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Konsernresultatet utgjorde 676 millioner kroner i kvartalet

(443 millioner) og 2 020 millioner kroner for året (1 585

millioner). Driftsresultatet utgjorde i kvartalet minus 226 

millioner kroner (2 040 millioner) og 4 803 millioner kroner

for året som helhet (5 549 millioner). Tall i parentes viser

utviklingen i tilsvarende periode i 2006. Resultatet er i 

4. kvartal positivt påvirket av en engangseffekt i livvirksom-

heten på 215 millioner kroner. 

Med basis i Storebrands utbyttepolitikk vil styret i Storebrand

ASA foreslå for generalforsamlingen at det utbetales et

utbytte på 1,20 kroner pr. aksje, eksklusiv selskapets

beholdning av tilbakekjøpte aksjer, tilsvarende 534 millioner

kroner. SPP tas ikke resultatmessig inn i 2007. Utbyttet er

foreslått med utgangspunkt i antall aksjer før ervervet av

SPP og tilhørende emisjon, som skjedde ved årsslutt 2007.

Sett i forhold til antall aksjer før emisjonen tilsvarer utbyttet

2,18 kroner pr. aksje. 

Styret i Storebrand ASA har vedtatt ny utbyttepolitikk med

økt utdelingsgrad. Den nye utbyttepolitkken er som 

følger: "Utbyttepolitikken skal bidra til å gi aksjonærene en

konkurransedyktig avkastning og bidra til en riktig kapital-

struktur. Utbyttet til aksjonærene vil normalt utgjøre over 

35 prosent av årsresultatet i konsernet etter skatt, men før

amortiseringskostnader. Styret ønsker at utbyttepolitikken

skal være av langsiktig karakter, og vil tilstrebe en stabil årlig

vekst i utbytte pr. aksje."

Storebrand Livsforsikrings resultat er preget av god tilflytting

av nye kunder og høy premievekst. Det er bokført en netto

tilflytting til Storebrand på 398 millioner kroner i kvartalet og

1 056 millioner kroner for året som helhet. Meldt, men fore-

løpig ikke bokført tilflytting utgjør 3,1 milliarder kroner.

Veksten kommer etter godt salg av pensjon i bedriftsmarke-

det. Personmarkedet har i kvartalet oppnådd godt salg av

pensjon, sparing og risikoprodukter. 

Totale premieinntekter, eksklusiv tilflyttede midler i

Storebrand Livsforsikring, har i kvartalet vokst med 23 

prosent til 3,8 milliarder kroner i forhold til samme periode 

i fjor.

Forvaltningen av livselskapets midler ga i kvartalet en verdi-

justert kapitalavkastning på 1,8 prosent. Den resultatførte

finansavkastningen ble i kvartalet på 2,7 prosent.

Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 4. kvartal 2007
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4. kvartal 1.1 - 31.12
Mill. kroner 2007 2006 2007 2006

Livsforsikring 594 362 1 635 1 198

Kapitalforvaltning 38 67 138 156

Storebrand Bank 47 36 235 190

Øvrig virksomhet -3 -21 12 41

Konsernresultat 676 443 2 020 1 585

Konsernresultat:

HOVEDTREKK

• Konsernresultat på 676 millioner kroner i kvartalet og 2 020 millioner kroner for året.

• Sterk kundevekst innenfor pensjon, bank og skadeforsikring.

• SPP-kjøpet sluttført og integrasjonen gjennomføres som planlagt. Oppkjøpet gir ingen effekt på 

resultatregnskapet i 2007, men er innarbeidet i konsernets balanse.

Konsernresultat pr. kvartal:

2



Embedded value for livvirksomheten inklusiv SPP utgjorde

29,9 milliarder kroner pr. utgangen av 2007. Dette tilsvarer

67,3 kroner pr. aksje.

Storebrand Kapitalforvaltnings kvartalsresultat preges av

høye faste og volumbaserte inntekter som følge av økte

midler til forvaltning. Lave avkastningsbaserte inntekter i

perioden medfører at totale inntekter reduseres sammenlig-

net med samme periode i fjor. Storebrand Kapitalforvaltning

forvaltet 227 milliarder kroner ved utgangen av 2007. 

Storebrand Bank har i 2007 hatt god volumutvikling, både i

antall kunder og økte utlån. Bankens forvaltningskapital var

ved utgangen av kvartalet 42 milliarder kroner. Samlede

utlån har økt med 19 prosent tilsvarende 6 milliarder kroner,

som gir et utlånsvolum på 37 milliarder kroner ved utgangen

av året. 

Salget av skadeforsikring var godt også i 4. kvartal. I løpet

av kvartalet hadde selskapet en netto økning i antall kunder

på 3 200. Ved utgangen av året hadde selskapet ca 16 000

kunder og en portefølje på 129 millioner kroner i årlig 

premie. 

Internettsalg er Storebrand Skadeforsikrings primære 

salgskanal. I løpet av 2007 tegnet 59 prosent av de nye

kundene forsikring gjennom selskapets nettsalgsløsning. 

I forbindelse med de urolige finansmarkedene i begynnelsen

av 2008 har Storebrand Livsforsikring inklusiv SPP utøvet en

solvensbasert risikostyringen, og således redusert aksjean-

delen i investeringsporteføljene betydelig. Andelen aksjer i

Storebrand Livsforsikring (Norge) er redusert fra 26 prosent

pr. 31.12.07 til 17 prosent pr. 7. februar. Pr. 7. februar

utgjorde tilleggsavsetningene 5,8 milliarder kroner og kurs-

reguleringsfondet om lag 1,5 milliarder kroner. Tilsvarende

er andelen aksjer i SPP redusert fra 40 prosent pr. 31.12.07

til 32 prosent pr. 31. januar. Villkorad återbäring (forsikrings-

takernes bufferkapital) utgjorde SEK 9,7 milliarder pr. 31.

januar. 

Oppkjøp av SPP

3. september 2007 inngikk Storebrand en avtale med

Handelsbanken om oppkjøp av SPP og tilhørende selskaper,

inklusiv fondsforvaltningsselskapet SPP Fonder.

Transaksjonen ble fullført 21. desember 2007.

Med oppkjøpet blir Storebrand og SPP den ledende livs-

forsikrings- og pensjonstilbyderen i Norden med proforma

premieinntekter for 2007 på 27 milliarder kroner.

Storebrand har en toårig opsjon på å kunne overta Handels-

bankens gjenværende tjenestepensjonsvirksomhet i

Handelsbanken Liv, og har i tillegg inngått en treårig avtale

om å være eksklusiv tilbyder av tjenestepensjon i

Handelsbankens filialnett.

Finansiering:

Kjøpesummen på SPP Livsförsäkring AB med datterselskaper

og andre aktiviteter var på til sammen SEK 16,2 milliarder. 

I tillegg er det aktivert SEK 265 millioner i transaksjonskost-

nader som en del av kostprisen på aksjene. I forbindelse

med kjøpet av aksjene i SPP ble det etablert et holding-

selskap i Sverige, Storebrand Holding AB, som er et heleid

datterselskap av Storebrand Livsforsikring AS. Det er

Storebrand Holding AB som har kjøpt aksjene i SPP.

Storebrand Holding AB er finansiert med SEK 8,3 milliarder 

i egenkapital og SEK 8,2 milliarder i ansvarlig lån fra

Storebrand Livsforsikring AS. Investeringen er finansiert ved

at Storebrand ASA har foretatt en fortrinnsrettet emisjon 

på 9 milliarder kroner. Det er så foretatt en aksjeemisjon i

Storebrand Livsforsikring AS på 9 milliarder kroner. I tillegg

har Storebrand ASA tatt opp et brolån på 580 millioner

Euro. Storebrand ASA har lånt disse pengene videre 

til Storebrand Livsforsikring. Dette lånet er en midlertidig

finansiering som vil bli erstattet med langsiktige lån som

Storebrand Livsforsikring AS vil ta opp fra eksterne parter

som ansvarlige lån.

Gjennomføring av transaksjonen i regnskapet:

Gjennomføringen av transaksjonen ble foretatt 21. desem-

ber. Det er ikke oppstått vesentlige regnskapsmessige 

effekter i perioden fra gjennomføringstidspunkt frem til 

31. desember. Den regnskapsmessige implementeringen

gjøres derfor basert på egenkapitalen i SPP Konsern pr.

31.12.2007. Oppkjøpet vil derfor ikke gi noen effekt på

resultatet i 2007. I Storebrand Livsforsikring konserns

balanse pr. 31.12.2007 er Storebrand Holding ABs balanse

med underliggende selskaper konsolidert inn. 

