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RESULTAT FOR STOREBRAND-GRUPPEN 1. KVARTAL 2010

hovedtrekk 

• Konsernresultat 1) på 278 millioner kroner i kvartalet

• God avkastning på kundenes midler

• Effektiviseringsprogrammer gir forventet effekt

• Solid finansiell posisjon og styrkede kundebuffere

• Synergier SPP realisert før plan

Konsern |
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Konsernresultat før amortisering og nedskrivning pr. kvartal 

Nøkkeltall   

       1. kvartal     Året 

NOK mill. 2010 2009 2009

Resultat per aksje just. (NOK) 2) 0,62 -1,66 2,96

Egenkapitalavkastning, annualisert 2) 6,6 % -16,9 % 8,2 %

Egenkapital 17 460 15 306 17 217 

Kapitaldekning Storebrand konsern 13,4 % 14,6 % 13,9 %

Solvensmargin Storebrand Liv konsern 167 % 148 % 170 %

Kjernekapitaldekning Bank 10,3 % 8,7 % 10,4 %

Administrasjonsresultat Liv og Pensjon Norge -20 -48 -169

Administrasjonsresultat Liv og Pensjon Sverige 8 -21 -101

Kostnader/inntekter kapitalforvaltning 63 % 74 % 65 %

Kostnader/inntekter bankvirksomheten 3) 73 % 73 % 71 %

 

1) Konsernresultat før amortisering av immaterielle eiendeler 
2) Justert for amortisering av immaterielle eiendeler.
3) Inkluderer Storebrand Bank ASA, Storebrand Boligkreditt AS og Storebrand Eiendomskreditt AS.

Konsernresultat

                1. kvartal     Året 

NOK mill. 2010 2009 2009

Liv og Pensjon Norge 168 -129 759

Liv og Pensjon Sverige (SPP) 113 -520 487

Kapitalforvaltning 54 32 240

Bank 28 9 63

Skadevirksomhet -26 -23 -18

Øvrig virksomhet -59 -102 -255

Konsernresultat før amortisering 278 -733 1 276

Amortisering immaterielle eiendeler -93 -95 -390

Konsernresultat før skatt 185 -828 887
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resultat    
Konsernresultat før amortisering og skatt ble i 1. kvartal 278  

millioner kroner (minus 733 millioner). Tall i parentes viser  

utviklingen i tilsvarende periode i fjor.

Storebrands organisasjon gjennomfører effektivitetstiltak for å 

redusere det relative kostnadsnivået i både den norske og svenske 

virksomheten. Dette arbeidet fortsetter med full styrke og vil komme 

både kunder og eiere til gode.

Det er god avkastning innenfor Liv og Pensjon i kvartalet. Avkastnin-

gen styrker kundenes bufferkapital og øker forvaltningskapitalen. 

Kapitalforvaltningsvirksomheten har god utvikling i midler til 

forvaltning som følge av veksten i livselskapene og god avkastning. 

Samlet styrker dette konsernets finansielle posisjon og gir  

grunnlag for resultatvekst fremover. 

Kundenes bufferkapital er styrket i kvartalet og utgjør henholdsvis 

5,9 og 9,5 milliarder kroner i den norske og den svenske liv-

virksomheten. 

Bokført avkastning er i kvartalet over gjennomsnittlig rentegaranti 

i alle kundeporteføljer med avkastningsgaranti i den norske liv- 

virksomheten, og det er i tillegg bygget kursreguleringsfond på 

1,3 milliarder kroner i perioden. 

Avkastningen til de anbefalte investeringsvalgene for innskudds- 

pensjon i den norske livvirksomheten ble i kvartalet henholdsvis 

2,1 prosent (minus 0,4 prosent) for forsiktig profil, 3,4 prosent 

(minus 2,9 prosent) for balansert profil og 4,3 prosent (minus 

5,5 prosent) for offensiv profil. For alle profiler er avkastningen 

høyere enn benchmark. 

Resultatet i SPP er preget av positiv utvikling i administrasjons- 

resultatet som følge av gjennomførte effektiviseringstiltak, samt 

et godt risikoresultat i kvartalet. Det er god investerings- 

avkastning i kundeporteføljene som medfører overskuddsdeling, 

men finansresultatet er i perioden svekket av utviklingen i rente-

market med tilhørende verdiøkning på forsikringsforpliktelsene. 

Ved overtagelsen av SPP ble det kommunisert årlige synergier på 

til sammen 470 millioner kroner knyttet til inntekter, kostnader, 

avkastning og skatt. Samtlige synergier er oppnådd over mål-

setning, ni måneder før tiden.

Resultatet i Storebrand Kapitalforvaltning utvikler seg positivt 

sammenlignet med samme periode i fjor, og drives av økning i 

midler til forvaltning fra interne og eksterne kunder, samt god 

utvikling i finansmarkedene. 

I Storebrand Bank er det en positiv utvikling i marginen for 

bankens hovedprodukter, men økt andel langsiktig finansiering og 

høye likviditetskostnader svekker netto renteinntekter. Taps- og 

misligholdsutviklingen i bankvirksomheten er tilfredsstillende, 

med betydelig lavere tapsnivå i forhold til 2009. 

Skadevirksomhetens resultat er negativt påvirket av bransjens 

høye erstatningskostnader knyttet til den ekstraordinære kulde-

perioden i vinter.

kapitalforhold 
Storebrand har ved utgangen av 1. kvartal en solid finansiell 

posisjon. Solvensmarginen i Storebrand Livsforsikring konsern var 

ved utgangen av kvartalet 167 prosent, og kapitaldekningen var 

på 14,3 prosent. Reduksjonen i solvensmarginen på 3 prosent-

poeng fra årsskiftet skyldes delvis at kursreguleringsfond ikke 

teller inn i solvensberegningen og at allokering til tilleggs- 

avsetninger først gjøres ved årsskiftet. 

Bankens kjernekapitaldekning var på 10,3 prosent ved utgangen 

av kvartalet. Storebrand konsern har en kapitaldekning på 13,4 

prosent og en kjernekapitaldekning på 9,6 prosent.

I løpet av 1. kvartal har Storebrand ASA tatt opp nye obligasjons-

lån på til sammen 600 millioner kroner med løpetid på 3 år. 

Selskapet har også nedbetalt sin trekkfasilitet med 110 millioner 

euro slik at denne nå er utrukket. Samtidig har selskapet inngått 

avtale om ny trekkfasilitet på 210 millioner euro som erstatning 

for eksisterende avtale. Samlet gir tilpasningene selskapet økt 

finansiell fleksibilitet.

marked – og salgsutvikling  
Det er bokført en netto flytting til Storebrand Livsforsikring på 1,6 

milliarder kroner i 1. kvartal mot 1,1 millarder kroner for samme 

periode i fjor. I personmarkedet lyktes Storebrand godt med salg 

av Garantikonto, med et nettosalg på 0,4 milliarder kroner i  

1. kvartal. Samlet nytegnet premie (APE) i norsk livvirksomhet ble 

i kvartalet 826 millioner kroner, en dobling fra nivået i samme 

periode i fjor.

I SPP økte nysalg målt i APE med 3 prosent i forhold til samme 

periode i 2009. Nysalg innenfor fondsforsikring øker med 7 

prosent. Økningen i nysalg skjer samtidig som antall selgere er 

redusert som følge av effektivisering og omorganisering i  

virksomheten. SPPs styrke innenfor fondsforsikring blir bekreftet  

gjennom utnevnelsen som beste fondsforsikringsselskap i  

Söderberg & Partners årlige ranking. Det er andre året på rad SPP 

topper listen.

Netto nysalgsvolum i kapitalforvaltningsvirksomheten (eksterne 

diskresjonære midler og verdipapirfond) var negativ i 1. kvartal, 

Utviklingen skyldes avgang av enkelte store rentemandater i  

institusjonsmarkedet. Det forventes en positiv salgsutvikling 

resten av året.

| Konsern 
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Liv og Pensjon Norge

•	 avkastning over gjennomsnittlig rentegaranti i samtlige porteføljer 
•	 styrket soliditet som følge av positiv resultatutvikling og økte kundebuffere
•	 netto flyttebalanse på 1,6 milliarder kroner i kvartalet

 

Administrasjonsresultat

Administrasjonsresultatet i 1. kvartal er minus 20 millioner kroner 

(minus 48 millioner). Det gjennomføres en rekke kostnadsreduserende 

tiltak i selskapet.  Lavere bemanning innenfor flere områder vil gi 

full kostnadseffekt i 2. halvår 2010. Tiltak på inntektssiden og en 

underliggende vekst i kundemidler har også gitt positiv resultat-

effekt i kvartalet. 

Risikoresultat

Risikoresultatet utgjør 51 millioner kroner (114 millioner) i 1.  

kvartal. Utviklingen i kvartalet er preget av styrking av avsetninger. 

 

Risikoutjevningsfondet for fripoliser utgjør 45 millioner kroner ved 

utgangen av 1. kvartal, en økning på 3 millioner kroner fra årsskiftet. 

I kollektiv pensjon er det avsatt 5 millioner kroner til risikoutjevnings-

fondet, som ved utgangen av kvartalet utgjør 186 millioner kroner.

Som omtalt i kvartalsrapporten for 1. kvartal 2009 er det for  

individuelle pensjonsforsikringer og fripoliser et oppreserverings-

behov knyttet til antagelser som lavere dødelighet i fremtiden. 

Gjenstående reserveringsbehov er beregnet til om lag 900  

millioner kroner som vil gjennomføres innen 2012. Med forventet 

finansavkastning forventes oppreserveringen å ha begrenset effekt 

på resultat til eier. 

Finansresultat

Finansresultatet i 1. kvartal er 13 millioner kroner (minus 310  

millioner). 

Markedsavkastning i kundeporteføljene er god, men er i mindre grad 

realisert, slik at kursreguleringsfondet er økt med 1,3 milliarder  

kroner. Dette gir totalt sett et lavere regnskapsført finansresultat i  

1. kvartal, men styrker muligheten til å levere tilfredsstillende resul-

tater fremover. Det skapes i tillegg grunnlag for oppreservering for 

langt liv innenfor individualområdet. Bokført avkastning er i kvartalet 

over gjennomsnittlig rentegaranti i alle porteføljer. Gjennomsnittlig 

årlig rentegaranti ligger i intervallet 3,4 til 3,8 prosent for de ulike 

kundeporteføljene. 

For 1. kvartal er samlet meravkastning i forhold til benchmark  

96 millioner kroner. 15 millioner kroner er knyttet til interne aksje- 

relaterte mandater, 59 millioner kroner fra interne rente- og kreditt-

mandater og 22 millioner kroner fra eksterne mandater.

Det er ingen verdiendring i den direkte eide eiendomsporteføljen i 

kvartalet. Verdiøkningen for Private Equity utgjør om lag 300  

millioner kroner i kvartalet. 

Selskapsporteføljen har et resultat på minus 21 millioner kroner  

(36 millioner kroner) i kvartalet. Investeringsporteføljen er i all hoved-

sak investert i aktivaklasser med lav risiko og hadde en avkastning på 

0,6 prosent i kvartalet. Pengemarkedsporteføljen, som utgjør i  

underkant av 80 prosent av investeringsporteføljen, har i perioden 

hatt svak utvikling som følge av eksponering mot norske sparebanker 

som har gitt svak avkastning i kvartalet. Rentekostnadene på  

Storebrand Livsforsikrings lån utgjør om lag netto 130 millioner kroner 

i kvartalet for de kommende 12 måneder. Samlet rentebærende gjeld 

utgjør 6,7 milliarder kroner ved utgangen 1. kvartal. 

Avkastningen til de anbefalte investeringsvalgene for innskudds-

pensjon ble i kvartalet henholdsvis 2,1 prosent (minus 0,4 prosent) 

Liv og Pensjon Norge | 

resultat

Resultatutvikling  Liv og Pensjon Norge 

               1. kvartal     Året 

NOK mill. 2010 2009 2009

Administrasjonsresultat -20 -48 -169

Risikoresultat 51 114 229

Finansresultat 1) 13 -310 201

Pris på rentegaranti og 

fortjeneste risiko 

138 118 478

Øvrig -14 -2 20

Resultat før skatt 168 -129 759

1)  avkastningsresultat og overskuddsdeling.

Avkastning kollektivporteføljen  

1. kvartal 2010 1. kvartal 2009 Året 2009

Portefølje

Markeds-

avkastning 

Bokført

 avkastning 

Markeds-

avkastning 

Bokført 

avkastning 

Markeds-

avkastning 

Bokført 

avkastning 

Totalt 1.8 % 1.0 % 0.2 % 0.2 % 4.6 % 4.6 %

Kollektiv ytelse (totalt) 1.9 % 0.9 % 0.3 % 0.3 % 4.8 % 4.8 %

Fripoliser 1.7 % 1.1 % 0.1 % 0.1 % 4.5 % 4.6 %

Individual 1.9 % 1.1 % 0.1 % 0.1 % 4.3 % 4.0 %
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Aktivaprofil

Pengemarked
11 %

Obligasjoner
28 %

Aksjer
14 %

Alpha
2 %

Annet
3 %

Anleggs-
obligasjoner

26 %

Eiendom
16 %

 

Pengemarked
77 %

Annet
2 %Eiendom

16 %

Anleggs-
obligasjoner

4 %

Selskapsporteføljen

Kollektiv ytelse 
standardporteføljen

for forsiktig profil, 3,4 prosent (minus 2,9 prosent) for balansert 

profil og 4,3 prosent (minus 5,5 prosent) for offensiv profil. For alle 

profiler er avkastningen bedre enn benchmarkavkastningen.

Overskuddsdeling

Det er foreløpig beregnet 10 millioner i overskuddsdeling på fri-

poliser og individuell kapitalforsikring for 1. kvartal. Det er i perioden 

bygget kursreguleringsfond som følge av god markedsavkastning i 

kundeporteføljene.  

Pris på rentegaranti og fortjeneste risiko

Det er i 1. kvartal inntektsført 138 millioner kroner i forhåndsprising 

for rentegaranti og fortjeneste på risiko for kollektiv ytelse. Dette er 

en økning på 20 millioner kroner fra tilsvarende periode i fjor.

