ASA DNB LIVSFORSIKRING KONSERN

KONTANTSTRØMANALYSE 1. halvår 2014 1. halvår 2013 1. halvår 2014 1. halvår 2013

Beløp i millioner kroner

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Netto innbetalt til premier/premiefond 10 476 10 463 10 476 10 463 

Netto utbetalt ved flytting (13 916) (1 787) (13 916) (1 787)

Netto innbetalinger fra investeringer 6 001 4 141 6 708 4 574 

Netto innbetalinger fra livsforsikring med investeringsvalg  115  108  115  108 

Netto andre forsikringsrelaterte innbetaliger og utbetaliger (365) (720) (365) (720)

Utbetalte erstatninger (6 811) (6 745) (6 811) (6 745)

A=Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (4 500) 5 459 (3 792) 5 892
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Netto investert i aksjer og andeler (72 621) 4 065 (70 031) 2 463 

Netto investert i obligasjoner og utlån 69 833 (14 638) 69 833 (14 638)

Netto investert i investeringsavtaler (2 220) (1 138) (2 220) (1 138)

Netto investert i andre finansielle eiendeler 3 433 5 115  808 4 776 

Netto investert i driftsmidler og immaterielle eiendeler (14) ( 10) ( 14) ( 10)

B=Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (1 589) (6 606) (1 624) (8 547)
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Netto betalt utbytte/mottatt konsernbidrag  0 0  0 0

Endring i annen finansiering  293 191  293 191

C=Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  293  191  293  191
Netto likviditetsendring (A+B+C) (5 795) (955) (5 123) (2 464)

Likviditetsbeholdning per 01. januar 19 579 5 333 20 278 7 712

Likviditetsbeholdning per 30. juni 13 783 4 378 15 155 5 248
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