Integrasjon og synergier:

Integrasjonen av SPP går i henhold til planen. Det er stor

entusiasme i begge organisasjoner. 100-dagers-programmet

tar sikte på å øke salget og nærværet til SPP i markedet.

Dette har blant annet medført en rekke møter med meglere

og sentrale kunder, hvor også ledelsen har deltatt. Det er

også satt i gang arbeid med å effektivisere rutiner og syste-

mer for å kunne yte den beste servicen til meglere og

kunder. Integrasjonsarbeidet har avdekket at de opprinnelige

synergiene fra oppkjøpet var konservativt estimerte.

Kostnadssynergiene har derfor blitt oppjustert med 50 pro-

sent til 150 millioner kroner pr år. Kostnadssynergiene knyt-

ter seg i hovedsak til prosessforbedringer innen kjernevirk-

somheten, samt lavere kapitalforvaltningskostnader og

besparelser i innkjøp. I tillegg er skattesynergiene oppjustert

med 20 prosent til 120 millioner kroner pr år.

3



4

LIVVIRKSOMHETEN

Storebrand Livsforsikring
Storebrand Livsforsikring AS oppnådde et driftsresultat på
minus 591 millioner kroner i 4. kvartal (1 965 millioner) 
og 4 138 millioner kroner for året (5 174 millioner). 
For Storebrand Livsforsikring konsern ble driftsresultat i 4.
kvartal på minus 568 millioner kroner (1 965 millioner) og 
4 162 millioner kroner (5 176 millioner) får året som helhet.
Resultatet er i 4. kvartal positivt påvirket av en engangsef-
fekt på 215 millioner kroner. Engangseffekten skyldes en
tilbakeføring av en tidligere belastning av egenkapitalen
etter IFRS knyttet til pensjonskostnader som inngår i over-
skuddsdelingsmodellen i livselskapet. 

I 2008 innføres nye premie- og avsetningstariffer som tar
hensyn til den nedgang i dødeligheten blant de forsikrede
som er observert de senere årene. På dette grunnlag er 
premiereservene styrket med 3 305 millioner kroner pr.
31.12.2007, herav en styrkning på 2 705 millioner kroner i
4. kvartal. Beløpet fordeler seg med 2 605 millioner kroner i
kollektiv pensjon privat, inkl. individuelle poliser utgått fra
kollektiv og foreningskollektiv, 350 millioner kroner i kollektiv
pensjon offentlig og 350 millioner kroner i individuell pen-
sjonsforsikring. Denne styrkingen av kundenes reserver er
årsaken til at driftsresultatet i 4. kvartal er negativt. 

Risikoresultatet ble på minus 57 millioner kroner i 4. kvartal
2007, en bedring på 8 millioner kroner i forhold til samme
periode i 2006. Pr. 31.12.2007 ble risikoresultatet 244 mil-
lioner kroner, en forbedring på 25 millioner kroner i forhold
til samme periode året før. Resultatet er forbedret for indivi-
dualbransjene samlet og for offentlig kollektiv pensjon, 
skadebransjene ligger på omtrent samme nivå, mens det er
en mindre nedgang for privat kollektiv pensjonsforsikring og
gruppeliv sammenlignet med 2006.

Administrasjonsresultatet ble på minus 408 millioner kroner
(minus 297 millioner) i 4. kvartal. Av dette utgjorde produk-
ter med overskuddsdeling minus 176 millioner kroner (minus
296 millioner). Administrasjonsresultatet er påvirket av 

reduserte kapitalforvaltningshonorarer, noe økning i øvrige
administrasjonskostnader, økte administrasjonsinntekter
samt resultatført estimatavvik i selskapets egne pensjons-
kostnader på 223 millioner kroner. Administrasjonsresultatet
for hele året ble på minus 669 millioner kroner (minus 551
millioner), herav produkter med overskuddsdeling minus 
359 millioner kroner.

Renteresultatet ble på 2 584 millioner kroner (2 327 millio-
ner) i 4. kvartal og 7 887 millioner kroner (5 523 millioner
kroner) for hele 2007. Det er realisert netto gevinster av
verdipapirer på 645 millioner (1 120 millioner) i 4. kvartal 
og 4 289 millioner kroner (3 417 millioner) for året. Det har
vært netto oppskrivning i eiendomsporteføljen med til sam-
men 2 975 millioner kroner, hvorav 2 102 millioner i 4. kvar-
tal. Kursreservene på omløpsmidlene er redusert med 1 359
millioner kroner i 4. kvartal 2007 og utgjorde 3 854 millioner
kroner. Virkelig verdi på anleggsobligasjonene er økt med
108 millioner kroner i kvartalet og kursreserven utgjorde 
40 millioner kroner ved utgangen av 2007. Kursreserven 
på anleggsobligasjonene tas ikke inn i regnskapet. 

Overskudd til eier før skatt ble i kvartalet 331 millioner 
kroner (358 millioner) og 1 365 millioner kroner (1 182 
millioner) for hele året. I overskuddet for 4. kvartal er det
inkludert resultat fra livsforsikring med investeringsvalg med
minus 12 millioner kroner (minus 20 millioner) og livsforsik-
ringer uten overskuddsdeling mellom kunder og eiere med
minus 1 millioner kroner (38 millioner). Resultatet for
Sverige-filialen, som er belastet eier, ble minus 19 millioner
kroner (minus 4 millioner). Resultat til eier etter IFRS er 594
millioner kroner i 4. kvartal. Storebrand Livsforsikrings resul-
tat etter IFRS er påvirket med en netto positiv engangseffekt
på 215 millioner kroner knyttet til en tilbakeføring av en
belastning av pensjonskostnader i egenkapitalen som ble
foretatt i 2 kvartal 2006 basert på regnskapsstandardene
IFRS 4 (Forsikringskontrakter) og IAS 19 (Pensjoner). Nevnte
pensjonskostnader er i 2007 bokført i livselskapets regnskap
etter NGAAP, og det er den faktiske fordelingen etter livsel-
skapets overskuddsdelingsmodell som gir opphav til
engangseffekten. 

Totale premieinntekter, eksklusiv tilflyttede midler i
Storebrand Livsforsikring, ble 3,8 milliarder kroner i 4. kvartal
2007, en økning på 23 prosent i forhold til samme periode 
i fjor. For kollektive forsikringer med investeringsvalg var 
det i 4. kvartal en økning på 5 prosent sammenlignet med
tilsvarende periode i fjor. Økningen er en følge av kunde-
veksten innenfor obligatorisk tjenestepensjon (OTP).
Ytelsesordning kollektiv pensjonsforsikring hadde en økning
på 6 prosent som følge av både høye engangspremier og
terminpremier. Tradisjonell individuell kapitalforsikring har
hatt en økning på 37 prosent og gruppelivsforsikring en
økning på 45 prosent. Individuell rente/ pensjonsforsikring
har 5 ganger høyere premie og skadebransjene 2 ganger
høyere premie enn tilsvarende periode i fjor. 

Det er bokført en netto tilflytting til Storebrand på 398 
millioner kroner i 4. kvartal 2007 og 1 056 millioner kroner 
hittil i år. Det har i 4. kvartal vært godt salg av pensjon i
bedriftsmarkedet og meldt, men foreløpig ikke bokført 
tilflytting utgjør 3,1 milliarder kroner. Personmarkedet har i

4. kvartal 1.1 - 31.12

Mill. kroner 2007 2006 2007 2006

Renteresultat 2 584 2 327 7 887 5 523

Risikoresultat -57 -65 244 219

Administrasjonsresultat -408 -297 -669 -551

Endring premiereserve -2 709 0 -3 324 -18

Driftsresultat -591 1 965 4 138 5 174

Resultat til kunder 899 -1 606 -2 797 -3 994

Herav avsatt til 

tilleggsavsetning -400 -1 000 -400 -1 000

Resultat til eier Storebrand 

Livsforsikring AS 308 359 1 341 1 180

Resultat til eier Storebrand 
Livsforsikring Konsern 331 358 1 365 1 182

Storebrand Helse-

forsikring AS (50 %) 1 1 13 7

IFRS effekter 261 3 258 8

Totalt for livvirksomheten 594 362 1 635 1 198

Resultat Storebrand Livsforsikring og øvrig 

livvirksomhet (eksklusiv SPP)



4. kvartal oppnådd godt salg av pensjon, sparing og risiko-
produkter. 