Øvrig resultat 

Øvrig resultat utgjør minus 14 millioner kroner (minus 2 millioner) 

i 1. kvartal og består i hovedsak av resultat fra datterselskaper og 

endring i administrasjons- og sikkerhetsavsetninger. 

Balanse
Diagrammene nedenfor viser risikojustert allokering (inklusive  

derivater). Aksjeandelen i porteføljene med garanti er økt i 1. 

kvartal. Aksjeandelen i offensiv profil er økt til 20,6 prosent og 14,2 

prosent i standardporteføljen. Økningen i aksjer motsvares av reduk-

sjon i omløpsobligasjoner og pengemarked. Det er lite endringer i 

selskapsporteføljens allokering i 1. kvartal.

Den totale forvaltningskapitalen er i 1. kvartal økt med om lag 11 

milliarder kroner til  215 milliarder kroner. Økningen skyldes god 

vekst i kundemidler blant annet som følge av netto tilflytting og god 

avkastning i perioden.

Soliditetskapitalen på 38,5 milliarder kroner er i kvartalet styrket 

med 3,2 milliarder som følge av positiv resultatutvikling og styrkede 

kundebuffere. Tilleggsavsetningene utgjør 4,6 milliarder kroner ved 

utgangen av 1. kvartal 2010. Årets disponering til tilleggsavsetning 

vil vurderes i 4. kvartal og er derfor ikke foretatt i kvartalet. Det er i 

perioden bygget kursreguleringsfond, som nå utgjør 1,3 milliarder 

kroner ved utgangen av 1. kvartal.

Kapitaldekningen for Storebrand Livsforsikring konsern ved utgangen 

1. kvartal 2010 er 14,3 prosent, en marginal reduksjon som følge av 

økt risikovektet balanse som følge av økt aksjeandel. Storebrand  

Livsforsikring konsern fikk en solvensmargin på 167 prosent, en 

reduksjon på 3 prosentpoeng i kvartalet. Nedgangen skyldes i 

hovedsak at kursreguleringsfond ikke teller inn i solvensberegningen. 

Samlede premieinntekter er økt med 2 prosent i kvartalet sammen-

lignet med tilsvarende periode i fjor. Utviklingen i premieinntekter er 

preget av lav lønnsvekst i tjenestepensjonsmarkedet, men påvirkes 

positivt av god bestandsutvikling i innskuddsbaserte ordninger for 

bedrifter og privatmarkedet. 

Salg

Det er bokført en netto flytting til Storebrand på 1,6 milliarder  

kroner i 1. kvartal mot 1,1 milliarder kroner for samme periode i fjor. 

I personmarkedet lyktes Storebrand fortsatt godt med salg av  

Garantikonto, med et nettosalg på 0,4 milliarder kroner i 1. kvartal. 

Nytegning 

For 1. kvartal er samlet nytegnet premie (APE) på 826 millioner  

kroner (415 millioner). Økningen fra 2009 skyldes hovedsakelig 

økning i APE for kollektiv ytelsespensjon. Selskapet vant en rekke 

større anbudsprosesser mot slutten av 2009, og det er tilflyttet  

reserver for disse som gir økt APE for kollektiv pensjon. Kollektiv 

pensjon for offentlig sektor har nytegnet premie (APE) på 106  

millioner kroner pr. 1. kvartal (54 millioner). Nytegnet premie for 

individuelle produkter med investeringsvalg er 52 millioner  

(18 millioner).   

marked  

Premieinntekter 1)

   1. kvartal     Året 

NOK mill. 2010 2009 2009

Kollektiv ytelsespensjon 3 967 4 123 8 286

Fripoliser 46 47 101

Kollektiv med investeringsvalg 710 662 2 624

Tradisjonell individuell kapital og pensjon 229 490 1 506

Individuell med investeringsvalg 508 203 2 073

Risikoprodukter uten overskuddsdeling 978 785 1 484

Sum 6 438  6 310 16 073

1) Eksklusiv tilflytting av premiereserve. 

Tilleggsavsetning i % av kundefond m/ garanti* Solvensmargin

Kursreguleringsfond i % av kundefond m/ garanti*

1. kv 2009 2. kv 2009 3. kv 2009 4. kv 2009 1. kv 2010     

148 %

154 %

161 %

170 %
167 %

1,7 % 2,0 % 2,2 % 3,1 %

3,8 %

0,8 %

3,0 %

Soliditet 

* Består av kundefond for kollektiv ytelse fee-basert, fripoliser og individu-

elle forsikringer med overskuddsdeling.
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Administrasjonsresultat

Omstrukturerings- og effektiviseringstiltakene som ble gjennomført 

i 2009 bidro sammen med økte kapitalavgifter til en forbedring 

av administrasjonsresultatet på 29 millioner kroner sammenlignet 

med tilsvarende periode i fjor. I kvartalet har inntektene økt med 

13 prosent. Kostnadene eksklusiv provisjoner har gått ned med  

3 prosent til tross for at Nordben nå er med i resultatet.  

Risikoresultat

Risikoresultatet utgjør 80 millioner kroner (25 millioner) i 1. kvartal. 

Resultatet for opplevelsesrisiko og dødsrisiko følger plan, men 

sykeresultatet er bedre enn forventet som følge av skjerpede  

sykmeldingsregler i Sverige. Dette har medført en høyere frisk-

meldingstakt enn antatt, godt risikoresultat og oppløsning av 

sykereserver. 

Finansresultat

Finansresultatet er 15 millioner kroner (minus 523 millioner) 

i kvartalet. Utviklingen i aksje- og rentemarkedet har gitt god 

avkastning i kundeporteføljene som medfører overskuddsdeling på 

114 millioner kroner i kvartalet. Finansresultatet i perioden svekkes 

av fallet i rentenivået og en redusert forskjell mellom swap- og 

statsrenter. Utviklingen har gitt en økning i forsikringsforpliktelsene  

som ikke fullt ut ble kompensert av investeringsavkastningen og 

sikringsporteføljen.

Øvrig

Øvrig resultat er 11 millioner kroner (minus 1 millioner). Resultatet 

består av avkastningen i selskapsporteføljen som i sin helhet er 

plassert i rentebærende verdipapirer.  

Balanse
I likhet med Storebrand Livsforsikring, tilpasser SPP aksje-

eksponeringen etter utviklingen i risikobærende evne med såkalt 

dynamisk risikostyring. I 1. kvartal har aksjeandelen økt med  

1 prosentpoeng i DB-bestanden, 4 prosentpoeng i P250,  

2 prosentpoeng i P300, mens den er uforandret i P520. 

  
Aktivaprofil kundeporteføljer med garantert avkastning

Liv og Pensjon Sverige (SPP)

•	 gjennomførte omstrukturerings- og effektiviseringstiltak gir resultateffekt 
•	 god investeringsavkastning i kundeporteføljene i kvartalet 
•	 kåret til beste fondsforsikringsselskap for 2. året på rad 

resultat

Finansavkastning

 1. kvartal     Året 

Portefølje 2010 2009 2009

Defined Benefit (DB) 3.3 % -0.7 % 4.1 %

Defined Contribution (DC) 2.9 % -1.6 % 5.0 %

P250* 3.5 % -1.0 % 9.6 %

P300* 2.9 % -1.9 % 4.8 %

P520* 2.6 % -1.5 % 2.9 %

AP (Avgangspensjon) 0.0 % -1.1 % 1.3 %

* ) Høyeste rentegaranti i porteføljene P250, P300 og P520 er henholdsvis 
2,5 %, 4 % og 5,2 %. 

Defined Benefit (DB) Defined Contribution (DC) 
P250

Alternative
investeringer

6 %
Aksjer
27 %

Renter
67 %

Alternative
investeringer

9 %
Aksjer
46 %

Renter
45 %

Alternative
investeringer

6 %
Aksjer
25 %

Renter
69 %

Alternative
investeringer

4 %Aksjer
7 %

Renter
89 %

Defined Contribution (DC) 
P300

Defined Contribution (DC) 
P520

Resultatutvikling Liv og Pensjon Sverige1) 

   1. kvartal     Året 

NOK mill. 2010 2009 2009

Administrasjonsresultat 8 -21 -101

Risikoresultat 80 25 253

Finansresultat 15 -523 260

Øvrig 11 -1 74

Resultat før amortisering 113 -520 487

Amortisering immaterielle eiendeler -84 -85 -340

Resultat før skatt 29 -605 147

1) Nordben inngår i resultatet fra og med juni 2009.

Liv og Pensjon Sverige |
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Den gode avkastningen har sammen med en fortsatt god  

premieutvikling innenfor fondsforsikring resultert i en økning av 

forvaltningskapitalen på 5 milliarder kroner i løpet av 1. kvartal og 

14 milliarder kroner de siste 12 måneder. Den positive utviklingen 

kommer både kunder og eiere til gode da avkastningen bidrar 

til vekst i kundemidler samtidig som selskapets inntektsbase blir 

høyere. Den villkorade återbäringen (bufferkapitalen) har økt med 

9 prosent i perioden og 69 prosent mot 1. kvartal i 2009. 

 

 

Premieinntektene utgjør 2 022 millioner kroner (1 913 millioner) 

for 1. kvartal, hvilket tilsvarer en økning på 6 prosent sammen-

lignet med tilsvarende periode i fjor. Økningen skjer først og fremst 

innenfor løpende fondsforsikringspremier i tjenestepensjon og 

kollektive ordninger med leverandørvalg. 

I forhold til samme periode i 2009, økte nysalg målt i APE med 

3 prosent i 1. kvartal. Nysalg innenfor fondsforsikring øker med 

7 prosent. Økningen i nysalg skjer samtidig som antall selgere er 

redusert som følge av effektivisering og omorganisering i virksom-

heten. 

I tillegg til økte premieinntekter og nysalg blir SPPs styrke innenfor 

fondsforsikring igjen bekreftet gjennom utnevnelsen som beste 

fondsforsikringsselskap i Söderberg & Partners årlige ranking.  

Det er andre året på rad SPP topper rankingen. 

marked
Premieinntekter

  1. kvartal     Året 

NOK mill. 2010 2009 2009

Garanterte produkter 967 970 3 529

Unit Link 734 643 3 081

BenCo 321 299 744

Totalt 2 022 1 913 7 354
Soliditet

Villkorad Återbäring i % av kundefonds Solvensmargin
SPP Konsern

1. kv 2009 2. kv 2009 3. kv 2009 4. kv 2009 1. kv 2009

187 % 207 % 200 %
184 %* 183 %

7,8 % 9,0 % 10,4 % 11,3 % 12,0 %

*Etter pro-forma konsernbidrag.

| Liv og Pensjon Sverige
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resultat

Kapitalforvaltning fikk et resultat før amortisering på 53 millioner 

kroner (31 millioner) i 1. kvartal 2010.

Inntektsutviklingen i 1. kvartal utvikler seg positivt sammenlignet 

med samme periode i fjor og drives av økning i midler til forvalt-

ning fra interne og eksterne kunder, samt god utvikling i finans-

markedene. Netto volumbaserte inntekter fra Storebrand Fondene 

er 34 millioner kroner (22 millioner) i kvartalet. I tillegg er det en 

positiv utvikling i inntekter fra ekstern forvaltning og inntekter fra 

diskresjonære kunder. Resultatbaserte honorarer inntektsføres i  

4. kvartal.

I 1. kvartal 2010 har selskapet fått flere nye kunder sammenlignet 

med tilsvarende kvartal i 2009. Storebrand Kapitalforvaltning har i 

1. kvartal overtatt forvaltningen for Euroben og Nordben. Over- 

tagelsen bidrar med om lag 2 millioner kroner i inntekter i kvartalet.

Driftskostnadene viser en stabil utvikling sammenlignet med 

fjoråret. Til tross for en forventing om vekst i midler til forvaltning 

og kundeforhold legges det opp til at dette i stor grad skal kunne 

håndteres innenfor eksisterende kapasitetsnivå. Det er derfor 

forventet en relativt stabil utvikling i kostnadene i 2010 sammen-

lignet med 2009. 

Kapitalforvaltningsvirksomheten inkluderer også resultatet fra forvalt-

ningsselskapene SPP Fonder AB og Storebrand Eiendom AS. Resultatet 

for SPP Fonder er 6 millioner i 1. kvartal. Resultatet for Storebrand 

Eiendom AS er 11 millioner kroner (11 millioner) i kvartalet.

Forvaltningskapital
Samlet forvaltningskapital utgjorde 378 milliarder kroner (326  

milliarder) ved utgangen av 1. kvartal. Dette er en økning på  

 

27 milliarder i kvartalet. Overtagelsen av forvaltningen for Euroben

og Nordben øker midler til forvaltning for konserninterne kunder 

med 12 milliarder. Totalt øker midler til forvaltning fra konsern-

interne kunder med 22 milliarder i kvartalet. Midler til forvaltning 

fra eksterne kunder øker med 6 milliarder kroner i kvartalet. 

 

marked
Forvaltningen av aksje- og hedgefondsporteføljer har gitt en 

meravkastning (avkastning utover relevante benchmarks) på 96 

millioner kroner for Storebrand Livsforsikring AS og en meravkast-

ning på 24 millioner kroner for SPP Livförsäkring AB i 1. kvartal. 

Også verdipapirfondene forvaltet av Storebrand Kapitalforvaltning 

for Storebrand Fondene AS har hatt en positiv meravkastning på 

144 millioner kroner hittil i 2010. Fondene forvaltet for SPP Fonder 

AB har hatt en mindreavkastning på minus 54 millioner kroner hittil 

i 2010. 81 prosent (52 prosent) av verdipapirfondene i Storebrand 

Fondene AS har en avkastning bedre enn sine referanseindekser 

(beregnet før forvaltningshonorar) de siste tolv månedene.  

Tilsvarende har 43 prosent av verdipapirfondene i SPP Fonder AB 

en avkastning bedre enn sine referanseindekser hittil i 2010.

Netto nysalgsvolum i kapitalforvaltningsvirksomheten (eksterne 

diskresjonære midler og verdipapirfond) var minus 491 millioner i 

1. kvartal, hvorav minus 223 millioner i den norske virksomheten 

og minus 268 i den svenske virksomheten. Utviklingen skyldes at 

man har mistet enkelte store rentemandater i institusjonsmarkedet. 

