
Pressemelding
Kraftig resultatframgang for Storebrand i 1999 -
Solid fundament for videre vekst

•  Driftsresultatet øker med 183% til 5.347 millioner kroner
•  Proforma konsernresultat utgjør 1.370 millioner kroner
•  Verdijustert avkastning i livselskapet er økt fra 3,5% til 15,7%
•  Storebrand er i løpet av 1999 blitt en vinner i markedet for salg av Unit Linked

og i nysalgsmarkedet for verdipapirfond
•  Andelen eksterne midler til forvaltning er nær doblet
•  Styret foreslår et utbytte på 1 kr pr. aksje (første utbytte siden 1993)

Storebrandkonsernet har lagt bak seg et år med gledelig resultatutvikling innenfor viktige
satsningsområder. Med utskillelsen av Storebrands skadeforsikringsvirksomhet til If, er Storebrand
en fokusert aktør i det norske sparemarkedet.
-Resultatet for 1999 bekrefter det strategisk riktige i å løfte vår skadevirksomhet opp på en
nordisk plattform. Jeg forventer en positiv utvikling i bidraget fra skadeforsikring i løpet av
inneværende år.  Samtidig viser årsresultatet at det nye Storebrand har et godt fundament for å bli
det ledende spareselskap i Norge, sier konsernsjef Åge Korsvold i en kommentar.

Gledelig markedsutvikling
Markedsutviklingen viser at Storebrand innen livsforsikring har sikret seg en vekst i markedsandel
på 4 prosentpoeng til 31 prosent. Gjennom året er posisjonen som Norges ledende leverandør av
liv- og pensjonsprodukter styrket blant annet ved at Storebrand  har hatt en gjennomsnittlig andel
av nysalget på 57 prosent i bedriftsmarkedet. I markedet for Unit Linked er det solgt produkter
for 1.434 millioner kroner, noe som gir Storebrand plasseringen som landets ledende Unit Linked-
selskap. Storebrand er også en vinner innen markedet for verdipapirfond i 1999. I løpet av året
økte markedsandelen fra 6,3 til 9,2 prosent, og ved utgangen av året hadde Storebrand 11,1
milliarder kroner i verdipapirforvaltning. Innen aktiv forvaltning ble kapitalen doblet i 1999.

Sterkt finansresultat
Storebrand hadde i 1999 et driftsresultat på 5.347 millioner kroner før tildeling av overskudd til
kundene i livs- og pensjonssparing. Dette er en framgang på 3.459 millioner kroner fra året før,
noe som i hovedsak skyldes utviklingen i det norske og de internasjonale aksjemarkedene. Etter
tildeling av kundenes andel av overskuddet i livs- og pensjonssparing, ble konsernresultatet 1.166
millioner kroner, mot 603 millioner kroner året før. Proforma konsernresultat for 1999 er på
1.370. Proforma regnskapet viser den underliggende ordinære resultatutviklingen i Storebrand med
den nye strukturen som er etablert i 1999.

Netto premieinntekter for livvirksomhetene utgjorde 10.530 millioner kroner, mot 9.099
millioner kroner i 1998 - en økning på 16%. Netto finansinntekter av investeringsporteføljen i
konsernet utgjør 15.830 millioner kroner, som er 12.526 millioner kroner høyere enn i 1998.

Styret foreslår at Storebrand betaler et utbytte på 1 kr pr. aksje. Selskapet vil tilstrebe en relativt
stabil årlig vekst i utbytte pr. aksje.
Konsernets forvaltningskapital økte i fjor med 18% til 150 milliarder kroner. Soliditeten i
konsernet er fremdeles svært god, og kapitaldekningen var ved utgangen av året 14,0% mot



13,4% ved utgangen av 1998. Ordinært resultat pr. aksje ble i fjor kr 3,38, mot kr 2,14 året før.
Resultat pr. aksje inkludert ekstraordinære poster ble kr 12,07.

Grunnlag for videre vekst
Storebrand og konsernsjef Åge Korsvold forventer at det utvidede sparemarkedet vil vise betydelig
vekst i årene som kommer, og mener at selskapet er godt posisjonert for å ta en vesentlig andel av
denne veksten.
-Veksten vil for vår del komme som organisk vekst fra eksisterende markedsområder og  som
resultat av nye vekstinitiativer i Norge og internasjonalt. Vekst kan også komme som et resultat
av nye strukturer, sier Korsvold. Han viser til at både i Norge og internasjonalt har fusjoner og
oppkjøp preget strukturutviklingen.