Storebrand Livsforsikring oppnådde en verdijustert kapital-
avkastning på 1,8 prosent i kvartalet og 7,3 prosent (8,3
prosent) for året. Verdijustert kapitalavkastning inklusive
endring i kursreserve på anleggsmidlene ble 1,8 prosent i 
4. kvartal og 6,6 prosent (6,5 prosent) for året. 
Resultatført finansavkastning ble på 2,7 prosent i kvartalet
og 8,9 prosent (7,1 prosent) for året.

Forvaltningskapitalen er økt med 15 milliarder kroner i 
kvartalet og 25 milliarder kroner gjennom året og utgjorde
197 milliarder kroner ved utgangen av 4. kvartal 2007.
Økningen i kvartalet er drevet av aksjeemisjon og opptak av
ansvarlig lån i Storebrand ASA i forbindelse med SPP trans-
aksjonen på 13,8 milliarder kroner. Aksjeeksponeringen som
inkluderer derivatposisjoner var ved utgangen av kvartalet
redusert til 26 prosent. Netto investering i obligasjoner som
holdes til forfall er redusert med 1 milliard kroner i 4. kvartal
og redusert med 2,7 milliarder kroner gjennom 2007.
Omløpsporteføljen av obligasjoner og sertifikater er redusert
med 0,2 milliarder i kvartalet, mens økningen i hele 2007 er
1,8 milliarder kroner. Øvrige aktivaklasser har hatt mindre
endring i 4. kvartal og i hele 2007.

I løpet av 4. kvartal er selskapets risikokapital redusert med
1,3 milliarder kroner til 15,5 milliarder kroner.

Risikokapitalen inkluderer tilleggsavsetning på om lag 
0,6 milliarder utover ett års rentegaranti. Alle kapitalkrav 
gir tilfredsstillende margin. Kapitaldekningen er i 4. kvartal
uendret og endte på 10,0 prosent. Solvensmarginprosenten
er 136,1 prosent ved utgangen av 4. kvartal mot 174,6 
prosent ved utgangen av 2006. Ansvarlig kapital i kapital-
dekning og solvensmarginkapital er økt som følge av emi-
sjon og ansvarlig lån, men er redusert med immaterielle
eiendeler i SPP transaksjonen.

RESULTATUTVIKLING SPP (INKLUSIV EUROBEN)
Oppkjøpet av SPP ble foretatt 21. desember. Det er ikke
oppstått vesentlige regnskapsmessige effekter i perioden 
fra gjennomføringstidspunkt frem til 31. desember 2007.
Resultatet fra SPP gir således ingen effekt på Storebrands
resultater for 4. kvartal og 2007. Resultatet beskrevet
nedenfor består av SPP konsern samt Euroben, og inkluderer
ikke resultat fra kapitalforvaltningsvirksomheten.

Administrasjonsresultatet viste et overskudd på SEK 6 millio-
ner i 4. kvartal, hvilket er en reduksjon i forhold til tidligere
kvartaler. Dette skyldes en økning i kostnader knyttet til
blant annet markedsføring og konsulentbistand. For hele
året ble administrasjonsresultatet SEK 118 millioner
sammenlignet med SEK 45 millioner i 2006. 

Risikoresultatet hadde en god utvikling i 4. kvartal med SEK
55 millioner, og for året som helhet ble risikoresultatet SEK
217 millioner sammenlignet med SEK 352 millioner i 2006.
Nedgangen fra 2006 forklares av et lavere resultat fra syke-
forsikring som følge av premiesenkning i begynnelsen av
2007. I risikoresultatet inngår også verdiendringer i avset-
ningene for sykeforsikringen. Endringer i markedsverdien
som følge av økt rente, bidrar også til det lavere resultatet
sammenlignet med 2006. Administrasjons- og risikoresul-
tatet tilfaller i sin helhet eier i henhold til overskudds-
delingsmodellen i SPP.

Totalavkastningen i SPPs investeringsportefølje var 0,4 
prosent (6,8 prosent) i 2007, herav minus 1,4 prosent i 
4. kvartal. Samlet ble eiers del av finansresultatet minus SEK
249 millioner kroner i 4. kvartal, og minus SEK 435 millioner
for hele 2007. Markedsutviklingen i 4. kvartal kombinert
med portefølje- og hedgestrukturen i SPP bidro til det nega-
tive resultatet. Ny investeringsstrategi og porteføljestruktur
er designet for i fremtiden å nøytralisere effekten ved en 
tilsvarende markedsutvikling. 

Risikokapital i kroner og i prosent av kundefond
ekskl. tilleggsavsetninger:

5

0
1

2

3

4
5

6

7

8
9

10

Utvikling i avkastning:

4. kvartal 1.1 - 31.12
Mill. SEK 2007 2007 2006

Administrasjonsinntekter 274 1 006 938

Administrasjonskostnader -268 -.888 .893

Administrasjonsresultat 6 118 45

Risikoresultat 55 217 352

Finansresultat -249 -435 1 582

Øvrig 66 289 238

Resultat før skatt -122 189 2 217

Skatt -88 43 -40

Resultat etter skatt -211 232 2 178



Øvrig resultatelement ble SEK 66 millioner i 4. kvartal og 
SEK 289 millioner for hele året. Dette resultatet består av
avkastning på egenkapital, kostnader på ansvarlig lån og
avskrivninger på immaterielle eiendeler. 

Premieinntektene viste en bedring i 2007, og økte med 
7 prosent fra 2006 til SEK 8 561 millioner. Nytegningen 
økte med SEK 2,4 milliarder gjennom 2007, en økning på 
21 prosent. 

Villkorad återbäring (forsikringstakernes bufferkapital) var
ved utgangen av 2007 SEK 13 865. Dette representerer en
nedgang på SEK 1 406 millioner gjennom 4. kvartal som
følge av negativ totalavkastning i porteføljen. I Euroben 
finnes tilsvarende Villkorad återbäring. Denne ble redusert
med SEK 291 millioner i 4. kvartal til SEK 2 442 millioner 
ved årsskiftet. De totale forsikringsreservene utgjorde ved
årsskiftet SEK 125 milliarder (112 milliarder), hvorav SEK 
31 milliarder (27 milliarder) var plassert i fondsforsikring.

Solvensmarginen var ved utgangen av 2007 på 178 prosent.
Nedgangen fra 310 prosent fra forrige årsskifte skyldes i
hovedsak utbetaling av ekstraordinært utbytte til
Handelsbanken gjennom året. Forsikringsreservene for tradi-
sjonell virksomhet hadde en fordeling med 66 prosent av
midlene i rentebærende papirer og resterende i hovedsak
fordelt på svenske og internasjonale aksjer.

EMBEDDED VALUE STOREBRAND LIVSFORSIKRING
OG SPP 
Embedded value (EV) er en aktuarmessig beregning av
nåverdien av eksisterende kundebestand og kapital i liv-
virksomheten, eksklusiv verdi av ny forretning i fremtiden.
Beregning av EV er basert på en rekke forutsetninger, 
herunder operasjonelle, finansielle og demografiske forhold.
Storebrand har offentliggjort en særskilt EV rapport med
ytterligere detaljer. Nedenfor beskrives hovedpunktene for
EV pr. 31.12.2007.

EV for den norske virksomheten i Storebrand Livsforsikring
før effekter av SPP-oppkjøpet, men inklusive den fortjeneste
som oppstår i Storebrand Kapitalforvaltning for forvaltning
av livselskapets midler, utgjorde 20 804 millioner kroner.
Dette tilsvarer et EV resultat på 2 609 millioner kroner i
2007 som gir 14 prosent avkastning. Verdi av ny forretning
for den norske virksomheten var 503 millioner kroner i
2007. I tillegg er verdi av synergieffekter 887 millioner 
kroner, slik at samlet verdi av Storebrand Livsforsikring blir
21 690 millioner kroner. 

EV for SPP utgjorde 13 134 millioner kroner, etter utbetaling
av ekstraordinært utbytte før gjennomføring av oppkjøpet 
og hensyntatt skattemessige fordeler som følge av transak-
sjonen. 

Hensyntatt kjøpspris og andel fremmedkapitalfinansiering
utgjør samlet EV for livvirksomheten i Norge og Sverige 
29 940 millioner kroner.

EV er sensitiv for endringer i forutsetningene. Eksempelvis
vil en renteoppgang eller nedgang på 1 prosent gi en
endring i EV på henholdsvis 1 472 millioner kroner (4,9 
prosent) og minus 2 846 millioner kroner (minus 9,5 
prosent). Et børsfall på 10 prosent medfører en nedgang 
på 1 586 millioner kroner (minus 5,3 prosent).

Storebrands embedded value rapport er utarbeidet basert på
markedskonsistent metode (MCEV), i samarbeid med aktuar-
firmaet Tillinghast og i tråd med prinsippene fra CFO Forum.