Basert på aksepterte, men ikke bokførte mandater er det forventet 

en positiv salgsutvikling resten av året.

I februar lanserte Storebrand en ny elektronisk kjøpsløsning for 

fondshandel på nett for personkunder. I april ble kjøps- og salgs-

gebyrer fjernet for fondshandel på nett og telefon. Arbeidet er et 

ledd i å styrke satsingen på direktekanaler.

•	 positiv resultatutvikling 
•	 midler til forvaltning økte med 27 milliarder kroner i kvartalet
•	 positiv verdiskapning i storebrand Fondene 
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Kapitalforvaltning | 

Resultatutvikling kapitalforvaltning 1)

  1. kvartal     Året 

NOK mill. 2010 2009 2009

Driftsinntekter 110 98 439

Driftskostnader -83 -84 -339

Driftsresultat 27 14 100

Avkastningsresultat -1 2 57

Netto finansinntekter/ annet 2) 29 16 83

Resultat før amortisering 54 32 240

Amortisering immaterielle eiendeler -1 -1 -7

Resultat før skatt 53 31 233
 

1) Omfatter selskapene Storebrand Kapitalforvaltning AS, Storebrand Fondene AS,      
  SPP Fonder AB og Storebrand Eiendom AS. 
2) Inkluderer resultat fra SPP Fonder AB og Storebrand Eiendom AS.
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Bankkonsernet oppnådde et resultat før amortisering på 28  

millioner kroner (9 millioner) i 1. kvartal 2010. 

Netto renteinntekter i 1. kvartal ble 106 millioner kroner (121  

millioner). Marginene utvikler seg positivt for bankens hoved-

produkter. Fortsatt lave netto renteinntekter skyldes i hovedsak økt 

andel langsiktig finansiering og høye likviditetskostnader. Banken 

prioriterer fortsatt god likviditet, som gjenspeiles i likviditetsporte-

føljen som har økt med 0,3 milliarder til 4,7 milliarder kroner ved 

utgangen av kvartalet. Netto renteinntekter i prosent av gjennom-

snittlig forvaltningskapital ble 1,02 prosent (0,95 prosent) i 

kvartalet.

I kvartalet utgjør netto provisjonsinntekter 18 millioner kroner 

(20 millioner). Andre inntekter er på tilsvarende nivå som i fjor og 

utgjør 20 millioner kroner i kvartalet. 

Driftskostnadene i bankvirksomheten utgjør i 1. kvartal 85 millioner 

kroner mot 97 millioner kroner tilsvarende periode i fjor. Utviklingen  

gjenspeiler resultatet av gjennomførte effektiviseringstiltak i  

4. kvartal 2009 og kostnadsreduksjonen er i henhold til plan.  

Bankvirksomhetens kostnadsprosent i kvartalet er 73 prosent,  

på samme nivå som tilsvarende periode i fjor. 

I 1. kvartal er det netto kostnadsført 1 millioner kroner (29 millioner) 

som følge av tap på utlån og nedskrivninger av investerings- 

eiendom. Tapsutviklingen er positiv sammenlignet med tilsvarende 

periode i fjor. 

Balanse
Bankkonsernets forvaltningskapital var ved utgangen av kvartalet 

42,4 milliarder kroner, mot 43,0 milliarder kroner ved utgangen av 

2009. Brutto utlån til kunder er redusert fra 36,1 milliarder kroner 

ved utgangen av 2009 til 35,7 milliarder kroner ved utgangen av 

kvartalet. 

Innskuddsvolumet ved utgangen av kvartalet var 19 milliarder 

kroner, og innskuddsdekningen utgjorde 53 prosent. Dette er en 

økning fra 51 prosent ved utgangen av 2009. 

Kapitaldekningen i banken ved utgangen av kvartalet var på 13,4 

prosent med en kjernekapitaldekning på 10,3 prosent. Ansvarlig 

kapital ved utgangen av kvartalet er eksklusiv periodens resultat. 

Mislighold uten verdifall er redusert med 41 millioner kroner fra 

utgangen av 2009 og utgjør 268 millioner kroner ved utgangen av 

kvartalet. Volumet av misligholdte og tapsutsatte engasjementer 

for bankkonsernet utgjorde 801 millioner kroner, tilsvarende 2,3 

prosent av brutto utlån pr. 31. mars 2010. Dette er en bedring fra 

årsskiftet da volumet av misligholdte og tapsutsatte engasjementer 

utgjorde 884 millioner kroner. 

I februar 2010 ble det avsagt en fraværsdom hvor banken ble dømt 

til å betale saksøker 74 millioner kroner i erstatning. Tingretten har 

i fraværsdommen lagt saksøkernes saksfremstilling til grunn. Dommen 

er anket, og banken anser det som overveiende sannsynlig at 

kravet om erstatning ikke vil føre frem. Det er derfor ikke foretatt 

en avsetning i 1. kvartal.

marked
Bankens kjernemarkeder har bedret seg gjennom 1. kvartal, men 

er fortsatt preget av den internasjonale konjunktursituasjonen. 

Boligmarkedet er i bedring, men fortsatt er aktiviteten lav og  

påvirker omsetningen av boliger og aktivitetsnivået i Ring  

Eiendomsmegling. 

Aktiviteten innenfor næringseiendom er økende. Bankens bedrifts-

markedsavdeling tilrettela i 4. kvartal 2009 finansieringen av en av 

de største transaksjonene i det norske eiendomsmarkedet i 2009. 

Denne transaksjonen er finansiert i 1. kvartal 2010 og bidrar til 

positiv utvikling innenfor området.

I privatmarkedet har banken lansert en oppgradert nettbank. Dette 

er en viktig milepæl i ambisjonen om å være Norges beste direkte-

bank. Banken mottok også nylig Kundeserviceprisen for beste 

kundesenter innenfor bank, en utmerkelse som styrker bankens 

posisjon i privatmarkedet. 

Bank

| Bank 

•	 lave netto renteinntekter grunnet høye finansierings- og likviditetskostnader 
•	 lave tapskostnader og redusert mislighold
•	 pris for beste kundesenter

resultat

Resultatutvikling bank 1)

  1. kvartal     Året 

NOK mill. 2010 2009 2009

Netto renteinntekter 106 121 423

Netto provisjonsinntekter 18 20 76

Andre inntekter 20 19 148

Totale inntekter 144 160 647

Driftskostnader -114 -122 -504

Resultat før tap 29 38 144

Tap på utlån/investeringseiendommer -1 -29 -81

Resultat før amortisering 28 9 63

Amortisering immaterielle eiendeler -5 -6 -29

Resultat før skatt 23 3 35

1)  Omfatter Storebrand Bank konsern.
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Skadeforsikring

Skadevirksomheten i Storebrand omfatter selskapene Storebrand 

Skadeforsikring og Storebrand Helseforsikring. 

storebrand skadeforsikring

resultat 

Storebrand Skadeforsikring konsern består av Storebrand Skade-

forsikring AS (Storebrand Skade) og det heleide datterselskapet 

Oslo Reinsurance Company AS (Oslo Re). Storebrand Skade- 

forsikring konsern fikk et resultat før amortisering på minus 33  

millioner kroner (minus 17 millioner) i 1. kvartal, hvorav drifts-

resultatet i Oslo Re utgjorde 5 millioner kroner (0 millioner). 

Premieinntektene for egen regning økte med 52 prosent i kvartalet 

sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Premieveksten er 

tilfredsstillende i et marked med sterk konkurranse.

Skadeprosenten for egen regning endte på 120 prosent (88 

prosent) i 1. kvartal. Resultatet er påvirket av høye erstatnings-

kostnader innenfor brann kombinert-bransjene grunnet den 

ekstraordinære kuldeperioden i vinter. Det har vært en vesentlig 

økning i mellomstore frost/vannskader som skyldes både økning 

i skadefrekvens og gjennomsnittskade. Bransjen generelt melder 

om en tilsvarende utvikling. Alle øvrige produkter har en normal 

resultatutvikling i samsvar med forventninger.

Kostnadsandelen utgjorde 24 prosent (45 prosent) for 1. kvartal 

og forsikringsrelaterte driftskostnader er redusert med 3 millioner 

kroner sammenlignet med tilsvarende periode i 2009. Dette gir en 

reduksjon på 13 prosent sammenlignet med en premievekst på 52 

prosent. Den positive utviklingen i kostnadsprosenten er forventet 

å fortsette videre i 2010 etter hvert som opptjent premie øker. 

Combined ratio for 1. kvartal er på 144 prosent (134 prosent). 

Grunnet vekst i skadeselskapet vil kapitalen styrkes. 

marked 

Salget av forsikringspoliser i skadevirksomheten er fremdeles 

økende. I 1. kvartal økte bestandspremien med 10 prosent til 380 

millioner kroner. Ved utgangen av 1. kvartal hadde selskapet 44 

208 kunder og 134 147 forsikringspoliser.

•	 Fortsatt stabil og sterk vekst innenfor skadeforsikring
•	 sterk økning i skadeutbetaling grunnet ekstraordinær kald vinter
•	 Økt effektivitet og bedret driftsresultat i helsevirksomheten

 Skadeforsikring |

Resultatutvikling skadevirksomheten 

   1. kvartal     Året 

NOK mill. 2010 2009 2009

Premieinntekter f.e.r 1) 86 57 278

Erstatningskostnader f.e.r 1) -104 -50 -230

Forsikringsrelaterte driftskostnader -20 -23 -94

Finansinntekter 1 1 2

Driftsresultat før amortisering Storebrand 

Skadeforsikring AS 

-36 -15 -44

Oslo Reinsurance Company AS (run-off) 5 0 25

Endring forsikringstekniske avsetninger -2 -2 -4

Resultat Skadeforsikring konsern før  

amortisering 

-33 -17 -4

Resultat Storebrand Helseforsikring AS  

før amortisering 

7 -5 6

Resultat skadevirksomheten før amortisering -26 -23 -18

Amortisering immaterielle eiendeler -2 -4 -14

Resultat før skatt -28 -26 -31

1)  for egen regning.

Nøkkeltall Storebrand Skadeforsikring AS

   1. kvartal     Året 

i % 2010 2009 2009

Skadeprosent1) 120% 88% 83%

Kostnadsandel1) 24% 45% 38%

Combined ratio1) 144% 134% 121%

1) for egen regning. 
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storebrand helseforsikring

resultat
Storebrand Helseforsikring AS (Storebrand Helse) er 50 prosent 

eid av Storebrand ASA og tilbyr behandlingsforsikring i bedrifts- 

og privatmarkedet i Norge og Sverige. Resultatkommentarene er 

for selskapet som helhet. I 1. kvartal fikk selskapet et resultat før 

amortisering på 14 millioner kroner (minus 2 millioner). Premie-

inntektene for egen regning ble 68 millioner kroner (65 millioner) 

i 1. kvartal. Veksten i premieinntekter er 5 prosent og preges av et 

marked i hard konkurranse.

Erstatningskostnaden endte på 38 millioner kroner (46 millioner 

kroner). Skadeprosenten for egen regning ble 55 prosent (71 

prosent) inklusive skadeoppgjørskostnader. Kostnadsandelen i  

1. kvartal endte på 31 prosent (46 prosent). Den reduserte kostnads-

andelen gjenspeiler omstillingsprosessen helseforsikringsselskapet 

gjennomførte i 2009 for å forbedre effektiviteten i selskapet.

marked  
Virksomheten hadde ved utgangen av 1. kvartal 2010 i overkant av 

81 300 kunder og en samlet bestandspremie på 284 millioner  

kroner. Helseforsikring har økt oppmerksomhet i markedet.  

Bedrifter som satser aktivt på å redusere sykefraværet benytter 

blant annet helseforsikring som ett av flere virkemidler for å nå 

sine mål.

| Skadeforsikring 

Nøkkeltall Storebrand Helseforsikring AS

  1. kvartal     Året 

i % 2010 2009 2009

Skadeprosent 1) 55% 71% 59%

Kostnadsandel 1) 31% 46% 40%

Combined ratio 1) 86% 117% 99%

 1) for egen regning 
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ØVRIG VIRKSOMHET

storeBrand asa

resultat

Resultatet fra Storebrand ASA etter IFRS vises i tabellen over.  

Det offisielle regnskapet er avlagt etter norsk regnskapslovgivning 

og finnes i sin helhet i regnskapsseksjonen. 

 

Storebrand ASA fikk et resultat før konsernbidrag på minus 59  

millioner kroner (minus 102 millioner) i 1. kvartal. Driftskostnadene 

ble minus 36 millioner kroner (minus 61 millioner). Endringen i 

forhold til fjoråret skyldes i hovedsak at fjorårets tall inneholder 

kostnader knyttet til avsluttet prosjektarbeid. 

Balanse
Storebrand ASA hadde likvide eiendeler på 1,5 milliarder kroner ved 

utgangen av 1. kvartal, en økning på 0,25 milliarder i løpet av  

kvartalet. Likvide eiendeler består i hovedsak av kortsiktige rente-

papirer med god kredittrating. 

Storebrand emitterte i 1. kvartal nye obligasjonslån på til sammen 

600 millioner med løpetid på 3 år. I forbindelse med låneopptaket 

betalte selskapet ned 110 millioner euro på trekkfasiliteten slik at 

denne nå er utrukket. Selskapet har i mai inngått en ny avtale med 

et syndikat av banker om en trekkfasilitet på 210 millioner euro for 

de neste tre årene til erstatning for den eksisterende avtalen som 

løper til desember i år.

Total rentebærende gjeld i Storebrand ASA var ved utgangen av  

1. kvartal på 2,85 milliarder kroner. Første forfall på obligasjons-

gjeld er i september 2011.

Ved utgangen av 1. kvartal eide Storebrand ASA 0,83 prosent  

(3 730 304) av selskapets egne aksjer.   

 

Fremtidsutsikter  
Storebrand har de siste årene gjennomført flere effektivitetstiltak 

for å redusere det relative kostnadsnivået i både den norske og 

svenske virksomheten. Arbeidet med å effektivisere driften og 

redusere kostnadene vil fortsette, og vil komme både kunder og 

eiere til gode.