-Det er grunn til å tro at utviklingen fortsetter. Derfor er det viktig for Storebrand at selskapet er
godt posisjonert. En viktig forutsetning er å være en konkurransedyktig aktør i hjemmemarkedet,
påpeker Korsvold.

Storebrand har etablert en rekke konkrete satsninger for å realisere konsernets IT-strategi innen
sparemarkedet, både i forhold til ny systemplattform og Internett-satsning. Dette innebærer at
teknologiinvesteringer framover vil utgjøre en vesentlig andel av konsernets samlede
investeringer.

Livsforsikring
Storebrand Livsforsikring gjør opp status for fjoråret med økte markedsandeler, sterk vekst i
driftsresultatet og en kapitalavkastning som befester selskapets konkurransedyktige posisjon.
Verdijustert kapitalavkastning (eksklusiv verdiendring i anleggsobligasjoner) i livselskapet utgjør
15,7%, som er 1,7%-poeng høyere enn benchmark og  12,2%-poeng høyere enn tilsvarende
periode i fjor.  Bokført kapitalavkastning utgjør 10,0 prosent, mot 5,9 prosent året før.

Resultatet til fordeling mellom forsikringskunder og eiere utgjør 4.956 millioner kroner før
ekstraordinære poster, mot 1.781 millioner kroner i fjor, noe som utgjør en økning på 194%.
Bokførte  premier (inklusive mottatte premiereserver) utgjør 9.264 millioner kroner. Kundenes
andel av det ordinære resultatet utgjør 4.181 millioner kroner, som er 3.047 millioner kroner
høyere enn i 1998.

Netto realiserte gevinster i livsforsikring utgjør 4.385 millioner kroner, som er 4.005 millioner
kroner høyere enn året før. Urealiserte gevinster, som er overført til kursreguleringsfondet utgjør
5.868 millioner kroner, som etter dette er på 8.596 millioner kroner. Kostnadsprosenten målt i
forhold til gjennomsnittlige kundefond øker fra 0,94 % til 0,96 %.

Unit Linked
1999 var et et særdeles godt år for salg av Storebrand-link produkter. 1,46 milliarder kroner ble
satt inn på Storebrands IPA Link- og Livrente Link-produkter. Tilsvarende tall i 1998 var 232
millioner kroner. Storebrand har dermed gått fra å ha 13 prosent av markedet i 1998 til å bli
markedsleder med en andel av markedet på 29 prosent i 1999.

Kapitalforvaltning
Storebrand ønsker å vokse innenfor kapitalforvaltning i årene som kommer. Målet er å sikre
selskapet er større andel av et voksende kapitalforvaltningsmarked, og derigjennom oppnå god
lønnsomhet ut fra kritisk masse. I løpet av fjoråret har Storebrand kjøpt Finansbanken og
Storebrand Kapitalforvaltning har etablert egen virksomhet i Sverige. Midler under forvaltning er
økt med 21 prosent til 147 milliarder kroner, noe som befester Storebrands posisjon som Norges
største private kapitalforvalter.
Forvaltningen fra eksterne kunder, både gjennom verdipapirfond og diskresjonære porteføljer
(aktiv forvaltning), har i løpet av fjoråret vokst fra 8,9% til 13,7% av totalt forvaltningsvolum. I
løpet av året økte kapitalen til forvaltning innen verdipapirfond med 4,7 milliarder kroner til
11,1 milliarder kroner, noe som gir en markedsandel på 9,2% (inklusive Delphi). Innenfor



aksjefond spesielt, var markedsandelen 11,0%. Innen området aktiv forvaltning ble kapitalen
fordoblet i 1999, og var ved utgangen av året 11,5 milliarder kroner.

Storebrand Bank
Storebrand Bank ble også i fjor kåret til Norges beste Internett-bank. Banken har en god
kundevekst, og opplevde i fjor at over halvparten av lønnskontokundene er blitt faste nettkunder.
Storebrand Bank Konsern, som i tillegg til Storebrand Bank omfatter Storebrand Finans AS, hadde
et årsresultat på 5 millioner kroner. Netto renteinntekter økte som følge av økt balanse og økt
rentemargin. Banken hadde en kjernekapitaldekning på 15,3 prosent ved årsskiftet.

Finansbanken
Finansbanken ASA ble i  fjor overtatt 100 prosent av Storebrand ASA. Målet med oppkjøpet er å
gjøre Finansbanken til landets ledende privatbank. Finansbanken Konsern oppnådde for 1999 et
resultat etter tap på 168 millioner kroner, noe som gir en avkastning på egenkapitalen på 17,1%.
Resultatet i 1998 var 143 millioner kroner.
Rentemargin og rentenetto er i perioden oppretthold på et stabilt nivå sammenlignet med 1998.
Rentemarginen utgjorde 2,50% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Finansbanken har i 1999
kjøpt Delphi Forvaltning.