KAPITALFORVALTNINGSVIRKSOMHETEN
Kapitalforvaltningsvirksomheten fikk et resultat før skatt på
38 millioner kroner (67 millioner kroner) i 4. kvartal.
Resultatet for 4. kvartal preges av høye faste og volum-
baserte inntekter som følge av økte midler til forvaltning. 

På grunn av lave avkastningsbaserte inntekter i perioden 
går likevel totale inntekter ned sammenlignet med samme 
periode i fjor. God kostnadskontroll medfører lave totale
kostnader og gir en solid driftsmargin.

Storebrand Kapitalforvaltning forvaltet 227 milliarder kroner
ved utgangen av 2007. Dette er en økning på 10 milliarder
fra årsskiftet. For kvartalet isolert sett er det ingen vesent-
lige endringer i midler til forvaltning. Av totale midler til for-
valtning utgjør konserninterne kunder (inkludert eiendom)
166 milliarder kroner, mens eksterne diskresjonære midler
og fond utgjør 60 milliarder kroner. 
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Totale midler til forvaltning:

4. kvartal 1.1 - 31.12
Mill. kroner 2007 2006 2007 2006

Totale inntekter 84 153 331 399

Totale kostnader -70 -95 -259 -280

Netto finans/annet 24 8 66 37

Resultat før skatt 38 67 138 156

Resultat kapitalforvaltningsvirksomheten: 



Det har vært en netto innløsning av eksterne diskresjonære
midler og verdipapirfond i perioden på 550 millioner kroner.
Hovedsakelig skyldes dette innløsninger i rentefond.

Av verdipapirfondene hadde 65 prosent bedre avkastning
enn sine referanseindekser (beregnet før forvaltningsprovi-
sjon) pr. 4. kvartal. Det er særlig de norske fondene som
leverer avkastning over indeks.

BANKVIRKSOMHETEN
Storebrand Bank oppnådde et ordinært driftsresultat før tap
på 29 millioner kroner (30 millioner) i kvartalet og 157 milli-
oner kroner (143 millioner) for året. Etter inntektsføring av
endring i tapsavsetninger på netto 18 millioner kroner ble
resultat før skatt på 47 millioner kroner (36 millioner) for
kvartalet. Konsernresultat for 2007 ble på 235 millioner 
kroner (190 millioner).

Netto renteinntekter i 4. kvartal beløp seg til 111 millioner
kroner (101 millioner). Netto renteinntekter for regnskaps-
året 2007 ble totalt 413 millioner kroner (419 millioner),
som gir netto renteinntekter i prosent av gjennomsnittlig
forvaltningskapital på 1,05 prosent (1,22 prosent) isolert for
kvartalet og 1,07 prosent (1,32) for året. Utviklingen i netto
renteinntekter er i 2007 påvirket av konkurransesituasjonen,
god vekst i bankens utlån, kortsiktige effekter av Norges
Banks rentehevninger og kreditturoen i markedet. Det ble
gjennomført prisendringer i 3. kvartal som har gitt forven-
tede positive effekter i 4. kvartal. Det er gjennomført ytter-
ligere prisendringer i slutten av 4. kvartal som vil få effekt 
fra februar 2008. 

Netto provisjonsinntekter i 4. kvartal utgjorde 15 millioner
kroner (11 millioner) og 58 millioner kroner (32 millioner)
for året. Dette inkluderer blant annet netto provisjoner 
knyttet til salg av spareproduktet Storebrand Optimér ASA 
og av eiendomsfond. 

Andre driftsinntekter utgjorde i 4. kvartal 17 millioner kroner
(13 millioner) og 46 millioner kroner (47 millioner) for året. 

Driftskostnadene utgjorde totalt 114 millioner kroner (96
millioner) i 4. kvartal og 360 millioner kroner (355 millioner)
for året. Dette gir en kostnadsprosent på 79,6 prosent (76,3
prosent) for kvartalet og 69,7 prosent (71,3 prosent) for

året. Banken har i kvartalet foretatt nedskrivning av immate-
rielle eiendeler med 8 millioner kroner. Underliggende kost-
nadsprosent viser en positiv utvikling, drevet av bankens
effektiviseringstiltak og økte inntekter.

Det har i 2007 vært en fortsatt nedgang i samlet mislig-
holdsvolum fra 533 millioner kroner til 448 millioner kroner.
Det er i 4. kvartal implementert en oppdatert modell for
beregning av gruppenedskrivninger, noe som har ført til at
det er foretatt en inntektsføring på 14 millioner kroner.
Samlet inntektsføring av netto endring i tapsavsetninger og
konstaterte tap er i kvartalet 18 millioner kroner (6 millio-
ner). Det har i kvartalet isolert sett vært en økning i mislig-
holdsvolum uten identifisert verdifall. Nivået på dette mislig-
holdsvolumet er normalt, og endringen fra 3. kvartal
forklares i hovedsak av at hele kundeengasjementet klassifi-
seres som misligholdt, også ved svært små utestående pos-
ter. Ved utløpet av 4. kvartal var misligholdsvolum uten iden-
tifisert verdifall på 151 millioner kroner, hvorav 44 millioner
gjelder kunder med utestående beløp under 1 000 kroner.

Storebrand Bank har i 2007 hatt god volumutvikling i privat-
markedet, både i form av kundevekst på 15 prosent og en
økning i utlånsvolum på 27 prosent. Bankkonsernets forvalt-
ningskapital var ved utgangen av kvartalet 42 milliarder 
kroner. Samlede utlån har økt med 19 prosent tilsvarende 
6 milliarder kroner, som gir et utlånsvolum på 37 milliarder
kroner ved utgangen av året. Økningen i kvartalet på netto
1,5 milliarder kroner, fordeler seg med 1,3 milliard kroner
innenfor privatkundesegmentet og 0,2 milliarder kroner
innenfor bedriftskundesegmentet. For øvrig har utlån i
Storebrand Livsforsikring AS, administrert av Storebrand Bank
ASA, økt med 0,6 milliarder kroner i kvartalet til 2,7 milliar-
der kroner ved årsskiftet. 

Bankens innskuddsdekning var 47,1 prosent ved utgangen
av 2007 mot 43,4 prosent året før. 

Vedvarende urolige kredittmarkeder har medført stigende
fundingkostnader for banken i 4. kvartal. Tilgangen på ny
obligasjonsfunding ble noe begrenset mot slutten av 2007,
sertifikatmarkedet fungerte imidlertid tilfredsstillende.
Bankens likviditetssituasjon ultimo desember 2007 var god.

Kapitaldekningen var ved utgangen av kvartalet på 10,5 
prosent med en kjernekapitaldekning på 7,9 prosent.
Ansvarlig kapital er tillagt årets resultat etter skatt.

Storebrand Bank har i kvartalet kjøpt 90,9 prosent i Hadrian
Eiendom AS, et selskap med konsesjon til å drive nærings-
megling. Dette kommer i tillegg til etableringen av et team
for eiendomsrelatert corporate rådgivning i Storebrand
Markets. Disse satsningene styrker bankens markeds-
posisjon, bredder bankens tilbud til eksisterende kunder, 
og skaper et grunnlag for fortsatt vekst fremover.

ØVRIG VIRKSOMHET
Øvrig virksomhet omfatter i hovedsak Storebrand ASA 
(morselskapet) og Storebrand Skadeforsikring.

4. kvartal 1.1 - 31.12
Mill. kroner 2007 2006 2007 2006

Netto renteinntekter 111 101 413 419

Netto prov.inntekter 15 11 58 32

Andre inntekter 17 13 46 47

Totale inntekter 143 126 517 498

Driftskostnader -114 -96 -360 -355

Resultat før tap 29 30 157 143

Tap på utlån 18 6 78 47

Resultat før skatt 47 36 235 190

Resultat Storebrand Bank konsern:
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Storebrand Skadeforsikring
Storebrand Skadeforsikring inkludert Oslo Reinsurance
Company ASA fikk et driftsresultat på 1 million kroner i 
4. kvartal (minus 18 millioner) og minus 18 millioner kroner
(21 millioner) for 2007 samlet. 

Storebrand Skadeforsikring AS fikk et driftsresultat på minus
7 million kroner i 4. kvartal (minus 32 millioner) og minus
34 millioner (7 millioner) for 2007 samlet. Premieinntektene
for egen regning utgjorde 28 millioner kroner i 4. kvartal (0)
og 65 millioner kroner for hele 2007 (0). Erstatningskost-
nadene for 4. kvartal var på 18 millioner kroner (0) og 46
millioner kroner for hele 2007. Dette gir en skadeprosent
for egen regning for 2007 på 70. Driftskostnadene for
Storebrand Skadeforsikring AS utgjorde 21 millioner kroner i
4. kvartal (17 millioner), og 72 millioner kroner for hele året
(29 millioner). 