De kommende årene vil det skje store endringer i rammevilkårene 

som Storebrand opererer under, både som følge av Pensjons- 

reformen i Norge fra 2011 og gjennom nye regler for soliditet, 

Solvens II, som forventes innført i mot slutten av 2012. Storebrand 

er godt i gang med forberedelser til nye rammevilkår og har et 

sterkt fokus på produktutvikling og systemtilpasninger. Selskapet 

har også en aktiv myndighetsdialog med målsetning om å etablere 

rammebetingelser som ivaretar en effektiv forvaltning av langsiktige 

kundemidler. 

Storebrand er gjennom sine forretningsområder eksponert for flere 

risikoer. Kontinuerlig overvåkning og aktiv risikostyring er derfor et 

integrert kjerneområde i konsernets virksomhet og organisasjon. 

Utvikling i rentenivå og eiendoms- og aksjemarkedene vurderes 

som de vesentligste risikofaktorer som kan påvirke konsernets 

resultat. Storebrand har lang erfaring i å tilpasse seg skiftende 

markedsforhold gjennom en dynamisk risikostyring, hvor målet  

er fortløpende å avpasse den finansielle risiko til selskapets risiko-

bærende evne.

Lysaker, 4. mai 2010 

Styret i Storebrand ASA 

 Øvrig virksomhet |

Resultatutvikling Storebrand ASA

  1. kvartal     Året 

NOK mill. 2010 2009 2009

Konsernbidrag og utbytte 800 147 147

Renteinntekter 9 26 65

Rentekostnader -30 -42 -129

Gevinst/tap verdipapirer 1 -24 -31

Andre finansposter -3 -1 -9

Netto finansposter -24 -41 -104

Driftskostnader -36 -61 -151

Resultat før skatt 741 45 -109
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                1. kvartal     Året 

NOK mill. 2010 2009 2009

Netto premieinntekter 11 603 10 154 26 475

Netto renteinntekter bankvirksomhet 106 121 423

Netto inntekter fra finansielle eiendeler og eiendom for selskap:

   -aksjer og andeler til virkelig verdi 11 -156 -121

   -obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning til virkelig verdi 57 188 816

   -finansielle derivater til virkelig verdi 52 45 129

   -netto inntekter fra obligasjoner til amortisert kost 2 -21 -21

   -netto inntekter fra investeringseiendommer 7 15 57

   -resultat fra investeringer i tilknyttede selskaper 1 -2 -2

Netto inntekter fra finansielle eiendeler og eiendom for kunder:

   -aksjer og andeler til virkelig verdi 3 402 -3 379 7 058

   -obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning til virkelig verdi 1 862 1 124 6 668

   -finansielle derivater til virkelig verdi 754 483 2 988

   -til (fra) kursreguleringsfond -1 271 -31

   -netto inntekter fra obligasjoner til amortisert kost 479 -71 1 103

   -netto renteinntekter utlån 28 51 136

   -netto inntekter fra investeringseiendommer 299 286 967

   -resultat fra investeringer i tilknyttede selskaper 2

Andre inntekter inklusive renter og valuta bank selskap 413 408 1 646

Andre inntekter inklusive renter og valuta bank kunder -75 -26 -53

sum inntekter 17 732 9 219 48 236

Erstatninger for egen regning -5 712 -4 405 -18 643

Endring forsikringsforpliktelser eksklusiv garantert avkastning -8 433 -3 137 -13 743

Til (fra) tilleggsavsetning livsforsikring 20 823 -1 205

Garantert avkastning og tildeling til forsikringskundene -2 267 -2 097 -8 644

Tap på utlån/reversering av tidligere tap 6 -29 -46

Driftskostnader -836 -855 -3 601

Andre kostnader inklusive valuta bank -82 -75 -408

Rentekostnader -151 -179 -670

sum kostnader før amortisering -17 454 -9 952 -46 959

konsernresultat før amortisering 278 -733 1 276

Amortisering av immaterielle eiendeler -93 -95 -390

konsernresultat før skatt 185 -828 887

Skattekostnad -1 1 47

periodens resultat 184 -827 934

periodens resultat kan henføres til:

Majoritetens andel av resultatet 184 -835 928

Minoritetens andel av resultatet 0 8 5

sum 184 -827 934

Resultat pr. ordinær aksje (kroner) 0,41 -1,87 2,08

Gjennomsnittlig antall aksjer i beregningsgrunnlaget (millioner) 446 445 446

Det er ingen utvanning av aksjene

resultatregnskap

Storebrand konsern
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                1. kvartal     Året 

NOK mill. 2010 2009 2009

Periodens resultat 184 -827 934

Øvrige resultatelementer

Endringer estimatavvik pensjoner, etter skatt 7 2 135

Verdiregulering egne bygg, etter skatt 11 -4

Omregningsdifferanser, etter skatt 39 -28 -27

Gevinst/tap obligasjoner tilgjengelig for salg 53 -82 -1 377

Totalresultatelementer allokert til kunder -64 82 1 377

sum øvrige resultatelementer 47 -26 105

totalresultat 231 -853 1 038

totalresultat kan henføres til

Majoritetens andel av totalresultatet 231 -848 1 047

Minoritetens andel av totalresultatet -5 -8

sum 231 -853 1 038

konsolidert oppstilling over totalresultat

Storebrand konsern
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NOK mill. 31.3.10 31.12.09

eiendeler selskapsporteføljen

Utsatt skattefordel 210 213

Immaterielle eiendeler 6 796 6 773

Pensjonseiendel 44 44

Varige driftsmidler 223 209

Investeringer i tilknyttede selskaper 178 140

Obligasjoner til amortisert kost 322 325

Utlån til kredittinstitusjoner 358 425

Utlån til kunder 35 424 35 843

Reassurandørenes andel av forsikringsmessige avsetninger 1 207 1 229

Eiendommer vurdert til virkelig verdi 1 312 1 288

Eiendommer til eget bruk 332 336

Biologiske eiendeler 549 552

Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer 2 601 2 041

Finansielle eiendeler til virkelig verdi

- Aksjer og andeler 418 365

- Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning 20 624 20 834

- Derivater 1 423 1 250

Bankinnskudd 3 090 3 184

sum eiendeler selskap 75 109 75 053

eiendeler kundeporteføljen

Investeringer i tilknyttede selskaper 6 3

Fordringer på tilknyttede selskaper 238 156

Obligasjoner til amortisert kost 45 859 44 393

Utlån til kunder 3 526 3 658

Eiendommer vurdert til virkelig verdi 23 324 23 037

Eiendommer til eget bruk 1 329 1 382

Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer 5 149 1 902

Finansielle eiendeler til virkelig verdi

- Aksjer og andeler 81 498 72 462

- Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning 137 711 134 881

- Derivater 2 620 2 752

Bankinnskudd 6 848 6 480

sum eiendeler kunder 308 108 291 106

sum eiendeler 383 217 366 159

egenkapital og gjeld

Innskutt egenkapital 11 715 11 714

Opptjent egenkapital 5 572 5 329

Minoritetsinteresser 173 174

sum egenkapital 17 460 17 217

Ansvarlig lånekapital 7 931 7 869

Kursreguleringsfond 1 302 31

Forsikringsmessige avsetninger livsforsikring 298 666 286 747

Forsikringsmessige avsetninger skadeforsikring 1 931 1 830

Pensjonsforpliktelser 1 168 1 179

Utsatt skatt 181 182

Finansiell gjeld

- Gjeld til kredittinstitusjoner 9 344 11 126

- Innskudd fra kunder i bankvirksomhet 19 032 18 316

- Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 12 668 12 408

- Derivater selskapsporteføljen 780 435

- Derivater kundeporteføljen 862 1 691

Annen kortsiktig gjeld 11 892 7 127

sum gjeld 365 757 348 942

sum egenkapital og gjeld 383 217 366 159

Balanse  

Storebrand konsern
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Majoritetens andel av egenkapitalen

Minori-

tet 3)

Total 

egen-

kapital

Annen egenkapital

NOK mill.

Aksje-

kapital 1)

Egne 

aksjer

Over-

kurs-

fond

Sum 

innskutt 

egen-

kapital

Verdi-

regul-

erings-

reserve

Estimat-

avvik 

pens-

joner

Valuta 

omreg-

nings-

reserve

Annen 

egen-

kapital 2)

Sum 

annen 

egen-

kapital

egenkapital 31.12.08 2 250 -23 9 485 11 711 48 -608 51 4 787 4 277 170 16 158

Periodens resultat 928 928 5 934

Endringer estimatavvik 

pensjoner

135 135 135

Verdiendring egne bygg -48 44 -3 -4

Omregningsdifferanser -13 -13 -13 -27

sum øvrige resultat-

elementer

-48 135 -13 44 118 -14 105

total resultat for perioden -48 135 -13 973 1 047 -8 1 038

egenkapitaltransaksjoner 

med eiere:

Egne aksjer 3 3 30 30 32

Aksjeemisjon 10 10

Kjøp av minoritetsinteresser -1 -1 3 2

Annet -23 -23 -23

egenkapital 31.12.09 2 250 -20 9 485 11 714 -473 37 5 765 5 329 174 17 217

Periodens resultat 184 184 184

Endringer estimatavvik 

pensjoner

7 7 7

Omregningsdifferanser 40 40 -1 39

sum øvrige resultat-

elementer

7 40 48 -1 47

total resultat 7 40 184 232 -1 231

egenkapitaltransaksjoner 

med eiere:

Egne aksjer 2 2 18 18 20

Kjøp av minoritetsinteresser -3 -3 -3

Annet -4 -4 -5

egenkapital 31.3.10 2 250 -19 9 485 11 715 -466 78 5 960 5 572 173 17 460

1) 449 909 891 aksjer pålydende kr. 5.   
2) Inkluderer risikoutjevningsfond som er bundne midler med 233 millioner kroner.

avstemming av konsernets egenkapital

Storebrand konsern
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Egenkapitalen endrer seg med resultatet i den enkelte periode, egenkapitaltransaksjoner med eierne og poster som innregnes i total-

resultatet.  Aksjekapital, overkursfond og annen egenkapital vurderes og styres samlet. Overkursfondet kan benyttes til dekning av tap, 

og annen egenkapital kan anvendes i samsvar med allmennaksjelovens bestemmelser.  

Kolonnen for egne aksjer viser pålydende på beholdning av egne av aksjer.  Det som er betalt utover  aksjens pålydende føres som  

reduksjon i annen egenkapital slik at hele kostprisen for egne aksjer er fratrukket i konsernets egenkapital.  Et postivt beløp på linjen 

«egne aksjer» skyldes at det er benyttet egne aksjer ved  aksjekjøpsordning for ansatte. 

Storebrand legger vekt på å tilpasse nivået på egenkapital i konsernet fortløpende og planmessig. Nivået tilpasses den økonomiske 

risikoen og kapitalkrav i virksomheten, hvor vekst og sammensetning av forretningsområder vil være en viktig drivkraft i behovet for 

kapital. Kapitalstyringen har som målsetting å sikre en effektiv kapitalstruktur og ivareta en hensiktsmessig balanse mellom interne mål i 

forhold til regulatoriske og ratingselskapenes krav. Hvis det er behov for ny egenkapital innhentes denne av holdingselskapet Storebrand 

ASA, som er børsnotert og konsernspiss. 

Storebrand er et finanskonsern som har lovmessige krav til ansvarlig kapital etter både kapitaldekningsreglene og solvensmarginregelverket. 

Ansvarlig kapital omfatter både egenkapital og ansvarlige lånekapital. For Storebrand er det disse lovkravene som har størst betydning for 

styring av kapitalen. 

 

Konsernet har en målsetting om over tid å ha en kjernekapitaldekning i banken på 10 prosent og en solvensmargindekning i livvirksom-

heten på over 150 prosent. Generelt kan egenkapital i konsernet styres uten materielle begrensninger dersom kapitalkrav er oppfylt og 

de respektive juridiske enhetene har forsvarlig soliditet. Overføring av kapital fra utenlandske juridiske enheter er mulig med samtykke fra 

lokale tilsynsmyndigheter. 

For nærmere opplysninger om konsernets oppfyllelse av kapitalkrav, se note  15.
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       1. kvartal

NOK mill. 2010 2009

kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

Netto innbetalte premier forsikring 5 961 -2 115

Netto utbetalte erstatninger og forsikringsytelser -1 357 -2 938

Netto inn-/utbetalinger ved flytting 1 528 906

Innbetalinger av renter, provisjoner og gebyrer fra kunder 364 577

Utbetalinger av renter, provisjoner og gebyrer til kunder -116 -215

Utbetalinger til drift -714 -756

Netto inn-/utbetalinger vedrørende andre operasjonelle aktiviteter 1 311 -1 426

netto kontantstrøm fra drift før finansielle eiendeler og bankkunder 6 978 -5 967

Netto inn-/utbetalinger på utlån kunder 554 572

Netto inn-/utbetaling av innskudd bankkunder 751 1 194

Netto inn-/utbetalinger vedrørende verdipapirer -6 203 844

Netto inn-/utbetalinger vedrørende eiendomsinvesteringer 33 493

Netto endring bankinnskudd forsikringskunder -368 4 138

netto kontantstrøm fra finansielle eiendeler og bankkunder -5 233 7 240

netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 1 745 1 273

kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

Netto innbetalinger ved kjøp/kapitalisering av konsernselskaper 27 -9

Netto innbetalinger/utbetalinger ved salg/kjøp av driftsmidler -30 -250

netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -3 -260

kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

Utbetalinger ved nedbetaling av lån -1 450 -5 185

Innbetaling ved opptak av lån 600 1 121

Utbetaling av renter lån -144 -333

Utbetalinger ved tilbakebetaling av ansvarlig lånekapital -47

Utbetaling av renter på ansvarlig lånekapital -8 -13

Netto inn-/utbetalinger på utlån til og fordring på andre finansinstitusjoner -860 2 616

Innbetaling ved utstedelse av aksjekapital 2 2

netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter -1 907 -1 792

netto kontantstrøm i perioden -165 -778

- herav netto kontantstrøm i perioden før finansielle eiendeler og bankkunder 5 068 -8 018

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter -165 -778

Kontanter/kontantekvivalenter ved periodens start for nye selskaper

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens start 3 613 6 757

Beholdning av kontanter/kontantekvivalenter ved periodeslutt 1) 3 448 5 979

1) Består av: 

Utlån til kredittinstitusjoner 358 424

Bankinnskudd 3 090 5 555

sum 3 448 5 979

kontantstrØmoppstilling

Storebrand konsern
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Kontantstrømoppstillingen viser konsernets kontantstrømmer  for operasjonelle,  investerings- og finansieringsaktiviteter i henhold til 

den direkte metoden.  Kontantstrømmene viser en overordnet endring av betalingsmidler gjennom året. 

operasjonelle aktiviteter

I et finanskonsern  vil en betydelig del av aktivitetene  klassifiseres som operasjonelle. Fra livsforsikringsselskaper inngår alle innbetalinger 

og utbetalinger fra forsikringsvirksomheten, og disse kontantstrømmene investeres i finansielle eiendeler som også er definert som 

operasjonell aktivitet. I oppstillingen er det laget en delsum som viser netto kontantstrøm fra drift før finansielle eiendeler og bank-

kunder, og en delsum som viser kontantstrømmer fra finansielle eiendeler og bankkunder. Dette viser at sammensetningen av netto 

kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter for et finanskonsern inkluderer både kontantstrøm fra driften og plassering i finansielle 

eiendeler. Balansen til livsforsikringsselskaper inkluderer betydelige poster knyttet til forsikringskundene som inngår på de enkelte linjer 

i kontantstrømoppstillingen. Da kontantstrømoppstillingen skal vise endring i kontantstrøm for selskapet er endringen i bankinnskudd 

for forsikringskunder medtatt på egen linje i operasjonelle aktiviteter for å nøytralisere kontantstrømmene knyttet til kundeporteføljen i 

livsforsikring.

investeringsaktiviteter

Omfatter kontantstrømmer for eierinteresser i konsernselskaper og  varige driftsmidler.