Øvrig virksomhet
Storebrand mottok konsesjon for deltagelse i If-samarbeidet 20. desember-99. I regnskapet til
Storebrand er det som følge av transaksjonen tatt inn en gevinst på 3.230 millioner kroner, som
er ført som en ekstraordinær post i regnskapet.
Oslo Re fikk et resultat på 115 millioner kroner i fjor. Dette er ført direkte mot egenkapitalen i
henhold til god regnskapsskikk.

Holdingselskapet Storebrand ASA fikk et driftsresulatet inkludert konsernbidrag på 1.334 millioner
kroner, mot 504 millioner kroner i 1998. Storebrand Helseforsikring AS og Fair Forsikring, som
begge startet sin virksomhet høsten 1998, hadde henholdsvis 6 millioner og 12 millioner kroner i
premieinntekter i 1999.
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Oslo, 8 Mars 2000

Kontaktpersoner:
Informasjonsdirektør Egil Thompson: 22489586 - 93480012
Finansdirektør Christian Storm: 22311085 - 93402366



RESULTATREGNSKAP 1 JANUAR – 31 DESEMBER
Mill. kroner 1999 1998 1997

Premieinntekter f.e.r forsikring 10.529,5 9.099,4 7.358,3
Renteinntekter og lignende inntekter bank 923,4 291,6 57,3
Finansinntekter forsikring 23.560,9 15.661,6 14.918,9
Finansinntekter øvrig virksomhet 520,8 289,8 235,3
Andre inntekter 311,6 266,9 235,9
Sum driftsinntekter 35.846,2 25.609,3 22.805,7

Erstatninger for egen regning forsikring –7.791,5 –6.662,7 –5.955,3
Endring forsikringsmessige avsetninger –6.499,7 –4.952,4 –4.295,6
Rentekostnader og lignende kostn. bank –675,7 –232,0 –43,1
Finanskostnader forsikring –7.730,6 –12.357,9 –5.628,8
Finanskostnader øvrig virksomhet –73,4 –131,2 –26,4
Driftskostnader –1.624,3 –1.394,7 –1.186,8
Andre kostnader –537,3 –458,5 –501,4
Sum kostnader –24.932,5 –26.189,4 –17.637,4

Netto resultat skadeforsikr.virksomhet 301,6 460,6 865,3
Til (fra) kursreguleringsfond –5.868,4 2.007,9 –1.051,9
Driftsresultat 5.346,9 1.888,4 4.981,7

Betinget tilleggsavsetning livsforsikring –1.000,0
Midler tilført livsforsikringskundene –4.180,9 –1.285,5 –2.796,8
Konsernresultat 1.166,0 602,9 1.184,9

Endring sikkerhetsavsetning m.v. 154,3 –161,8 5,2
Gevinst ved salg av skadevirksomheten 3.230,0
Resultat før ekstraordinære poster 4.550,3 441,1 1.190,1

Ekstraordinær oppskrivn. eiendom livsforsikr. 234,1
Ekstraordinær tildeling til livkundene –152,0
Resultat før skattekostnad 4.632,4 441,1 1.190,1

Skattekostnad –1.130,8 0,6 –182,6
Minoritetens andel av resultatet –1,6
Årsresultat 3.500,0 441,7 1.007,5

Resultat pr. ordinær aksje 12,07 2,14 3,32

Res. pr. ordinær aksje ekskl. særskilte poster 3,38



BALANSE 31 DESEMBER

Mill. kroner 31.12.99 31.12.98

EIENDELER

Immaterielle eiendeler 544,1 55,5

Utsatt skattefordel 779,2

Bygninger og faste eiendommer 10.234,6 9.718,1

Eierandel tilknyttede selskaper 5.110,0 31,8

Aksjer og andeler til varig eie 43,7 29,2

Obligasjoner holdt til forfall 25.124,8 22.011,3

Kontanter og fordringer på sentralbanker 74,0 60,7

Netto utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 96,7 0,8

Netto utlån til og fordringer på kunder 22.209,7 10.026,4

Andre langsiktige finansielle eiendeler 2.617,9 505,1
Aksjer og andeler 38.705,3 30.096,8
Obligasjoner 35.320,8 37.104,0
Sertifikater 3.104,8 3.514,4
Andre finansielle omløpsmidler 763,6 1.126,5
Sum finansielle eiendeler 143.405,9 114.225,1