Underskuddet i 2007 var forventet og er en følge av 
oppstartfasen i den nye virksomheten i Storebrand Skade-
forsikring.

Salget av forsikringspoliser i den nye virksomheten var godt
også i 4. kvartal. I løpet av kvartalet økte antall forsikrings-
poliser i bestanden med 9 367. Selskapet hadde også en
netto økning i antall kunder på 3 176 i løpet av kvartalet.
Ved utgangen av året hadde selskapet ca 16 000 kunder. Ved
utgangen av desember var den totale porteføljen til Storebrand
Skadeforsikring på 129 millioner kroner i årlig premie. 

Nettsalg er Storebrand Skadeforsikrings primære salgskanal, 
i løpet av 2007 var det 59 prosent av de nye kundene som
tegnet forsikring gjennom selskapets nettsalgsløsning. 

Storebrand ASA (morselskapet)   
Resultatet for Storebrand ASA etter IFRS vises i tabellen
nedenfor. Det offisielle regnskapet til Storebrand ASA er
avlagt etter norsk regnskapslovning hvor selskapet ikke har
valgt å benytte IFRS. Informasjon om dette regnskapet gis i
årsrapporten til Storebrand ASA. 

Storebrand ASA fikk et resultat på minus 6 millioner kroner 
i 4. kvartal (minus 5 kroner). Netto finansinntekter ble 
1 millioner kroner (17 millioner kroner). Driftskostnadene 
i kvartalet var 7 millioner kroner (21 millioner kroner).  
Storebrand ASA hadde likvide eiendeler på i overkant av 
1,7 milliarder kroner ved utgangen av 4. kvartal, hvorav 
1,6 milliarder var plassert i kortsiktige rentepapirer med 
god kredittrating. Etter nedbetaling av 421 millioner kroner i
obligasjonslån i 4 kvartal var langsiktig rentebærende gjeld
på 1,2 milliarder kroner. I tillegg har selskapet tatt opp et
brolån på 580 millioner Euro i forbindelse med oppkjøpet av
SPP. Brolånet har forfall i september 2008 og er nærmere
omtalt under avsnittet Oppkjøp av SPP.

Med basis i Storebrands utbyttepolitikk vil styret i Storebrand
ASA foreslå for generalforsamlingen at det utbetales et
utbytte på 1,20 kroner pr. aksje, eksklusiv selskapets
beholdning av tilbakekjøpte aksjer, tilsvarende 534 millioner
kroner. Utbytte er foreslått med basis i antall aksjer før
ervervet av SPP og tilhørende emisjon, som skjedde ved 
årsslutt 2007. Sett i forhold til antall aksjer før emisjonen
tilsvarer utbyttet 2,18 kroner pr. aksje. 

Styret i Storebrand ASA har i dag vedtatt ny utbyttepolitikk
med økt utdelingsgrad. Den nye utbyttepolitkken er som 
følger: "Utbyttepolitikken skal bidra til å gi aksjonærene en
konkurransedyktig avkastning og bidra til en riktig kapital-
struktur. Utbytte til aksjonærene vil normalt utgjøre over 
35 prosent av årsresultatet etter skatt, men før amortise-
ringskostnader. Styret ønsker at utbyttepolitikken skal være
av langsiktig karakter, og vil tilstrebe en stabil årlig vekst i
utbytte pr. aksje."

Storebrand ASA gjennomførte fortrinnsrettsemisjonen 
knyttet til ervervet av SPP i desember. Det ble utstedt 
200 090 786 nye aksjer, med samlet brutto emisjons-
proveny på 9 004 millioner kroner. Den nye aksjekapitalen 
i Storebrand ASA er 2 249 549 455 kroner fordelt på 
449 909 891 aksjer, hver pålydende 5 kroner.

Ved utgangen av 4. kvartal eide Storebrand ASA 1,2 prosent
(5 263 700 aksjer) av selskapets egne aksjer. Beholdning 
av egne aksjer har vært uendret i kvartalet. Styret har full-
makt fra Storebrands generalforsamling til å kjøpe tilbake
inntil 10 prosent av selskapets aksjekapital frem til neste 
ordinære generalforsamling.

I forbindelse med de urolige finansmarkedene i begynnelsen
av 2008 har Storebrand konsernet, i livvirksomhetene i
Norge og Sverige, utøvet en solvensbasert risikostyringen,
og således redusert aksjeandelen i investeringsporteføljene
betydelig. Dette har bidratt til opprettholdelse av en 
tilfredsstillende risikokapital i virksomheten.4. kvartal 1.1 - 31.12

Mill. kroner 2007 2006 2007 2006

Konsernbidrag og utbytte 1 033 1 028

Renteinntekter 41 18 117 73

Rentekostnader -37 -22 -114 -77

Gevinst/tap verdipapirer 2 21 85 70

Andre finansposter -5 0 2 0

Netto finansposter 1 17 90 66
Driftskostnader -7 -21 -66 -82

Resultat før skatt -6 -5 1 057 1 012

Resultat Storebrand ASA:

Oslo 12. februar 2008

Styret i Storebrand ASA

4. kvartal 1.1 - 31.12
Mill. kroner 2007 2006 2007 2006

Storebrand ASA*) -6 -5 1 057 1 012

Storebrand Skadeforsikring**) 1 -18 -18 21

Andre selskaper/elimineringer***) 2 1 -1 027 -991

Resultat før skatt -3 -21 12 41

Resultat øvrig virksomhet:

*) Inklusiv aksjeutbytte/konsernbidrag døtre. 
**) Tall for 2006 inkluderer tilbakebetaling på 49 millioner kroner fra 

garantifond
***) Inklusiv eliminering av aksjeutbytte/konsernbidrag døtre. 
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Storebrand Konsern 
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RESULTATREGNSKAP 

MILL. KRONER 4. KV. 2007 4. KV. 2006 1.1.-31.12.07 1-1-31.12.06

Netto premieinntekter 4 693,8 3 714,2 19 743,6 19 539,1

Netto renteinntekter bankvirksomhet 110,7 101,3 413,2 418,8

Netto inntekter og gevinster fra finansielle eiendeler til virkelig verdi:

- aksjer og andeler -78,3 2 404,9 658,0 6 057,5

- obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning 1 080,3 -94,4 123,9 1 356,1

- finansielle derivater -584,1 1 455,8 4 649,0 673,3

- inntekter fra finansielle eiendeler med investeringsvalg -27,9 375,6 353,4 685,4

Netto inntekter fra obligasjoner til amortisert kost 558,1 610,7 2 235,2 2 397,2

Netto inntekter fra investeringseiendommer 2 397,3 1 008,6 4 387,5 1 997,5

Resultat fra investeringer tilknyttede selskaper -15,4 17,2 -19,6 19,1

Andre inntekter 61,0 310,2 853,1 930,9

Sum inntekter 8 195,5 9 904,1 33 397,3 34 074,9

Erstatninger for egen regning -3 862,3 -3 773,7 -17 669,3 -14 493,0

Endring forsikringsmessige avsetninger -4 951,6 -1 174,0 -9 951,1 -9 238,8

Rentekostnader -112,8 -60,2 -318,2 -212,9

Tap på utlån/reversering av tidligere tap 18,2 6,4 78,2 47,0

Driftskostnader -763,1 -778,2 -2 581,6 -2 520,7

Andre kostnader -109,5 -45,7 -188,0 -79,8

Sum kostnader -9 781,1 -5 825,4 -30 630,0 -26 498,2

Til (fra) kursreguleringsfond 1 359,2 -2 038,3 2 036,0 -2 027,3

Driftsresultat -226,4 2 040,4 4 803,3 5 549,4

Til (fra) tilleggsavsetning livsforsikring -400,0 -1 000,0 -400,0 -1 000,0

Midler tilført fors.kundene innen livsforsikring 1 302,2 -596,9 -2 383,5 -2 964,1

Konsernresultat 675,8 443,5 2 019,8 1 585,3

Endring sikkerhetsavs m.v. i skadeforsikring 8,3 -1,3 9,1 -0,2

Resultat av ordinær virksomhet før skattekostnad 684,1 442,2 2 028,9 1 585,1

Skattekostnad 38,9 -4,6 -20,1 -79,3

Årsresultat 723,0 437,6 2 008,8 1 505,8

Resultat kan henføres til:

Minoritetens andel av resultatet -6,8 2,1 3,1 9,5

Majoritetens andel av resultatet 729,8 435,5 2 005,7 1 496,3

Sum 723,0 437,6 2 008,8 1 505,8

Resultat pr. ordinær aksje 2,74 1,78 7,95 6,03

Gjennomsnittlig antall aksjer i beregningsgrunnlaget (mill.) 251,5 248,0

Det er ingen utvanning på aksjene.



