
Årsresultat i Storebrand 1998:

Godt konsernresultat tross svak
utvikling i finansmarkedene
• Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital
• Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring
• Bokført avkastning 5,85%, og verdijustert avkastning 3,50% i livsforsikring
• Styrket markedsposisjon i livs- og pensjonsforsikring
• Skadeselskapet opprettholder sin markedsandel

Storebrandkonsernet hadde i 1998 et driftsresultat på 2.238 millioner kroner før tildeling av
overskudd til kundene i livs- og pensjonsforsikring. Dette er en reduksjon på 2.571 millioner
kroner fra året før og skyldes spesielt utviklingen i det norske finansmarkedet i 2. halvår 1998.
Etter tildeling av kundenes andel av overskuddet i livs- og pensjonsforsikring, ble
konsernresultatet 953 millioner kroner mot 1.012 millioner kroner året før.

Netto premieinntekter for konsernet ble 16.747 millioner kroner mot 14.642 millioner kroner i
1997 – en økning på 14,4%.

I livkonsernet fikk Storebrand i fjor et driftsresultat på 1.786 millioner kroner. Dette er 2.573
millioner kroner lavere enn året før og skyldes et svakere finansresultat. Til tross for et
betydelig svakere resultat på finanssiden, hadde Storebrand i fjor en meget konkurransedyktig
avkastning. Bokført avkastning ble 5,85% og verdijustert avkastning 3,50%. Tilsvarende
avkastningstall for 1997 var henholdsvis 9,96% og 10,45%.

I skadeforsikring ble driftsresultatet 809 millioner kroner mot 684 millioner kroner i 1997 – en
fremgang på 18,3%. Resultatforbedringen i skadeforsikring skyldes i det vesentlige at det
forsikringstekniske resultatet er forbedret med 275 millioner kroner.

Resultat pr. aksje ble i fjor kr. 3,40 mot kr. 3,57 året før. Styret foreslår at Storebrand ikke
utbetaler utbytte for 1998. Dette bidrar til å begrense behovet for ekstern kapitaltilførsel knyttet
til finansieringen av oppkjøpet av Finansbanken. Styret vil som en konsekvens av denne
beslutningen gi fortrinnsrett til eksisterende aksjonærer ved den planlagte kapitalutvidelsen.
Selskapet har, som tidligere uttalt, som målsetting å utbetale utbytte i årene fremover.

Konsernets forvaltningskapital økte i fjor med nær 7,5% til 123.072 millioner kroner.
Kursreservene er redusert med 3.069 millioner kroner i 1øpet av 1998 og var ved utgangen av
fjoråret 3.480 millioner kroner.Ved utgangen av 1998 var konsernets kapitaldekning 13,4%
mot 14,4% ved utgangen av 1997. Lovens minstekrav er 8 %. Reduksjonen skyldes innfrielse
av preferansekapitalen og vekst i forvaltningskapitalen som for en stor del er plassert i aksjer.

US GAAP
Basert på amerikanske regnskapsregler (US GAAP), er Storebrandkonsernets årsresultat 779
millioner kroner, som er 12 millioner kroner lavere enn resultatet etter norske regnskapsregler.
Etter US GAAP er Storebrandkonsernets egenkapital 8,3 milliarder kroner, som er 2,7
milliarder kroner høyere enn egenkapitalen basert på norske regnskapsregler.



Strategiske valg
Konsernsjef Åge Korsvold sier i en kommentar at de strategiske valg Storebrand har gjort ved
inngangen til 1999 blir viktige for konsernet. -Vårt kjøp av Finansbanken vil komplettere
Storebrands tilbud i det utvidede sparemarkedet. Vår avtale med Skandia om sammen å danne
et nordisk skadeforsikringskonsern er et solid bidrag til å løse Storebrands strukturelle
utfordringer. Etter etableringen av det nordiske skadeselskapet vil Storebrand være et integrert
finanskonsern med forsterket fokus på det brede spare- og personrisikomarkedet, sier
Korsvold.

Bygget soliditet
I en kommentar til 1998-resultatet sier Korsvold at Storebrand har stått godt gjennom
finansuroen i fjor, og kan fremvise en konkurransedyktig avkastning.
-Storebrand har gjennom flere år prioritert å bygge opp soliditet og dermed risikobærende
evne til å stå i mot slik turbulens som vi har hatt i finansmarkedene i 1998. Vi har økt våre
investeringer i aksjer betydelig de 2-3 siste årene, men først etter at soliditet og risikobærende
evne var styrket vesentlig. Uroen i aksjemarkedene har ikke på noe tidspunkt medført at
Storebrand har følt seg tvunget til å selge aksjer for å redusere risikoen. Vår økte satsing på
aksjeinvesteringer i de internasjonale markedene har gitt en diversifiseringseffekt som viste seg
gunstig i fjor, sier Korsvold.