Finansieringsaktiviteter

I finansieringsaktiviteter inngår kontantstrømmer for egenkapital, ansvarlig lån og andre innlån som er en del av finansiering av  

konsernets virksomhet. Utbetalinger av renter på innlån og utbetaling av aksjeutbytte til aksjonærer er en finansieringsaktivitet. 

 

kontanter/kontantekvivalenter

Kontanter/kontantekvivalenter er definert som  fordringer på sentralbanker og fordringer på kredittinstitusjoner uten oppsigelsestid for 

selskapsporteføljen. Beløpet inkluderer ikke fordringer på kredittinstitusjoner  som  er knyttet til forsikringskundeporteføljen, da dette er 

likvide midler som ikke er tilgjengelig for bruk av konsernet.
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Noter til regnskapet 

note 1: regnskapsprinsipper    

Delårsregnskapet for konsernet inkluderer Storebrand ASA med datterselskaper og tilknyttede selskaper. Regnskapet er avlagt i overens-
stemmelse med IAS 34 Delårsrapportering. Delårsregnskapet inneholder ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap.
 
Konsernet har ikke foretatt endringer i anvendte regnskapsprinsipper i 2010. En beskrivelse av regnskapsprinsipper som er benyttet ved 
avleggelse av regnskapet fremkommer i årsrapporten for 2009. 

Det har kommet endringer i følgende standarder og endringene trådte i kraft fra 1. januar 2010:
• IFRS 3 Virksomhetssammenslutninger
• IAS 27 Konsernregnskap og finansregnskap

Endringer i regnskapsstandarder har i kvartalet ikke hatt innvirkning på konsernets finansielle rapportering.

note 2: estimater

Ved utarbeidelse av delårsregnskapet har det vært benyttet estimater og forutsetninger som har påvirket eiendeler, gjeld, inntekter, 
kostnader, noteopplysninger og opplysning om potensielle forpliktelser. Det vil være usikkerhet knyttet til estimater og forutsetninger og 
faktiske tall kan avvike fra benyttede estimater. 

Storebrand foretar løpende oppreserveringer i forbindelse med økt levealder i livsforsikring, herunder økte krav knyttet til individuell  
pensjonsforsikring hvor oppreservering i en tidsbegrenset periode kan belastes den løpende avkastning. En eventuell manglende  
fremtidig avkastning kan i denne sammenheng, redusere eiers resultat.

Storebrand pensjonsforpliktelser knyttet til egne ansatte, påvirkes ikke av endringer i AFP-ordningen da Storebrands pensjonsordning 
ikke har innbefattet AFP. 

Det vises for øvrig til omtale i note 2 og 4 i årsrapporten for 2009.

note 3: skattekostnad

I Storebrand konsern er det betydelige skattemessige underskudd knyttet til den norske virksomheten. Dette skyldes at det er store  
forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige inntekter og tap knyttet til investeringer i aksjer innenfor EØS-området. Utsatt 
skattefordel knyttet til disse fremførbare underskuddene balanseføres ikke, da det er usikkert om de skattemessige inntekter vil komme 
på et nivå som gjør at de fremførbare underskuddene kan benyttes. 

note 4: opplysninger om nærstående parter

Storebrand har transaksjoner med nærstående parter som gjøres som en del av de normale forretninger. Disse transaksjoner gjennom-
føres til markedsmessige betingelser til samme vilkår som andre kunder til Storebrand, og omfatter utlån, bankinnskudd, forsikringer og 
kapitalforvaltning. Vilkår for transaksjoner med ledende ansatte og nærstående fremgår av note 14 og 15 i årsrapporten for 2009.

Storebrand har i første kvartal utover disse transaksjonene ikke hatt noen betydelige transaksjoner med nærstående parter.

note 5: aksjer til ansatte

De ansatte i Storebrand fikk i mars tilbud om å kjøpe aksjer i Storebrand ASA til en rabattert pris. Grunnlaget for kjøpskursen var satt 

med utgangspunkt i veiet børskurs i perioden 16. til 18. mai. Rabatten til de ansatte var på 20 prosent av denne kursen. Ledende 

ansatte har ved bonusutbetaling i mars kjøpt aksjer i Storebrand ASA i samsvar med erklæring om lederlønn som er gjengitt i note 15 

for konsernet i årsrapporten for 2009. Det er i 1. kvartal  2010 solgt 329 539 aksjer fra egen beholdning.

Aksjekjøpsordninger til egne ansatte skal regnskapsføres til virkelig verdi. Salget av aksjer til ansatte har i 1. kvartal 2010 gitt en økning 

i egenkapitalen på 10 millioner kroner. 

Storebrand konsern
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note 6: Finansiell risiko

Storebrands finansielle eiendeler og gjeld svinger i verdi som følge av risiko i finansmarkedene. I note 3 i årsrapporten for 2009 er det 

nærmere redegjort for konsernets finansielle risiko som også er dekkende for den finansielle risiko pr 31.3.2010.  

note 7: segmenter

Storebrand-konsernet består av de fire forretningsområdene liv og pensjon, kapitalforvaltning, bank og skadeforsikring. Liv og pensjon 

rapporteres i 2 resultatområder: liv og pensjon Norge (LPN) og liv og pensjon Sverige (LPS).

liv og pensjon norge

Storebrand Livsforsikring tilbyr et bredt spekter av produkter innenfor tjenestepensjon, privat pensjonssparing og livsforsikring til  

bedrifter, offentlige virksomheter og privatpersoner. 

liv og pensjon sverige

SPP tilbyr et bredt sortiment av pensjonsløsninger for foretak, organisasjoner og privatpersoner i Sverige. SPP har en særlig sterk  

posisjon innen tradisjonelle produkter – forsikringer med garantert rente – i det svenske bedriftsmarkedet.

kapitalforvaltning

Storebrands kapitalforvaltningsvirksomhet omfatter selskapene Storebrand Kapitalforvaltning, Storebrand Fondene, Storebrand Eiendom 

og SPP Fonder AB. All forvaltning har en garantert samfunnsansvarlig profil. Storebrand har et bredt utvalg av verdipapirfond til person-

kunder og institusjoner under merkenavnene Delphi, Storebrand Fondene og SPP Fonder. Storebrand Eiendom er et av Norges største 

eiendomsselskaper og forvalter eiendomsporteføljer både i Norge og internasjonalt.

Bank

Storebrand Bank tilbyr tradisjonelle banktjenester som konto og lån til privatmarkedet og prosjektfinansiering til utvalgte næringskunder, 

og er en gebyrfri forretningsbank. I dette segmentet tilbys også eiendomsmegling.

skadeforsikring

Storebrand skadeforsikringsvirksomhet omfatter selskapene Storebrand Skadeforsikring AS og Storebrand Helseforsikring AS (50 prosent 

eierandel). Storebrand Skadeforsikring tilbyr standard forsikringsprodukter til det norske privatmarkedet, samt enkelte næringsforsikringer 

til SMB-markedet. Storebrand Helseforsikring tilbyr behandlingsforsikring i det norske og svenske bedrifts- og privatmarkedet.

Øvrig

Består av Storebrand ASA og elimineringer.

Noter til regnskapet 

                1. kvartal     Året 

NOK mill. 2010 2009 2009

Liv og Pensjon Norge 168 -129 759

Liv og Pensjon Sverige 113 -520 487

Kapitalforvaltning 54 32 240

Storebrand Bank 28 9 63

Skadeforsikring -26 -23 -18

Øvrig virksomhet -59 -102 -255

konsernresultat 278 -733 1 276

Amortisering av immaterielle eiendeler -93 -95 -390

konsernresultat før skatt 185 -828 887
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Noter til regnskapet 

segmentopplysninger pr. 31.3

    Liv og Pensjon 

Norge 1)

  Liv og Pensjon 

Sverige 1)

      Kapitalforvaltning   Bank

NOK mill. 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009

Inntekter fra eksterne kunder 11 930 8 278 5 467 661 64 43 135 158

Inntekter fra andre konsernselskaper 2) 8 48 50 57 2 2

Konsernresultat før amortisering og  

nedskrivning immaterielle eiendeler

168 -129 113 -520 54 32 28 9

Nedskrivning av immaterielle eiendeler og 

amortiseringer

-84 -85 -1 -1 -5 -6

konsernresultat før skatt 168 -129 29 -605 53 31 23 3

Eiendeler 201 991 187 407 134 198 121 369 837 697 42 374 44 642

Gjeld 191 477 176 265 129 195 118 481 586 452 40 082 42 578

1) Liv og Pensjon

Inntekter fra eksterne kunder omfatter de totale premieinntekter inklusive sparepremie og overført premiereserve fra andre selskaper, netto finansavkastning og andre inntekter.

2) Inntekter fra andre konsernselskaper

Storebrand Kapitalforvaltning forvalter finansielle eiendeler for andre konsernselskaper. Forvaltningshonoraret består av et fast forvaltningshonorar og et prestasjonsavhengig 

forvaltningshonorar. Det prestasjonsavhengige honoraret gjelder for de til enhver tid gjeldende porteføljene med prestasjonshonorar, og inntektsføres når de er sikre. Storebrand 

Livsforsikring har inntekter fra andre konsernselskaper for salg og bestandspleie på produkter. Disse tjenestene er priset på markedsmessige vilkår.    

   

           

    Skadeforsikring Øvrig    Elimineringer       Storebrand Konsern

NOK mill. 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009

Inntekter fra eksterne kunder 125 97 9 2 1 -21 17 732 9 219

Inntekter fra andre konsernselskaper 2) 800 147 -859 -253

Konsernresultat før amortisering og ned-

skrivning immaterielle eiendeler

-26 -23 741 45 -800 -147 278 -733

Nedskrivning og amortisering av immaterielle 

eiendeler 

-2 -3 -1 -1 1 0 -93 -95

konsernresultat før skatt -28 -26 740 44 -799 -146 185 -828

Eiendeler 1 780 1 874 18 823 19 181 -16 787 -17 096 383 217 358 074

Gjeld 1 540 1 619 3 207 4 188 -331 -814 365 757 342 768
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Noter til regnskapet 

nøkkeltall virksomhetsområder - akkumulerte tall

1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal

NOK mill. 2010 2009 2009 2009 2009 2008 2008 2008

konsern 

Overskudd pr. ordinær aksje 0,41 2,08 0,88 -0,94 -1,87 -5,01 -7,93 0,55

Egenkapital 17 460 17 217 16 514 15 722 15 306 16 158 15 207 18 951

Kapitaldekning 13,4 % 13,9 % 14,1 % 13,8 % 14,6 % 14,3 % 12,3 % 12,7 %

storebrand livsforsikring 

Premieinntekter etter gjenforsikring 6 438 16 073 12 825 9 447 6 310 16 304 12 824 9 467

Tilflyttet premiereserve 3 143 2 682 2 305 1 955 1 720 5 097 4 525 4 467

Forsikringskundenes fond inklusive opptjent resultat 184 308 175 920 173 318 170 159 167 242 164 016 164 605 169 594

  - herav fond med garantert avkastning 160 214 153 603 154 572 153 389 152 617 148 218 150 478 152 560

Markedsavkastning kundefond med garanti 1,8 % 4,7 % 3,1 % 1,5 % 0,2 % 2,0 % 0,3 % 1,7 %

Bokført kapitalavkastning kundefond med garanti 1,1 % 4,7 % 3,1 % 1,5 % 0,2 % 2,0 % 0,3 % 1,7 %

Kapitalavkastning selskapsporteføljen 1,1 % 5,2 % 3,5 % 2,2 % 1,0 % 3,0 % 0,3 % 0,6 %

Soliditetskapital 1) 38 510 35 321 33 554 31 040 31 105 35 856 31 872 42 985

Kapitaldekning (Storebrand Liv konsern) 14,3 % 14,9 % 15,9 % 15,8 % 17,8 % 17,4 % 13,4% 13,7%

Solvensmargin (Storebrand Liv konsern) 167,1 % 169,9 % 160,9 % 153,6 % 147,5 % 160,0 % 129,3% 149,7%

spp konsern

Premier for egen regning 1 945 7 467 5 709 4 017 1 899 7 281 7 185 5 355

Forsikringskundenes fond inklusiv opptjent resultat 

 (eksklusiv villkorad återbäring)2)