Storebrand Konsern 

BALANSE 

MILL. KRONER 31.12.07 31.12.06

Eiendeler

Utsatt skattefordel 234,9 207,0

Immaterielle eiendeler 10 189,7 540,7

Pensjonseiendel 205,0 58,4

Varige driftsmidler 1 103,2 842,9

Investeringer i tilknyttede selskaper 174,6 237,1

Obligasjoner til amortisert kost 40 380,1 43 098,8

Utlån til kredittinstitusjoner 374,1 114,9

Utlån til kunder 39 493,5 33 087,6

Reassurandørenes andel av forsikringsmessige avsetninger 1 501,3 1 828,3

Eiendommer vurdert til virkelig verdi 21 358,6 17 447,0

Andre eiendeler 221,6 73,1

Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer 6 512,6 5 046,5

Finansielle eiendeler til virkelig verdi

- Aksjer og andeler 73 661,1 46 604,0

- Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning 112 025,6 50 782,7

- Derivater 4 774,1 2 117,7

- Eiendeler i livsforsikring med investeringsvalg 39 083,4 7 364,1

- Andre finansielle eiendeler 4 853,4 0,0

Andre kortsiktige eiendeler 33,0 119,8

Bankinnskudd 25 569,0 13 216,0

Sum eiendeler 381 748,8 222 786,6

Egenkapital og gjeld

Innskutt egenkapital 11 711,7 3 045,2

Opptjent egenkapital 7 362,1 5 817,1

Verdireguleringsfond 44,6 24,0

Minoritetsinteresser 122,2 13,5

Sum egenkapital 19 240,6 8 899,8

Ansvarlig lånekapital 5 213,8 3 711,7

Kursreguleringsfond 3 853,7 5 889,7

Forsikringsmessige avsetninger livsforsikring 241 744,7 146 203,4

Avsetning i livsforsikring med investeringsvalg 39 208,2 7 364,1

Premie og erstatningsavsetninger skadeforsikring 1 998,8 2 297,3

Sikkerhetsavsetninger m.v. skadeforsikring 31,8 40,9

Pensjonsforpliktelser 1 121,0 870,9

Utsatt skatt 630,8 116,5

Finansiell gjeld

- Gjeld til kredittinstiusjoner 3 064,5 2 786,0

- Innskudd fra kunder i bankvirksomhet 17 469,6 13 533,7

- Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 23 327,9 16 395,3

- Derivater 3 644,6 1 797,2

Annen kortsiktig gjeld 21 198,8 12 880,1

Sum egenkapital og gjeld 381 748,8 222 786,6
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ENDRING I EGENKAPITAL STOREBRAND KONSERN

Majoritetens andel av egenkapitalen

Annen egenkapital

Verdi- Innregnede Sum
Innskudd regule- inntekter og Annen annen Total

Mill. kroner egenkapital ringsfond kostnader egenkapital egenkapital Minoritet Egenkapital

Egenkapital 31.12.05 3 081,8 12,0 -231,9 6 239,6 6 007,7 6,8 9 108,3

Poster ført direkte mot EK:

Endring estimatavvik pensjoner -239,7 -239,7 -239,7
Oppskrivning egne bygg 12,0 12,0
Omregningsdifferanser 11,8 11,8 11,8 

Periodens resultat 1 496,3 1 496,3 9,5 1 505,8
Sum inntekter og kostnader for perioden 12,0 -227,9 1 496,3 1 268,4 9,5 1 289,9

Egenkapitaltransaksjoner med eiere:

Egne aksjer -36,6 -466,2 -466,2 -502,8
Utbetalt utbytte -999,3 -999,3 -2,9 -1 002,2

Annet 6,5 6,5 0,1 6,6 
Egenkapital 31.12.06 3 045,2 24,0 -459,8 6 276,9 5 817,1 13,5 8 899,8

Poster ført direkte mot EK:

Endring estimatavvik pensjoner 143,8 143,8 143,8

Oppskrivning egne bygg 20,6 8,0 8,0 28,6

Omregningsdifferanser -30,1 -30,1 -30,1

Sikring bokført mot egenkapital -25,6 -25,6 -25,6

Periodens resultat 2 005,7 2 005,7 3,1 2 008,8

Sum inntekter og kostnader for perioden 20,6 96,1 2 005,7 2 101,8 3,1 2 125,5

Egenkapitaltransaksjoner med eiere:

Egne aksjer -3,8 -72,2 -72,2 -76,0

Aksjeemisjon 8 670,3 8 670,3

Utbetalt utbytte -442,0 -442,0 -9,0 -451,0

Kjøp av minoritetsinteresser -56,4 -56,4 114,3 57,9

Annet 13,8 13,8 0,3 14,1

Egenkapital 31.12.07 11 711,7 44,6 -363,7 7 725,8 7 362,1 122,2 19 240,6

Storebrand Konsern 
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KONTANTSTRØMOPPSTILLING STOREBRAND KONSERN  

1.1 - 31.12 1.1 - 31.12 1.1 - 31.12
Mill. kroner 2007 2006 2005

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

Netto innbetalte premier forsikring 20 323,1 10 691,8 16 116,4

Netto utbetalte erstatninger og forsikringsytelser direkte forsikring -15 241,7 -13 321,7 -8 629,9

Netto utbetalte erstatninger og forsikringsytelser gjenforsikring -0,2 5 051,0 -3,9

Netto inn-/utbetalinger ved flytting 915,8 505,1

Innbetalinger av renter, provisjoner og gebyrer fra kunder 2 179,5 1 388,0 1 229,9

Utbetalinger av renter, provisjoner og gebyrer til kunder -1 725,2 -927,8 -651,9

Netto inn-/utbetalinger på utlån kunder -6 185,1 -6 025,3 -3 055,5

Netto inn-/utbetalinger på utlån til og fordring på andre finansinstitusjoner -234,9 -52,1 153,7

Netto inn/utbetaling av kundeinnskudd bank 3 988,4 2 517,0 84,2

Netto inn/utbetaling av innskudd fra Norges Bank og andre finansinstitusjoner 279,0 1 321,7 -687,2

Netto innbetalinger/utbetalinger vedr. verdipapirer i tradingporteføljen:

Aksjer og andeler 3 350,1 -1 853,9 -7 447,6

Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning 926,5 8 671,7 -3 787,5

Finansielle derivater og andre finansielle instrumenter -3 998,0 505,8 2 806,7

Innbetalinger av utbytte fra tradingporteføljen 8,4 3,2 36,4

Netto innbetalinger aktiv forvaltning og fondsforvaltning 363,4 369,3

Utbetalinger til andre leverandører for varer og tjenester -504,3 2 932,0 1 713,3

Netto inn-/utbetalinger vedr. eiendomsdrift 555,7 -2 015,9 -315,2

Utbetalinger til ansatte, pensjoner, arbeidsgiveravgift mv. -1 283,8 -1 124,4 -1 078,9

Utbetalinger av skatter og offentlige avgifter -82,1 -83,6 25,8

Netto inn-/utbetalinger vedr. andre operasjonelle aktiviteter 5,2 -0,9 0,4

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 3 639,9 8 045,8 -2 985,8

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

Netto innbetalinger ved salg av datterselskaper 4,3 261,7 250,2

Netto utbetalinger ved kjøp/kapitalisering av datterselskaper -13 839,5

Utbetalinger ved kjøp av eiendom -316,9 -12,4

Netto innbetalinger/utbetalinger ved salg/kjøp av driftsmidler mv. -108,4 -104,1 -40,9

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -27 855,3 157,6 196,9

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

Utbetalinger ved nedbetaling av lån -421,0 -0,5 -79,5

Innbetaling ved opptak av lån 1,3 1,3 1 578,2

Innbetaling vedr. utstedelse av sertifikatlån og andre kortsiktige lån 743,8 182,2

Utbetalinger vedr. utstedelse av sertifikatlån og andre kortsiktige lån 0,0 -737,4

Innbetaling av lånekapital 4 860,5 100,3 6,9

Utbetaling av renter på ansvarlig lånekapital -347,0 -80,0 -255,3

Innbetaling ved utstedelse av obligasjonsgjeld og annen langsiktig gjeld 2 006,2 1 462,3 3 007,6