– Vi venter i 1999 god effekt av de omfattende investeringer vi har gjort i bedre
forretningssystemer og større salgskraft. Det er gledelig at livselskapet har styrket sin
markedsposisjon ytterligere og at vi i skadeforsikring klarer å holder vår markedsandel, sier
Korsvold.

Livsforsikring
Premieinntektene for egen regning for virksomhetsområdet livsforsikring (inkl. Unit Linked)
ble 9.174 millioner kroner, som er en økning på 1.772 millioner kroner (24%) fra 1997.
Storebrand har styrket sin posisjon innen livs- og pensjonsforsikring. Livselskapets samlede
markedsandel målt i totalt forfalt premie (inklusive overførte reserver og Unit Linked) økte fra
28% i 1997 til 30% i fjor. I kollektive forsikringer økte Storebrand sin markedsandel fra 27% til
29% i 1998. I individuell livs- og pensjonsforsikring ble markedsandelen redusert fra 34% til
33% (tallene er eksklusive Norske Liv).

Storebrand Livsforsikring hadde i fjor en netto bokført tilflytting (inkl. unit linked) av
kundemidler på 923 millioner kroner. I tillegg kommer mottatte tilflyttingsordre på 1,5
milliarder kroner som først blir bokført i 1999.

Av livkonsernets driftsresultat på 1.786 millioner kroner er 1.285 millioner kroner overført
forsikringskundene og 501 millioner til eierne. Verdijustert driftsresultat, hvor også endringene
i de urealiserte kursreservene er inkludert, utgjorde minus 748 millioner kroner, som er en
reduksjon på 6.219 millioner kroner i 1998.

Livselskapets finansinntekter utgjorde 5.354 millioner kroner i fjor. Det er 2.898 lavere enn i
1997. Til tross for reduksjonen er Storebrand blant markedets beste på både bokført og
verdijustert avkastning. Selskapets bufferkapital (tilleggsavsetninger og kursreserver) utgjorde
ved siste årsskifte 8,8 milliarder kroner mot 11,0 milliarder kroner ved utgangen av 1997.



Driftskostnadene i livsforsikring målt mot gjennomsnittlig kundefond økte i fjor med 0,08
prosentpoeng til 0,94%. Økte salgskostnader som følge av et godt salg, oppbygging av
distribusjonskapasitet og investering i ny teknologi er de viktigste årsakene til
kostnadsøkningen.

Skadeforsikring
Storebrand Skadeforsikrings driftsresultat økte i 1998 med 125 millioner kroner til 809
millioner kroner. Det forsikringstekniske resultatet er forbedret med 275 millioner kroner. Her
inngår avviklingsgevinster på gamle skader og regnskapsmessig effekt av Kredittilsynets
reduserte minstekrav med tilsammen 503 millioner kroner mot 611 millioner kroner i fjor.
Korrigert for disse effektene fikk Storebrand Skadeforsikring et forbedret forsikringsteknisk
resultat på 383 millioner kroner. Et bedret reassuranseresultat bidrar også positivt i
resultatutviklingen.

Skadeprosenten for egen regning gikk ned fra 77,8% i 1997 til 73,5% i fjor. Combined ratio,
som er summen av kostnader og skadeutbetalinger, viser en markert forbedring fra 104,7% i
1997 til 100,4% i fjor. Selskapets målsetting er en combined ratio på 100% i gjennomsnitt over
en konjunktursyklus. Etter en markert skadeøkning i 96/97 gjennomførte Storebrand
premietiltak som har begynt å få effekt i 1998. Den positive utviklingen i skadeprosenten
gjennom 1. halvår i fjor ser imidlertid ut til å flate ut mot slutten av året etter et større innslag
av store skader.

Premieinntekter for egen regning i skadeforsikring utgjorde i fjor 7.573 millioner kroner – en
økning 333 millioner kroner fra 1997. De samlede finansinntekter i skadevirksomheten ble 916
millioner kroner mot 1.033 millioner kroner i 1997. Kostnadsprosenten for egen regning var i
fjor 26,9% – som er samme nivå som i 1997.