100 664 102 526 101 750 97 652 93 482 98 971 90 541 88 177

  - herav fond med garantert avkastning 73 158 73 981 73 579 71 879 74 472 77 999 67 333 65 011

Avkastning Defined Benefit 3,3% 4,1% 2,6% -1,4% -0,7% 0,6% -4,8% -5,0%

Avkastning Defined Contribution 2,9% 5,0% 3,3% -1,1% -1,6% 2,9% -5,8% -5,7%

Villkorad återbäring 9 304 8 689 8 234 6 869 5 629 7 499 8 150 10 786

storebrand Bank 

Rentemargin % 1,02% 0,95% 0,94% 0,93% 0,95% 1,17% 1,23% 1,16%

Kostnader/inntekter % (bankvirksomheten) 3) 73% 71% 75% 74% 73% 63% 63% 73%

Andre inntekter/totale inntekter % 26% 35% 32% 29% 24% 23% 19% 24%

Innskuddsdekning % 53% 51% 51% 53% 51% 47% 48% 49%

Misligholdte utlån i prosent av brutto utlån 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Netto utlån 35 413 35 834 36 941 37 456 38 029 38 684 37 975 38 164

Kapitaldekning 13,4 % 13,5 % 12,2 % 11,8 % 11,7 % 10,8 % 10,7 % 10,6 %

kapitalforvaltning

Totale midler under forvaltning 378 446 351 160 351 588 335 731 326 161 228 671 226 119 227 071

Midler under forvaltning eksterne kunder 108 719 103 556 102 205 91 332 83 840 58 445 61 666 60 194

storebrand skadeforsikring 

Bestandspremie 380 346 314 284 254 225 199 179

Skadeprosent 4) 120% 84% 83% 86% 88% 82% 79% 82%

Antall kunder 44 208 40 499 37 522 34 302 31 184 27 725 24 831 22 104

1) Består av egenkapital, ansvarlig lånekapital, kursreguleringsfond, risikoutjevningsfond, kursreserver obligasjoner til amortisert kost, tilleggsavsetning, villkorad 

återbäring og opptjent resultat         
2) Eksklusive kundefond i Nordben og i verdipapirfond         
3) Omfatter selskapene Storebrand Bank ASA, Storebrand Boligkreditt AS og Storebrand Eiendomskreditt AS       
4) I henhold til IFRS. Tidligere perioder er omarbeidet         
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note 8: tidsrekke resultattall - kvartalstall

1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal

NOK mill. 2010 2009 2009 2009 2009 2008 2008 2008

Sum inntekter 17 732 11 872 14 581 13 018 9 236 11 332 1 115 8 131

Sum kostnader -17 454 -11 275 -13 673 -12 513 -9 969 -9 544 -2 320 -7 939

Konsernresultat før skatt 185 496 806 413 -828 1 683 -3 845 51

Periodens resultat 184 533 812 415 -827 1 339 -3 786 69

resultat for virksomhetsområder

Liv og Pensjon 281 500 893 502 -649 1 825 -1 226 133

Kapitalforvaltning 54 138 37 33 32 96 21 52

Bank 28 24 24 6 9 -54 25 46

Skadeforsikring -26 -1 3 3 -23 -9 24 -10

Øvrig virksomhet -59 -64 -49 -41 -102 -71 -50 -27

konsernresultat før amortisering og 

nedskrivning

278 596 908 505 -733 1 788 -1 205 193

Nedskrivning av immaterielle eiendeler -7 -2 500

Amortisering av immaterielle eiendeler -93 -101 -102 -92 -95 -98 -139 -141

konsernresultat før skatt 185 496 806 413 -828 1 683 -3 845 51

note 9: verdsettelse av Finansielle instrumenter til virkelig verdi

Konsernet  kategoriserer finansielle instrumenter som verdsettes til virkelig verdi på tre forskjellige nivåer som er nærmere beskrevet 

nedenfor. Nivåene gir uttrykk for ulik grad av likviditet og ulike målemetoder.

nivå 1: Finansielle instrumenter der verdsettelse er basert på kvoterte priser i aktive markeder for identiske eiendeler

Denne katagorien omfatter børsnoterte aksjer som over den foregående 6 måneders perioden har hatt en daglig gjennomsnittlig  

omsetning tilsvarende ca MNOK 20 eller mer. Aksjene anses på dette grunnlag å være tilstrekkelig likvide til å omfattes på dette nivå. 

Obligasjoner, sertifikater eller tilsvarende instrumenter utstedt av nasjonal stat er generelt klassifisert på nivå 1. Når det gjelder derivater 

vil standardiserte aksjeindeks- og rentefutures omfattes på dette nivå.

nivå 2: Finansielle instrumenter der verdsettelse er basert på observerbar markedsinformasjon ikke omfattet av nivå 1

Denne kategorien omfatter finansielle instrumenter som verdsettes basert på markedsinformasjon som kan være direkte observerbar eller 

indirekte observerbar. Markedsinformasjon som er indirekte observerbar innebærer at prisene kan være avledet fra observerbare relaterte 

markeder. Nivå 2 omfatter aksjer eller tilsvarende egenkapitalinstrumenter der markedskurser er tilgjengelig, men der omsetningsvolum 

er for begrenset til å oppfylle kriteriet for nivå 1. Normalt vil aksjene på dette nivå være omsatt i løpet av siste måned. Obligasjoner og 

tilsvarende instrumenter er generelt klassifisert på dette nivå. Videre er rente- og valutaswap’er, ikke-standardiserte rente- og valuta-

derivater og Credit Default Swaps klassifisert på nivå 2. Fond er generelt klassifisert på nivå 2, og omfatter aksje-, rente- og hedgefond.

nivå 3: Finansielle instrumenter der verdsettelse er basert på informasjon som ikke er observerbar iht nivå 2

Aksjer klassifisert  på nivå 3 omfatter investeringer i primært unoterte/private selskaper. Dette omfatter bl.a. investeringer i Skog, Eiendom 

og Infrastruktur. Private Equity er generelt gjennom direkte investeringer eller investeringer i fond klassifisert på nivå 3. Asset Backed 

Securities (ABS), Residential Mortgage Backed Securities (RMBS) og Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS) er klassifisert på nivå 

3 grunnet generelt begrenset likviditet og transparens i markedet.

De typer verdipapirer som er klassifisert på nivå 3 er nærmere omtalt nedenfor med henvisning til verdipapirtype og verdsettelsesmetode. 

Storebrand er av den oppfatning at den verdsettelse som er lagt til grunn representerer et beste estimat på verdipapirenes markedsverdi. 
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unoterte aksjer/skog

For de største skoginvesteringene gjennomføres  omfattende eksterne verdivurderinger som danner grunnlag for verdsettelsen av  

selskapets investering. De eksterne verdivurderingene er basert på modeller som inkluderer ikke observerbare forutsetninger.  

Utover  eksterne verdivurderinger er aksjeinvesteringene verdsatt basert på verdijustert egenkapital rapportert fra eksterne kilder.

private equity

Hoveddelen av Storebrands private equity investeringer er i form av private equity fond. I tillegg kommer en rekke direkteinvesteringer.

Investeringene i private-equity fond verdsettes basert på de verdier som rapporteres fra fondene. Private-equity fondene Storebrand har 

investert i verdsetter sine investeringer i henhold til retningslinjer for prising nedfelt av blandt annet EVCA (European Private Equity  

Venture Capital Association) i ”International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines” ( Edition September) eller iht. FASB 

157. De fleste private equity-fond rapporterer kvartalsvis mens noen få rapporterer sjeldnere. For de investeringer hvor Storebrand ikke 

har mottatt oppdatert verdivurdering fra fondene innen avleggelsen av kvartalsrapporten legges siste mottatte verdivurdering til grunn, 

justert for kontantstrømmer og eventuelle vesentlige markedseffekter i perioden fra siste verdivurdering og frem til rapporteringstids- 

punktet. Denne markedseffekten estimeres basert på type verdsettelse av selskapene i de underliggende fond, verdiutviklingen på  

relevante indekser justert for estimert korrelasjon mellom det aktuelle selskap og den relevante indeks. 

For direkte private equity investeringer baseres verdsettelsen enten på nylig foretatte transaksjoner eller en modell hvor selskap som har 

løpende virksomhet vurderes ved å sammenlikne nøkkeltall med tilsvarende børsnoterte selskap eller grupper av tilsvarende børsnoterte 

selskap. Verdien reduseres i enkelte tilfeller med en likviditetsrabatt som kan variere fra investering til investering. Selskap som er under 

oppstart, tidlig ekspansjon eller av andre grunner gjennomgår strukturelle endringer som vanskeliggjør en prising mot en referansegruppe 

vil verdsettes til det laveste av kost og estimert verdi, der estimert verdi fremkommer av avviksanalyse fra plan.

For investeringer der Storebrand deltar som medinvestor sammen med en ledende investor som gjennomfører verdivurdering, og det ikke 

foreligger en nylig transaksjon, vil denne verdien etter kvalitetssikring i Storebrand legges til grunn. For de investeringer hvor Storebrand 

ikke har mottatt oppdaterte verdivurderinger fra ledende investor innen avleggelsen av kvartalsrapporten legges tidligere verdivurdering 

til grunn justert for eventuelle markedseffekter i perioden fra siste verdivurdering og til rapporteringstidspunktet. Der det ikke foreligger 

separate verdivurderinger fra en ledende investor i syndikatet gjennomføres en separat verdsettelse som beskrevet over. 

verdipapiriserte obligasjoner

Denne kategorien omfatter primært Asset Backed Securities (ABS), Residential Mortgage Backed Securities (RMBS) og Commercial  

Mortgage Backed Securities (CMBS). Disse er verdsatt primært basert på kvoterte priser fra meglere eller innhentede verdivurderinger  

fra internasjonale banker. Antallet meglere som stiller priser er begrenset, og transaksjonsvolum i markedet relativt lavt.

indirekte eiendomsinvesteringer

Indirekte eiendomsinvesteringer er i hovedsak investeringer i fond med underliggende eiendomsinvesteringer. I den senere tid har det 

ikke vært omsatt andeler i fondene som bekrefter markedspris på andelene. Verdivurderingen av eiendomsfondene gjøres på bakgrunn av 

opplysninger mottatt fra den enkelte fondsforvalter.           

 

De fleste forvaltere rapporterer kvartalsvis og den mest vanlige metoden som den enkelte fondsforvalter benytter er ekstern kvartalsvis 

verdivurdering av fondets eiendeler. Dette innebærer at forvalter beregner en Net Asset Value (NAV).  Rapportering av NAV fra fondene vil 

ofte være et kvartal forsinket i forhold til avleggelse av Storebrands regnskaper.For å hensynta verdiendringer i løpet av det siste kvartalet, 

foretas det interne estimeringer av verdiendringer basert på utviklingen i markedet og ved å konferere med respektive forvalterene. 

Noter til regnskapet 
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obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning

derivater

NOK mill. Kvoterte priser 

Observerbare 

forutsetninger

Ikke observebare 

forutsetninger 31.3.10 Året 2009

Verdipapiriserte obligasjoner 702 1 309 2 010 2 886

Foretaksobligasjoner 7 769 997 8 767 9 101

Finans, bank og forsikring 35 225 25 35 250 32 910

Fast eiendom 439 439 431

Stat og statsgarantert 46 812 21 964 68 776 72 106

Overnasjonale organisasjoner 1 645 1 645 1 610

Kommune, fylke 7 366 7 366 6 520

Obligasjoner med fortrinnsrett 21 868 21 868 20 189

Obligasjonsfond 12 213 12 213 9 962

sum 46 812 109 192 2 331 158 335 155 715

NOK mill. Kvoterte priser 

Observerbare 

forutsetninger

Ikke observebare 

forutsetninger 31.3.10 Året 2009

Aksjeopsjoner 0 0

Fremtidige renteavtaler -13 -13 -2

Renteswapper 2 006 2 006 1 497

Swaptions 359

Renteopsjoner 403 403

Valutaterminer -136 -136 -114

Basisswapper 136 136 120

Kredittderivater 6 6 15

sum 2 401 2 401 1 876

Derivater med positiv markedsverdi 12 4 031 4 043 4 002

Derivater med negativ markedsverdi -11 -1 630 -1 641 -2 126

sum 2 401 2 401 1 876

aksjer og andeler 

NOK mill. Kvoterte priser 

Observerbare 

forutsetninger

Ikke observebare 

forutsetninger 31.3.10 Året 2009

Aksjer 26 127 2 241 3 068 31 437 24 814

Fondsandeler eksklusive hedgefond 38 638 1 972 40 610 39 478

Private Equity fondsinvesteringer 1 860 3 526 5 386 5 311

Indirekte eiendomsfond 800 2 016 2 816 2 050

Hedgefond 1 667 1 667 1 174

sum 26 127 45 207 10 582 81 916 72 828

utlån til kunder 

NOK mill. Kvoterte priser 

Observerbare 

forutsetninger

Ikke observebare 

forutsetninger 31.3.10 Året 2009

Utlån til kunder 752 752 758

sum 752 752 758
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spesifikasjon av papirer etter verdsettelsesteknikker (ikke observerbare forutsetninger)  
aksjer og andeler

NOK mill.

Balanseført verdi 

31.12.09

Balanseført 

 verdi 31.3.10 Endring

Herav omklassifisering mhp prisings-

metode til / fra ikke  

observerbare forutsetninger

Aksjer 3 125 3 068 -56 -1

Fondsandeler eksklusive hedgefond 1 612 1 972 360

Private Equity fondsinvesteringer 3 555 3 526 -29

Indirekte eiendomsfond 2 050 2 016 -34

sum 10 342 10 582 240 -1

obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning

NOK mill.

Balanseført verdi 

31.12.09

Balanseført 

 verdi 31.3.10 Endring

Herav omklassifisering mhp prisings-

metode til / fra ikke  

observerbare forutsetninger

Verdipapiriserte obligasjoner 1 373 1 309 -64

Foretaksobligasjoner 960 997 37

Finans, bank og forsikring 13 25 12

Kommune, fylke 106 -106

sum 2 452 2 331 -121

  1. kvartal Året

2009NOK mill. 2010 2009

Sum renteinntekter 370 639 1 818

Sum rentekostnader -264 -518 -1 394

netto renteinntekter 106 121 423

note 10: netto renteinntekter Bankvirksomhet

spesifikasjon av forpliktelser 

NOK mill. Kvoterte priser 

Observerbare 

forutsetninger

Ikke observebare 

forutsetninger 31.3.10 Året 2009

Gjeld til kredittinstitusjoner 6 807 6 807 6 841

Innskudd fra og gjeld til kunder 178 178 173

sum 6 985 6 985 7 014

Bevegelser mellom kvoterte priser og observerbare forutsetninger

NOK mill.