Innbetaling ved utstedelse av aksjekapital 8 670,4 0,7

Utbetaling ved tilbakebetaling av aksjekapital -106,6 -502,8 -1 017,8

Utbetaling av konsernbidrag/utbytte -450,6 -999,3 -1 823,4

Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 28 551,8 -756,1 1 599,7

Netto kontantstrøm i perioden 4 336,5 7 447,3 -1 189,1

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 4 336,5 7 447,3 -1 189,1

Kontanter/kontantekvivalenter ved periodens start for nye selskaper 8 016,5

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens start 13 216,0 5 768,7 6 957,8

Beholdning av kontanter/kontantekvivalenter ved periodeslutt 25 569,0 13 216,0 5 768,7

Storebrand Konsern 
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NOTE 3: KJØP AV NY VIRKSOMHET

3. september 2007 ble det inngått avtale mellom Storebrand Livsforsikring AS og Handelsbanken (Sverige) om oppkjøp SPP
Livsförsäkring AB med datterselskaper og noen andre selskaper eid direkte av Handelsbanken. Kjøpesummen utgjør til sammen 
SEK 16,2 milliarder, mens det er aktivert SEK 265 millioner i transaksjonskostnader som en del av kostprisen på aksjene.
Gjennomføringen av transaksjonen er foretatt 21. desember.  Siden det ikke har oppstått vesentlige effekter i perioden frem til 
31. desember vil den regnskapsmessige implementeringen gjøres basert på egenkapitalen i SPP pr. 31.12.2007. Oppkjøpet vil derfor
ikke gi noen effekt på resultatet i 2007. I balansen til Storebrand Livsforsikring konsern pr. 31.12.2007 er balansen til Storebrand
Holding AB med underliggende selskaper konsolidert inn. 

I forbindelse med kjøpet av aksjene i SPP ble det etablert et holdingselskap i Sverige, Storebrand Holding AB, som er et heleid 
datterselskap av Storebrand Livsforsikring. Det er Storebrand Holding AB som har kjøpt aksjene i SPP. Storebrand Holding AB er
finansiert med SEK 8,265 milliarder i egenkapital og SEK 8,2 milliarder i ansvarlig lån fra Storebrand Livsforsikring AS. Investeringen
er finansiert ved at Storebrand ASA har foretatt en fortrinnsrettet emisjon på 9 milliarder kroner, det er så foretatt en aksjeemisjon 
i Storebrand Livsforsikring AS på 9 milliarder kroner. I tillegg har Storebrand ASA tatt opp et brolån på 580 millioner Euro med forfall
i september 2008. Storebrand ASA har lånt disse pengene til Storebrand Livsforsikring. Dette lånet er en midlertidig finansiering som
vil bli erstattet med et langsiktig lån som Storebrand Livsforsikring AS vil ta opp fra eksterne parter. 

Det er foretatt en foreløpig oppkjøpsanalyse som legges til grunn for årsregnskapet pr. 31.12.2007 og som er gjengitt nedenfor.
Det er ved identifisering av merverdi estimert markedsverdi på ervervede forsikringskontrakter som er betydelig lavere enn bokført
verdi. Differansen mellom bokført verdi og markedsverdi representerer det som kalles verdi av eksisterende bestand (”value of 
business-in-force”, eller ”VIF”). Denne verdien representerer rundt NOK 7,7 milliarder og er ført som immaterielle eiendeler i 
balansen. Ut fra forventet varighet på forsikringskontraktene, vil denne posten foreløpig amortiseres over en estimert periode på 
20 år. Denne immaterielle verdien vil vurderes i sammenheng med tilhørende forsikringskontrakter med hensyn til at de totale 
verdier er tilstrekkelige til å møte tilhørende forsikringsforpliktelser, jamfør tilstrekkelighetstesten i IFRS 4 Forsikringskontrakter.  

Ervervede immaterielle eiendeler i tillegg til VIF representerer goodwill på totalt NOK 0,9 milliarder samt andre immaterielle eien-
deler på 1 milliard i form av merkenavn, kundelister m.v. Goodwill avskrives ikke, men er gjenstand for en regulær nedskrivningstest.
For øvrige immaterielle eiendelene er det sett hen til fremtidig inntjening ved beregning av amortiseringsperiode og det er lagt til
grunn en lineær amortisering på om lag 10 år. Immaterielle eiendeler innregnes brutto med utsatt skatt. Det kan forventes endringer
i oppkjøpsanalysen i 2008. 

Noter til regnskapet 

NOTE 1: REGNSKAPSPRINSIPPER

Delårsregnskapet for konsernet inkluderer Storebrand ASA med datterselskaper og tilknyttede selskaper. Delårsregnskapet for 
4. kvartal er avlagt i samsvar med børsforskrift, børsregler og IAS 34 som omhandler delårsregnskap. Delårsregnskapet inneholder
ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap.

Årsrapporten for konsernet Storebrand ASA for 2007 vil bli sendt ut til aksjonærene i mars og kan da fås ved henvendelse til 
selskapets hovedkontor, Filipstad Brygge 1, Oslo eller på www.storebrand.no. En beskrivelse av de regnskapsprinsipper som er
benyttet i delårsregnskapet finnes i regnskapsprinsippnoten i årsrapporten for 2007.

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. Faktiske tall kan avvike fra benyttede estimater.

Balanseførte verdier Virkelig verdi Justeringer til
før transaksjonen i alt virkelig verdi

Immaterielle eiendeler 706,7 8 704,5 7 997,8
Finansielle eiendeler 119 967,5 119 967,5
Andre eiendeler 9 350,6 9 350,6

Sum eiendeler 130 024,8 138 022,6 7 997,8
Forsikringstekniske avsetninger -109 522,9 -109 522,9
Utsatt skatteforpliktelse -566,2 -566,2
Langsiktig gjeld -1 344,2 -1 569,1 -224,9
Kortsiktig gjeld -24 896,8 -24 896,8

Netto eiendeler -5 739,1 1 467,6 7 206,7

Goodwill 886,5 886,5

Netto eiendeler 5 739,1

Kjøpesum 13 832,3

*)  VIF er i oppkjørsanalysen klassifisert som immaterielle eiendeler. Kjøpesummen er betalt med kontanter.

Storebrand Bank ASA har kjøpt opp 90,9% av aksjene i Hadrian Eiendom AS som driver med rådgivning og megling av 
næringseiendom. Kjøpesummen for aksjene er 46,9 mill. kroner.
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NOTE 4: PROFORMA RESULTAT 2007 FOR STOREBRAND INKLUSIVE SPP  

Nedenfor er det utarbeidet et proforma resultat i forbindelse med Storebrands oppkjøp av SPP inkludert datterselskaper samt øvrige
enheter som inngår i oppkjøpet (SPP).   

Proforma resultatet er utarbeidet for å kunne vise sammenlignbare tall og er ikke utrykk for hva resultatet ville ha vært dersom opp-
kjøpt faktisk hadde funnet sted pr 1.1.2007. Proforma informasjonen er ikke nødvendigvis indikativ for fremtidige resultater.
Proforma informasjonen beskriver en hypotetisk situasjon og beskriver ikke Storebrandkonsernets faktiske finansielle posisjon eller
den faktisk gjennomførte virksomhetssammenslutningen. Proforma informasjonen er også basert på flere usikre estimater og forut-
setninger. Proforma informasjonen er basert på en forenklet sammenstilling av resultatene i Storebrand, SPP for perioden 1.1.2007
til 31.12.2007. 

Storebrands regnskapsprinsipper etter IFRS er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma resultatet. Kjente vesentlige forskjeller
mellom IFRS og andre regnskapsprinsipper er justert ved utarbeidelse av proforma resultatet.  

Nærmere om proforma, forutsetninger og justeringer

1. Det er benyttet en gjennomsnittlig omregningskurs ved omregning fra svenske kroner til norske kroner på 0,8667, basert på 
kurser fra Norges Bank.

2. I renteresultat inngår rentekostnader knyttet til ekstern lånefinansiering av kjøpet hvor lånet i beregningene utgjør 4 618 mil-
lioner kroner (hybrid lånekapital og annen ansvarlig lånekapital). Estimerte rentekostnader utgjør 321 millioner kroner, og baserer
seg på rentesatser fra om lag 6,8 til om lag 7,1 prosent. Det er estimert reduserte finansinntekter på 35 millioner kroner knyttet
til bruk av egne midler på 390 millioner kroner ved finansieringen hvor avkastningsrenten er beregnet til om lag 8,9 prosent. 
I beløpet inngår også en kalkulert redusert avkastning på 67 millioner kroner  (3,85 prosent) for hele året knyttet til at SPP tok 
ut 2 mrd svenske kroner før oppkjøpet fant sted. Videre inngår en estimert redusert avkastning på kr 15 millioner kroner i
Storebrand knyttet til finansiering av emisjonskostnader. 