Fordringer 981,5 5.049,9
Andre eiendeler 2.638,8 4.395,1
Forskuddsbetalt pensjon 180,0 586,9
Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter 1.896,8 1.438,9
Sum eiendeler 149.647,2 126.530,5

Egenkapital og gjeld
Egenkapital 10.112,5 6.420,7
Minoritetens andel av egenkapitalen 13,2 1,5
Ansvarlig lånekapital 4.536,2 2.962,3
Kursreguleringsfond 8.596,3 2.727,9

Forsikringsmessige avsetninger livsforsikring 99.553,2 90.262,8
Premie og erstatningsavsetninger skadeforsikring 809,5 10.491,8
Sikkerhetsavsetninger m.v. skadeforsikring 1.112,5 3.236,6
Sum forsikringstekniske avsetninger 101.475,2 103.991,2

Avsetninger for andre risiki og kostnader 230,5 199,4
Pensjonsforpliktelser 368,3 766,6
Utsatt skatt 175,6
Gjeld til kredittinstiusjoner 3.116,8 358,0
Innskudd fra og gjeld til kunder 10.759,3 3.519,2
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 7.257,1 3.449,6
Annen gjeld 2.303,4 1.527,3
Påløpne kostnader og forskuddsbetalte inntekter 702,8 606,8
Sum egenkapital og gjeld 149.647,2 126.530,5



HOVEDTALL KONSERN 
Mill.kroner 1999 1998 1997

Driftsresultat 5.347 1.888 4.982
Konsernresultat 1.166 603 1.185
Forvaltningskapital 149.647 123.072 114.517
Egenkapital 10.113 6.421 7.406
Solvenskapital* 11.226 9.658 9.448
Antall årsverk 1.636 4.001 3.736
Kapitaldekning i % 14,0% 13,4% 14,4%

Nøkkeltall pr. aksje 1999 1998 1997
Gjennomsnittlig antall ord. aksjer (i tusen) 277,209 277.079 276.766
Resultat pr. ordinær aksje** 12,07 2,14 3,32
Resultat pr. ord. aksje ekskl. særskilte poster*** 3,38
Utbytte pr. ordinær aksje (i kroner) 1,00 0,00 0,00
Utbytte pr. preferanseaksje (i kroner) 0,00 0,00 0,50

  *) Består av egenkapital samt sikkerhetsavsetninger skadeforsikring.

 **) I beregningsgrunnlaget inngår årsresultatet korrigert for årets avsetninger til lovemessige
sikkerhetsavsetninger m.m. i skadeforsikring.
Sammenligningstall er omarbeidet i samsvar med omarbeidede nøkkeltall.

***) Beregningsgrunnlag som ovenfor korrigert for salgsgevinst i skadeforsikring etter skatt og ekstraordinære
poster.



NØKKELTALL STOREBRAND LIVSFORSIKRING
Mill. kroner 1999 1998

STOREBRAND LIV KONSERN:
Premieinntekt for egen regning: 9.264 8.887
Inntekter/kostnader finansielle eiendeler: 15.176 3.247
 –Herav driftskostnader –140 –99
Forsikringsrelaterte driftskostnader: 755 718
Driftsresultat 4.956 1.786
Ekstraordinære poster: 234
Forvaltningskapital 115.234 99.807
Kapitaldekning 12,0 % 12,1 %

STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS
Resultat til fordeling 5.232 1.781
 –Herav til kunder 4.333 1.285
 –Herav til eiere 899 496
Kostnadsprosent: *)
 –Målt mot gjennomsnittlig kundefond 0,96 % 0,94 %
Kapitalavkastning I **) 10,0% 5,9%
Kapitalavkastning II **) 15,7 % 3,5 %
Kapitalavkastning III **) 14,9% 2,9%
 

*) Beregnet av de samlede driftskostnader

**) Kapitalavkastning I: Realiserte finansinntekter inkl. opp-/nedskrivning fast eiendom

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

Kapitalavkastning III: Som kapitalavkastning I inkl. endringer i merverdier totalt

Proforma-regnskap

Proformaregnskapet viser den underliggende ordinære resultatutvikling i Storebrand
med den nye strukturen som er etablert i 1999.

NOK mill. 1999 1998

Resultat til eier fra SB Livsforsikring 774 500
Driftsresultat skadevirksomhet 734 461
Resultat bankvirksomhet 173 11
Annen virksomhet (311) (369)
Proforma konsern-resultat 1.370 603

.