Fra kvoterte priser til  

observerbare forutsetninger

Fra observerbare forutsetninger  

til kvoterte priser 

Aksjer og andeler 14 30

Obligasjoner og andre verdipapirer med 

fast avkastning
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  1. kvartal Året

2009NOK mill. 2010 2009

Leieinntekter fra eiendommer 1) 382 367 1 556

Driftskostnader (inkludert vedlikehold og reparasjoner) som gjelder eiendommer 

som har gitt leieinntekter i perioden 2)

-74 -66 -299

sum 308 301 1 258

1) Herav eiendommer til eget bruk 17 25 94

2) Herav eiendommer til eget bruk -3 -4 -18

NOK mill. 31.03.10 Året 2009

Balanseført verdi pr. 1.1. 24 160 23 000

Tilgang som skyldes kjøp 266 677

Tilgang som skyldes påkostning 15 305

Til eierbenyttet eiendom -87

Fra eierbenyttet eiendom 1 128

Avgang -635

Netto opp-/nedskrivninger 7 -199

Valutakursendring 6 -28

Balanseført verdi 24 454 24 160

note 12: investeringseiendommer

obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning

  1. kvartal Året

2009NOK mill. 2010 2009

Heleide eiendomsinvesteringer - investeringseiendommer 7 -254

Heleide eiendomsinvesteringer - eiendommer til eget bruk 55

Eiendomsaksjer og andeler Norge 1) 23 -41 -76

Eiendomsandeler utland 1) 19 -127 -974

sum nedskrivninger/verdiendringer 49 -168 -1 250

realisert gevinst/tap solgte eiendommer -2

verdiendring eiendomsinvesteringer

Bokført verdi på investeringseiendommer 1)

1) Er i balansen klassifisert som aksjer og andeler

1) Består av investeringseiendommer i Storebrand Liv konsern

  1. kvartal Året

2009NOK mill. 2010 2009

Personalkostnader -465 -477 -2 063

Avskrivninger -25 -7 -40

Andre driftskostnader -346 -371 -1 498

sum driftskostnader -836 -855 -3 601

note 11: driFtskostnader
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31.3.10

NOK mill. 31.3.10 Året 2009

Varighet 

 leiekontrakt KVM

Utleiegrad i 

prosent 1)

Kontorbygg (inklusive parkering og lager) 12 259 11 977 5 770 625 92

Kjøpesenter (inklusive parkering og lager) 11 179 11 180 6 330 068 97

Parkeringshus 692 692 7 44 085 100

Kultur-/konferansesenter og handel i Sverige 324 311

Overtatte eiendommer 2) 182 166

Totalt investeringseiendommer 24 636 24 326 1 144 778

Eiendommer til eget bruk 1 660 1 718 50 000 91

sum eiendommer 26 297 26 044 1 194 778

eiendomstype

1) Utleiegraden er beregnet i forhold til areal.  
2) Storebrand Bank konsern har overtatt eiendommer i forbindelse med mislighold av lån.  

Eiendommene verdivurderes individuelt ut fra estimerte inntekter og kostnader knyttet til ferdigstillelse/salg av eiendomsprosjektene.  

Noter til regnskapet 

NOK mill. 31.3.10 Året 2009

Oslo- Vika/Fillipstad Brygge 5 650 5 377

Stor Oslo for øvrig 7 641 7 619

Norge for øvrig 11 022 11 019

Sverige 324 311

sum eiendommer 24 636 24 326

geografisk beliggenhet:

Det er avtalt ytterligere  400  millioner kroner til eiendomskjøp i 1. kvartal 2010, men risikoovertakelse og sluttføring av avtaler kommer i 

senere kvartaler i 2010. Det er kommitert ikke trukket 461 millioner kroner i Storebrand  og SEK 390 millioner i SPP i internasjonale 

eiendomsfond.  

 

Beregning av virkelig verdi for eiendommer 

Investeringseiendommer vurderes til virkelig verdi. Virkelig verdi er det beløp en eiendel kan omsettes for i en transaksjon på armlengdes 

avstand mellom velinformerte, frivillige parter.

 

Ved fastsettelse av markedsleie og avkastningskrav sees det hen til observerte markedspriser.

 

I mangel av gjeldende priser i et aktivt marked sees det hen til blant annet: 

-  gjeldende priser i et aktivt marked for eiendommer av en annen art, med andre betingelser eller med en annen plassering (eller 

 underlagt andre leieavtaler eller andre kontrakter), justert for å vise disse ulikhetene,

 

-  priser nylig oppnådd for tilsvarende eiendommer i mindre aktive markeder, med justeringer som gjenspeiler eventuelle endringer i 

 økonomiske forhold etter tidspunktet for transaksjonene som skjedde til de nevnte prisene, og

 

-  diskonterte kontantstrømprognoser basert på pålitelige estimater av framtidige kontantstrømmer, og støttet av vilkårene i eventuelle  

 eksisterende leieavtaler og andre kontrakter, samt (der dette er mulig) av ekstern kunnskap som gjeldende markedsleier for 

 tilsvarende eiendommer med samme plassering og under samme forhold, og bruk av diskontosatser som gjenspeiler gjeldende 

 markedsvurderinger av usikkerheten i beløpet og tidsplanen for kontantstrømmene.

 

Ved diskontering av fremtidig netto kontantstrøm benyttes individuelt avkastningskrav for den enkelte investering. 
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Avkastningskravet fastsettes ut fra forventet fremtidig risikofri rente og en individuelt fastsatt risikopremie. Ved fastsettelse av  

avkastningskrav hensyntas blant annet:  

 

- Transaksjoner i markedet

- Oppfatninger i markedet

- Utleiestatus (ledighet, leietakers soliditet)

- Beliggenhet

- Standard

- Leienivå i forhold til markedsleie

- Verdi pr kvm

- All annen kunnskap om eiendomsverdier, markedet og den enkelte eiendom

 

 Eiendommenes markedsverdi er vurdert ut i fra et langsiktig inntjeningsperspektiv. Kontoreiendommer og kjøpesentre utgjør en vesentlig 

del av eiendomsmassen. For kontoreiendommene er estimert et fremtidig inntekts- og kostnadsbilde for de første 10 år, og beregnet en 

sluttverdi ved utløpet av det 10. året på basis av markedsleie og normal driftskostnad for eiendommen. I netto inntektsstrøm er det tatt 

hensyn til eksisterende og fremtidig inntektstap som følge av ledighet, nødvendige investeringer og en vurdering av fremtidig utvikling i 

markedsleien. For kjøpesentrene beregnes eiendommenes verdi med utgangspunkt i en markedsmessig yield. I tilfeller hvor det er kjente 

betydelige endringer i forventet kontantstrøm senere år er dette hensyntatt i verdsettelsen. Representative utvalg av eiendommene er 

gjenstand for ekstern taksering. 

Eiendommene er vurdert med utgangspunkt i følgende effektiv avkastningskrav (inklusive 2,5 prosent inflasjon):

 

Noter til regnskapet 

                  Avkastningskrav %

Segment 31.3.10 31.12.09

Kontorportefølje Oslo sentrum 7,75-9,25 7,75-9,25

Kjøpesenter portefølje 8,25-9,25 8,25-9,25

Øvrige eiendommer 8,75-10,0 8,75-10,00

sensitiviteter

Verdivurderingen er særlig sensitiv for endring i avkastningskravet og forutsetning om fremtidig kontantstrøm. En endring på 0,25 % i 

avkastningskravet hvor alt annet holdes likt, vil medføre til en endring av verdien på eiendomsporteføljen på ca 858 millioner kroner som 

tilsvarer 3,36 %. 
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note 13: Finansiell gjeld og spesiFikasjon av utlån

NOK mill.

Balanseført 

verdi 2009

Valutakurs 

endring

Papirkurs-

endring

Amortisering/

renter

Endring påløpt 

rente

Balanseført verdi 

31.3.10

Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital 675 2 676

Evigvarende ansvarlig lånekapital 5 432 -80 44 8 81 5 485

Fondsobligasjoner 1 763 2 4 1 1 769

sum ansvarlig lån og fondsobligasjoner 7 869 -80 46 14 82 7 931

ansvarlig lånekapital

NOK mill.

Nominell 

verdi Valuta Rente Forfall

Balanseført  verdi 

31.3.10

utsteder

Fondsobligasjoner

Storebrand Bank ASA 107 NOK Fast 2014 109

Storebrand Bank ASA 168 NOK Flytende 2014 167

Storebrand Livsforsikring AS 1 500 NOK Flytende 2018 1 491

evigvarende ansvarlig lån

Storebrand Livsforsikring AS 300 EUR Fast 2013 2 706

Storebrand Livsforsikring AS 1 700 NOK Flytende 2014 1 692

Storebrand Livsforsikring AS 1 000 NOK Fast 2015 1 088

tidsbegrenset ansvarlig lån

Storebrand Bank ASA 175 NOK Flytende 2010 175

Storebrand Bank ASA 100 NOK Flytende 2011 100

Storebrand Bank ASA 250 NOK Flytende 2012 250

Storebrand Bank ASA 150 NOK Flytende 2012 150

Påløpte renter 4

sum ansvarlige lån og fondsobligasjoner 7 931

spesifikasjon ansvarlig lånekapital

spesifikasjon gjeld til kredittinstitusjoner 

NOK mill. Forfall

Balanseført  verdi 

31.3.10

lånetager

Storebrand Bank ASA 2010 1 813

Storebrand Bank ASA 2011 2 454

Storebrand Bank ASA 2012 1 353

Storebrand Bank ASA 2013 2 742

Storebrand Bank ASA 2014 982

sum gjeld til kreditinstitusjoner 9 344

sum gjeld til kreditinstitusjoner 31.12.09 11 126
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NOK mill.

Balanseført 

verdi 2009

Nye utstedels-

er/tilbakekjøp

Nedbe-

talinger

Valuta-

kursendring

Papirkurs-

endring

Amorti-

sering

Endring 

påløpt rente

Balanseført 

verdi 31.3.10

Obligasjonslån 12 057 523 -325 -32 50 25 100 12 398

Aksjeindeksobligasjoner 351 -2 -81 -1 3 270

sum gjeld stiftet ved 

utstedelse av verdipapirer

12 408 521 -406 -32 49 28 100 12 668

gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer

NOK mill. Nominell verdi Valuta Rente Forfall Balanseført  verdi 31.3.10

utsteder

obligasjoner

Storebrand Bank ASA 625 NOK Fast 2010 630

Storebrand Bank ASA 198 NOK Fast 2010 199

Storebrand Bank ASA 310 NOK Fast 2015 322

Storebrand Bank ASA 327 NOK Fast 2012 335

Storebrand Bank ASA 300 NOK Fast 2016 299

Storebrand Bank ASA 408 NOK Flytende 2013 416

Storebrand Bank ASA 900 NOK Flytende 2012 900

Storebrand Bank ASA 548 NOK Flytende 2014 553

Storebrand Bank ASA 500 SEK Flytende 2012 412

Påløpte renter Storebrand Bank ASA 75

Storebrand ASA 750 NOK Flytende 2011 752

Storebrand ASA 405 NOK Flytende 2012 405

Storebrand ASA 550 NOK Fast 2014 573

Storebrand ASA 550 NOK Fast 2014 563

Storebrand ASA 400 NOK Flytende 2013 399

Storebrand ASA 200 NOK Fast 2013 201

obligasjoner med fortrinnsrett

Storebrand Boligkreditt AS 141 EUR Fast 2010 1 141

Storebrand Boligkreditt AS 1 000 NOK Fast 2015 1 065

Storebrand Boligkreditt AS 640 NOK Flytende 2011 640

Storebrand Boligkreditt AS 1 250 NOK Fast 2014 1 312

Storebrand Boligkreditt AS 1 000 NOK Fast 2019 1 014

Påløpte renter Storebrand Boligkreditt AS 193

sum obligasjoner 12 398

aksjeindeksobligasjoner

Storebrand Bank ASA 260 NOK Nullkuppong 2010 254

Storebrand Bank ASA 17 NOK Nullkuppong 2011 16

sum aksjeindeksobligasjoner 270

Til inngåtte låneavtaler er det knyttet standard covenantskrav. For alle lån er betingelser og vilkår innfridd i henhold til inngåtte låneavtaler.

spesifikasjon gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer
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innskudd fra kunder bankvirksomhet

note 14: Betingede Forpliktelser  

note 15: kapitaldekning og soliditet

Storebrand konsern er en tverrsektoriell finansiell gruppe med kapitalkrav etter både Basel  II  (kapitaldekning) og soliditetsreglene på 

konsolidert basis. Etter disse reglene beregnes et solvensmarginkrav for forsikringsselskapene i konsernet, mens for de øvrige selskaper 

beregnes et kapitalkrav i henhold til kapitaldekningsreglene. Beregningene i tabellene nedenfor er i henhold til forskrift om anvendelse av 

soliditetsregler på konsolidert basis mv. § 7.    

Ansvarlig kapital består av kjernekapital og tilleggskapital. Kjernekapitalen  er i henhold til forskrift for beregning av ansvarlig kapital 

vesentlig forskjellig fra egenkapitalen i regnskapet. I tabellen nedenfor vises en avstemming av kjernekapitalen i forhold til egenkapitalen. 

Utstedte fondsobligasjoner kan utgjøre 15 % av kjernekapitalen, mens overskytende beløp kan medregnes i tilleggskapitalen.

I  kjernekapitalen  medtas en andel av vilkorad återbæring  etter betingelser gitt av Finanstilsynet og gjelder  den delen av forsikrings-

kapitalen som ikke er garantert i SPP.