3. I posten Øvrig inngår også en tilbakeføring av enkelte amortiseringskostnader i SPP, samt noe økte kostnader knyttet til 
merverdiavgift basert på foreløpige estimater.

4. I posten Amortisering immaterielle eiendeler inngår amortisering av merverdi knyttet til kjøpte forsikringskontrakter (”value of
business in force – VIF) på om lag 398 millioner kroner som tilsvarer en lineær amortisering over 20 år. Videre inngår amortise-
ring av øvrige immaterielle eiendeler på om lag 102 millioner kroner som tilsvarer en lineær amortiseringsperiode over 10 år.
Disse amortiseringskostnadene er basert på en helt foreløpig oppkjøpsanalyse. 

5. I posten Kapitalforvaltningsvirksomhet inngår foreløpig estimerte økte netto inntekter knyttet til kapitalforvaltningsvirksomhet 
på om lag 206 millioner kroner. Storebrand vil overta forvaltningen av midler ett år etter overdragelsen. 

6. Finansieringen av Storebrand Holding AB er foretatt både med egenkapital og et ansvarlig lån på SEK 8,2 milliarder. Det er 
estimert en redusert skattekostnad for Storebrandkonsernet på netto 158 millioner kroner for 2007. Den reduserte skatte-
kostnaden vil påvirkes av rentekostnader, organisering av kapitalforvaltningsvirksomhet samt amortisering av immaterielle 
eiendeler mv og er foreløpig beregnet. 

Noter til regnskapet 

Storebrand resultat 2007 proforma inklusive SPP

Storebrand Proforma Note Proforma
Mill. kroner konsern SPP justeringer henv. Utvidet konsern

Renteresultat 7 887 214 -437 2 7 663
Risikoresultat 244 188 432
Adminisstrasjonsresultat -669 72 -597
Øvrig -3 030 10 3 -3 020
Amortisering immaterielle eiendeler (VIF mv) -500 4 -500
Midler tilført fors.kundene innen livsforsikring -2 797 -309 -3 106

Sum livvirksomhet 1 635 164 -927 872

Bankvirksomhet 235 235
Kapitalforvaltningsvirksomhet 138 206 5 344
Øvrig virksomhet 12 12

Konsernresultat 2 020 164 -721 1 463

Endring i sikkerhetsavs. mv. i skadeforsikring 9 9

Resultat før skattekostnad 2 029 164 -721 1 472
Skatt -20 37 158 6 176

Resultat 2 009 201 -563 1 1 648
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NOTE 5:  NETTO RENTEINNTEKTER BANKVIRKSOMHET

4. kvartal 1.1 - 31.12
Mill. kroner 2007 2006 2007 2006

Sum renteinntekter 627 339 1 992 1 220
Sum rentekostnader -516 -237 -1 579 -8011
Netto renteinntekter 111 101 413 419

Noter til regnskapet 

NOTE 6: SEGMENTINFORMASJON - RESULTAT PR. VIRKSOMHETSOMRÅDE

4. kvartal 1.1 - 31.12
Mill. kroner 2007 2006 2007 20066

Livsforsikring 594 362 1 635 1 198
Kapitalforvaltning 38 67 138 156
Storebrand Bank 47 36 235 190
Øvrig virksomhet -3 -21 12 41

Sum 676 443 2 020 1 585

NOTE 7: DRIFTSKOSTNADER

4. kvartal 1.1 - 31.12
Mill. kroner 2007 2006 2007 20066

Personalkostnader -378 -360 -1 299 -1176
Avskrivninger -38 -37 -118 -88
Andre driftskostnader -347 -381 -1 164 -1257

Sum driftskostnader -763 -779 -2 582 -2 521

NOTE 8: TIDSREKKE RESULTATTALL - KVARTALSTALL

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

Mill. kroner 2007 2007 2007 2007 2006 2006 2006 2006

Sum inntekter 8 196 5 841 9 383 9 979 9 904 8 367 2 313 13 491
Sum kostnader -9 781 -6 241 -6 442 -8 166 -5 825 -6 156 -4 064 -10 453
Driftsresultat -226 895 3 218 917 2 040 714 1 602 1 193
Konsernresultat 676 357 599 389 444 321 355 466
Resultat før skattekostnad 684 355 602 388 442 321 359 464
Periodens resultat 723 338 584 364 437 299 338 431

Resultat for virksomhetsområder
Livsforsikring 594 307 463 272 362 250 282 304
Kapitalforvaltning 38 6 64 31 67 38 32 20
Storebrand Bank 47 54 55 79 36 47 59 48
Øvrig virksomhet -3 -9 17 7 -21 -13 -18 94

Konsernresultat 676 357 599 389 443 321 355 466

7. Det er lagt til grunn at valutaeksponering knyttet til investeringen i SPP samt utstedte lån sikres med tilhørende derivater. 
Det er forutsatt at sikringsbokføring gjennomføres. 

8. Det forventes engangseffekter knytte til separering av IT-systemer og investering av IT. Det er i resultatet ovenfor ikke medtatt
slike kostnader herunder estimering av beløp knyttet til amortisering knyttet til slike IT-investeringer samt synergieffekter.

9. Det er lagt til grunn at ingen effekter knyttet til resultater fra SPP, eller poster knyttet til oppkjøp og finansiering, har påvirket 
livkundenes resultater (herunder kursreguleringsfond) i Storebrand Livsforsikring AS. 
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NOTE 9: NØKKELTALL VIRKSOMHETSOMRÅDER - AKKUMULERTE TALL

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

Mill. kroner 2007 2007 2007 2007 2006 2006 2006 2006

Konsern 
Overskudd pr. ordinær aksje 7,95 5,20 3,82 1,48 6,03 4,26 3,05 1,72
Egenkapital 19 241 9 658 9 341 9 277 8 900 8 691 8 478 9 328
Kapitaldekning 9,2 % 11,0 % 10,5 % 10,6 % 10,6 % 10,4 % 10,6 % 10,6 %

Livsforsikring
Storebrand Livsforsikring *)
Premier for egen regning 19 717 15 042 10 735 6 340 19 619 15 816 11 384 8 445

- herav produkter med investeringsvalg 2 125 1 753 1 257 675 1 763 1 158 833 490
Forsikringskundenes fond inkl.
opptjent resultat 280 975 161 155 159 058 155 406 153 519 150 746 146 872 146 861

- herav produkter med investeringsvalg 39 208 8 656 8 449 7 777 7 364 6 684 6 281 6 392
Kapitalavkastning I **) annualisert 8,9 % 8,3 % 9,0 % 6,2 % 7,1 % 6,5 % 7,0 % 6,6 %
Kapitalavkastning II**) hittil i år 7,3 % 5,5 % 4,6 % 2,1 % 8,3 % 4,7 % 2,4 % 2,8 %
Kapitaldekning (SBL konsern) 10,0 % 10,0 % 9,4 % 9,7 % 9,7 % 10,3 % 10,4 % 10,7 %
Driftskostnader målt mot forsikringsfond 1,21 % 1,01 % 0,96 % 1,15 % 1,10 % 1,06 % 1,14 % 1,12 %

Storebrand Bank 
Rentemargin % 1,07 % 1,07 % 1,06 % 1,08 % 1,32 % 1,36 % 1,36 % 1,41 %
Kostnader/inntekter % 70 % 66 % 66 % 70 % 71 % 70 % 68 % 74 %
Andre inntekter/totale inntekter % 20 % 19 % 22 % 20 % 16 % 15 % 14 % 16 %
Netto utlån 36 791 35 242 34 512 32 274 30 748 28 118 27 490 26 797
Kapitaldekning 10,5 % 10,4 % 10,5 % 10,5 % 11,0 % 9,7 % 9,8 % 10,3 %

Storebrand Kapitalforvaltning
Totale midler under forvaltning 227 356 225 790 225 826 219 722 216 902 215 056 206 355 209 276
Midler under forvaltn. eksterne kunder 57 661 59 436 60 116 56 389 54 825 55 962 50 707 50 790

*) Nøkkeltall er beregnet etter NGAAP bortsett fra premier og forsikringskundenes fond som er etter IFRS.
**) Kapitalavkastning I: realiserte finansinntekter inkl. opp-/nedskrivning fast eiendom.

Kapitalavkastning II: Som kapitalavkastning I inkl. endring i merverdier på finansielle omløpsmidler.

Noter til regnskapet 
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