Tilleggskapitalen som består av ansvarlig lån kan ikke utgjøre mer enn 100 % av kjernekapitalen, mens tidsbegrenset  ansvarlig låne-

kapital  ikke kan  overstige 50 % av kjernekapitalen.

Etter Basel II er  kapitalkravet 8 % av beregningsgrunnlaget for kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell  risiko.

I en tverrsektoriell  finansiell gruppe skal summen av ansvarlig kapital og solvensmarginkapital, dekke summen av solvensmarginkravet for 

forsikringsvirksomheten og kravet til ansvarlig kapital  for kredittinstitusjons- og  verdipapirvirksomheten. 

NOK mill. 31.3.10 Året 2009

Næring 7 567 6 857

Privat 11 036 11 011

Utlandet 430 449

sum 19 033 18 316

NOK mill. 31.3.10 Året 2009

Garantier 250 248

Ubenyttede kredittrammer utlån 3 243 3 451

Ikke innkalt restforpliktelse vedr. Limited Partnership 4 702 4 483

sum  betingede forpliktelser 8 196 8 182

Garantier gjelder i hovedsak betalingsgarantier og kontraktsgarantier. Ubenyttede kredittrammer gjelder innvilget og ubenyttet kreditt på 

kontokreditter og kredittkort, samt ubenyttet ramme på boligkreditter.  

  

I februar 2010 ble det avsagt en fraværsdom hvor banken ble dømt til å betale saksøker NOK 74 millioner i erstatning. Tingretten har i 

fraværsdommen lagt saksøkernes saksfremstilling til grunn. Dommen er anket. Banken anser det som overveiende sannsynlig at kravet 

om erstatning ikke vil føre frem, og har derfor ikke foretatt en avsetning i kvartalsregnskapet pr. 31. mars 2010.  



35

Noter til regnskapet 

ansvarlig kapital i kapitaldekning

minimumskrav ansvarlig kapital i kapitaldekning

NOK mill. 31.3.2010 Året 2009

Aksjekapital 2 250 2 250

Øvrig egenkapital 15 210 14 967

egenkapital 17 460 17 217

Fondsobligasjoner 1 736 1 715

Villkorad återbäring 2 973 2 755

Estimatavvik pensjoner 25 -30

Goodwill og andre immaterielle eiendeler -6 796 -6 773

Utsatt skattefordel -210 -213

Risikoutjevningsfond -233 -225

Verdireguleringsfond

Fradrag for investeringer i andre finansinstitusjoner -32

Sikkerhetsavsetninger -221 -101

Minstekrav reassuranseavsetning -44 -46

Urealiserte kursgevinster i selskapsporteføljen -17

Kapitaldekningsreserve -194 -254

Annet -144 -91

kjernekapital   14 319 13 938

Fondsobligasjoner 35 47

Evigvarende ansvarlig kapital 5 147 5 047

Ordinær ansvarlig kapital 675 675

Fradrag for investeringer i andre finansinstitusjoner -32

Kapitaldekningsreserve -194 -254

tilleggskapital 5 631 5 515

netto ansvarlig kapital 19 950 19 453

NOK mill. 31.3.2010 Året 2009

Kredittrisiko

   Herav  fordelt på virksomheter:

       Kapitalkrav forsikring 10 095 9 406

       Kapitalkrav bank 1 668 1 653

       Kapitalkrav verdipapirforetak 11 17

       Kapitalkrav øvrig 48 36

sum minimumskrav kredittrisiko 11 822 11 113

Operasjonell risiko 128 128

Fradrag -45 -58

minimumskrav ansvarlig kapital 11 905 11 182

kapitaldekningsprosent 13,4 % 13,9 %

kjernekapitaldekning 9,6 % 10,0 %
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soliditetskrav for tverrsektoriell finansiell gruppe

NOK mill. 31.3.2010 Året 2009

krav til ansvarlig kapital og solvenskapital

Kapitalkrav Storebrand konsern fra kapitaldekningsoppgave 11 905 11 182

-kapitalkrav forsikringsselskaper -10 095 -9 406

Kapitalkrav etter kapitaldekningsregelverk 1 811 1 776

Krav til solvensmarginkapital forsikring 10 602 10 208

samlet krav til ansvarlig kapital og solvenskapital 12 413 11 984

ansvarlig kapital og solvenskapital

Netto ansvarlig kapital 19 950 19 453

Endring i solvenskapital for forsikring i forhold til ansvarlig kapital

Vilkorad återbãring - ikke godkjent som solvenskapital -2 973 -2 755

Annen solvenskapital 2 529 2 513

sum ansvarlig kapital og solvenskapital 19 506 19 211

overskudd soliditetskapital 7 093 7 227

Noter til regnskapet 
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      1. kvartal Året

2009NOK mill. 2010 2009

driftsinntekter

Inntekt på investering i datterselskap 835

Netto inntekter og gevinster fra finansielle instrumenter:

   -aksjer og andeler 8 -19 -10

   -obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning 20 143 292

   -finansielle derivater/andre finansielle instrumenter -19 -122 -244

Andre finansinntekter 2

driftsinntekter 9 2 874

Rentekostnader -30 -42 -129

Andre finanskostnader -3 -1 -14

driftskostnader

Personalkostnader -5 -16 -54

Andre driftskostnader -30 -45 -108

sum driftskostnader -36 -61 -162

sum kostnader -69 -104 -306

resultat før skattekostnad -59 -102 568

Skattekostnad

årsresultat -59 -102 568

resultatregnskap selskap

Storebrand ASA
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NOK mill. 31.3.10 31.12.09

anleggsmidler

Pensjonseiendel 367 367

Varige driftsmidler 43 41

Aksjer i datterselskaper 16 950 16 947

sum anleggsmidler 17 360 17 355

omløpsmidler

Tilgode innen konsernet 318 953

Utlån til konsernselskaper 17 17

Andre kortsiktige fordringer 65 11

Investeringer i handelsporteføljen:

   -aksjer og andeler 64 59

   -obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning 1 382 1 152

   -finansielle derivater/andre finansielle instrumenter 36 11

Bankinnskudd 55 48

sum omløpsmidler 1 938 2 251

sum eiendeler 19 298 19 606

egenkapital og gjeld

Aksjekapital 2 250 2 250

Egne aksjer -19 -20

Overkursfond 9 485 9 485

sum innskutt egenkapital 11 715 11 714

Annen egenkapital 4 267 4 313

sum egenkapital 15 982 16 026

langsiktig gjeld og forpliktelser

Pensjonsforpliktelser 185 186

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 2 893 2 256

sum langsiktig gjeld og forpliktelser 3 078 2 442

kortsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner 914

Gjeld innen konsernet 164 142

Annen finansiell gjeld 6 16

Annen kortsiktig gjeld 68 65

sum kortsiktig gjeld 239 1 137

sum egenkapital og gjeld 19 298 19 606

Balanse selskap 

Storebrand ASA
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1. kvartal

NOK mill. 2010 2009

kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

Innbetalinger av renter, provisjoner og gebyrer fra kunder -8 45

Netto inn-/utbetalinger vedrørende verdipapirer  til virkelig verdi -180 -513

Utbetalinger til drift -60 -71

Netto inn-/utbetalinger vedrørende andre operasjonelle aktiviteter 645

netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 1) 397 -538

kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

Netto utbetalinger ved kjøp/kapitalisering av datterselskaper -7 -9

Netto innbetalinger/utbetalinger ved salg/kjøp av driftsmidler -2

netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -9 -10

kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

Utbetalinger ved nedbetaling av lån -966 -178

Innbetaling ved opptak av lån 600 405

Utbetaling av renter lån -16 -76

Innbetaling ved utstedelse av aksjekapital 2 2

Utbetaling av konsernbidrag/utbytte

netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter -381 153

netto kontantstrøm i perioden 8 -394

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 8 -394

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens start 48 553

Beholdning av kontanter/kontantekvivalenter ved periodeslutt 2) 55 159

kontantstrØmoppstilling

Storebrand ASA
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Storebrand ASA

note 1: regnskapsprinsipper    

Regnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsprinsipper som ble benyttet i årsregnskapet for 2009. En beskrivelse av regnskaps- 
prinsipper fremkommer av årsrapporten for 2009. Storebrand ASAs selskapsregnskap anvender ikke IFRS.

note 2: estimater

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

note 3: egenkapital

Aksje-

kapital 1) Egne aksjer Overkursfond Annen egenkapital

       Egenkapital

Mill. kroner 31.3.2010 31.12.09

egenkapital pr. 01.01 2 250 -20 9 485 4 313 16 026 15 445

Årets resultat -59 -59 568

Tilbakekjøp egne aksjer 2) 2 18 20 32

Aksjer ansatte 2) -5 -5 -19

sum egenkapital 2 250 -19 9 485 4 267 15 982 16 026

1) 449 909 891 aksjer pålydende 5 kroner.  
2) Det er i 2010 benyttet 329 539 av egne aksjer som er solgt til egne ansatte.  

Beholdning egne aksjer pr. 31.03.10 er på 3 730 304.    

1)  Lånene som har fastrente er sikret med en renteswap, som regnskapsføres til virkelig verdi over resultatet. Verdiendringer på lånene som er henførbar til 

den sikrede risikoen inngår i balanseført verdi og innregnes i resultatet.       
2) Lånene er bokført til amortisert kost og inkluderer opptjente ikke forfalte renter. Til inngåtte låneavtaler er det knyttet standard covenantskrav. For alle lån 

er betingelser og vilkår innfridd i henhold til inngåtte låneavtaler. Storebrand ASA har en ubenyttet trekkfasilitet på EUR 225 millioner    

   

note 4:  oBligasjonslån og Banklån

Millioner kroner Rente Valuta Netto nominell verdi 31.3.10 31.12.09

Obligasjonslån 2005/2011 Flytende NOK 750 752 751

Obligasjonslån 2009/2012 Flytende NOK 405 405 405

Obligasjonslån 2009/2014 1) Fast NOK 550 573 555

Obligasjonslån 2009/2014 1) Fast NOK 550 563 546

Obligasjonslån 2010/2013 1) Fast NOK 200 201

Obligasjonslån 2010/2013 Flytende NOK 400 399

Banklån 2008/2010 Flytende EUR 110 914

sum 2) 2 893  3 171  

spesifikasjon ansvarlig lånekapital
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Storebrand ASA 
Filipstad Brygge 1
Postboks 1380 Vika
0114 Oslo
Tlf.: 22 31 50 50 
www.storebrand.no

Kundesenter: 08880

   
   

Storebrand Livsförsäkring AB
Torsgatan 14
S-10539 Stockholm
Sverige
Tlf.: +46 8 451 7000
www.spp.se

Storebrand Livsforsikring AS 
- filial Sverige
Torsgatan 14
Box 5541 
S-114 85 Stockholm 
Sverige
Tlf.: + 46 8 700 22 00 
www.storebrand.se

Storebrand Kapitalforvaltning AS 
- filial Sverige
Torsgatan 14 
Postboks 5541 
S-114 85 Stockholm 
Sverige 
Tlf.: +46 8 614 24 00
www.storebrand.se

Storebrand Helseforsikring AS 
Filipstad Brygge 1
Postboks 1382 Vika
0114 Oslo
Tlf.: 22 31 13 30
www.storebrandhelse.no

Storebrand Helseforsikring AS 
- filial Sverige 
Rålambsvägen 17, 14tr, DN huset 
Box 34242 
S-100 26 Stockholm 
Sverige 
Tlf.: +46 8 619 62 00 
www.dkvhalsa.se

Oslo Reinsurance Company ASA 
Ruseløkkveien 14
Postboks 1753 Vika 
0122 Oslo 
Tlf.: 22 31 50 50 
www.oslore.no

Øvrige selskaper i konsernet:Hovedkontor:

Kontorer i Norge  
(inkl. firmaagenter)
Tromsø, Trondheim, Kristiansund, Bergen, 
Stavanger, Kristiansand, Porsgrunn, Sandefjord, 
Tønsberg, Drammen, Asker, Sandvika, Oslo,  
Hønefoss, Hamar, Lillehammer, Jessheim, Sarps-
borg, Fredrikstad, Molde, Ålesund, Lysaker, Ski.

Kontorer i Sverige
Göteborg, Linköping, Malmö, Stockholm,  
Sundsvall, Örebro.

Storebrand ASA 
Professor Kohts vei 9
Postboks 500
1327 Lysaker
Tlf.: 22 31 50 50 
www.storebrand.no

Kundesenter: 08880

   
  
 

SPP Livförsäkring AB
Torsgatan 14
S-10539 Stockholm
Sverige
Tlf.: +46 8 451 7000
www.spp.se

Storebrand Livsforsikring AS 
- filial Sverige
Torsgatan 14
Box 5541 
S-114 85 Stockholm 
Sverige
Tlf.: + 46 8 700 22 00 
www.storebrand.se

Storebrand Kapitalforvaltning AS 
- filial Sverige
Torsgatan 14 
Postboks 5541 
S-114 85 Stockholm 
Sverige 
Tlf.: +46 8 614 24 00
www.storebrand.se

Storebrand Helseforsikring AS 
Filipstad Brygge 1
Postboks 1382 Vika
0114 Oslo
Tlf.: 22 31 13 30
www.storebrandhelse.no

Storebrand Helseforsikring AS 
- filial Sverige 
Rålambsvägen 17, 14tr, DN huset 
Box 34242 
S-100 26 Stockholm 
Sverige 
Tlf.: +46 8 619 62 00 
www.dkvhalsa.se

Oslo Reinsurance Company AS 
Ruseløkkveien 14
Postboks 1753 Vika 
0122 Oslo 
Tlf.: 22 31 50 50 
www.oslore.no

Øvrige selskaper i konsernet:hovedkontor:

Kontorer i Norge  
(inkl. firmaagenter)
Tromsø, Trondheim, Kristiansund, Bergen, 
Stavanger, Kristiansand, Bø, Porsgrunn, 
Sandefjord, Tønsberg, Drammen, Asker, Sandvika, 
Oslo, Hønefoss, Hamar, Lillehammer, Jessheim, 
Sarpsborg, Fredrikstad, Molde, Ålesund, Lysaker, 
Ski.

Kontorer i Sverige
Göteborg, Linköping, Malmö, Stockholm,  
Sundsvall, Örebro.
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