Markedsandelen i skadeforsikring økte med 0,1 prosentpoeng i 4. kvartal, og selskapet
opprettholdt dermed sin markedsandel på 38,9% i forhold til 31.12.97.

Øvrig virksomhet
Storebrand ASA hadde et driftsresultat i 1998 på 326 millioner kroner. Dette er 288 millioner
kroner lavere enn i 1997, og skyldes lavere inntektsført konsernbidrag i 1998. Dette oppveies
av et høyere utbytte som først inntektsføres i selskapet i 1999.
Resultatene i Storebrand Bank AS ble svakere enn i 1997 (minus 90 millioner kroner når
utbytte fra Storebrand Finans elimineres, mot minus 64 millioner kroner i 1997). Storebrand
Bank konsern fikk et resultat på 11 millioner kroner i fjor mot minus 1 million kroner året før.
Banken mer enn fordoblet antall kunder i fjor fra 15.000 til 36.000. Storebrand Fondene AS
(tidligere Storebrand Spar AS) hadde et resultat på 6 millioner kroner i fjor som er 6 millioner
kroner lavere enn året før.

Oslo 3. mars 1999

Kontaktpersoner:
Finansdirektør Christian Storm 22311085, mobil 934 03 266
Informasjonsdirektør Jack Frostad 22315757, privat 33055032, mobil 92826255



Resultat og balanse
Mill. kroner 1998 1997
Storebrand Konsern
Driftsresultat 2 238 4 809
Konsernresultat 953 1 012
Forvaltningskapital 123 072 114 517
Egenkapital 5 566 5 922
Solvenskapital  * 8 803 8 984
Antall årsverk 4 001 3 736
Kapitaldekning i % 13,4 % 14,4 %

*) Består av egenkapital samt sikkerhets-, reassuranse- og administrasjonsavsetning, naturskadefond og
garantiavsetning skadeforsikring.

Nøkkeltall pr. aksje
Gj.sn. antall ord. aksjer (i tusen) 277 079 276 766
Resultat pr. ordinær aksje (i kroner) 3,40 3,57
Utbytte pr. ordinær aksje (i kroner) 0,00 0,00
Utbytte pr. preferanseaksje (i kroner) 0,00 0,50

Nøkkeltall – Skade
Mill. kroner 1998 1997
Storebrand Skadeforsikring Konsern
Forfalte premier brutto 8 995 8 376
Forfalte premier for egen regning 7 799 7 371
Driftsresultat 809 684
Skadeprosent for egen regning 73,5 % 77,8 %
Kostnadsprosent for egen regning 26,9 % 26,9 %
Combined ratio for egen regning 100,4 % 104,7 %
Solvenskapital 5 501 5 202
Solvensmargin 70,5 % 70,6 %
Skadereserveprosent f.e.r. 90,0 % 106,0 %
Forvaltningskapital 18 016 18 236
Avkastning på gj.sn. solvenskapital 15,1 % 13,5 %
Kapitaldekning 23,3 % 22,4 %

Nøkkeltall – Liv
Mill. kroner 1998 1997
Storebrand Livsforsikring Konsern
Premieinntekter for egen regning 8 991 7 287
Driftsresultat 1 786 4 359
Verdijustert driftresultat – 737 5 471
Kapitaldekning 12,10 % 10,51 %



Storebrand Livsforsikring AS:
Driftsresultat 1 781 4 354
– til forsikringskundene 1 285 3 797
– herav betinget tilleggsavsetning 0 1 000
– til eierne 496 557
Bokført kapitalavkastning 5,85 % 9,96 %
Verdijustert kapitalavkastning
ekskl.obligasjoner holdt til forfall 3,50 % 10,45 %
Gjennomsnittsrente 5,38 % 9,50 %
Gjennomsnittlig rentegaranti 3,80 % 3,80 %
Gj.sn. rentegar. ekskl. premiefond 3,90 % 3,90 %
Kostnadsprosent 0,94 % 0,86 %

Resultatregnskap 1 januar – 31 desember

Mill. kroner 1998 1997
Driftsinntekter
Premier for egen regning livsforsikring 9 174,1 7 402,1
Premier for egen regning skadeforsikring 7 573,1 7 240,4
Inntekter fra finansielle eiendeler
forsikring 17 602,5 15 489,9
Inntekter fra finansielle eiendeler øvrig
virksomhet 581,4 292,6
Andre forsikringsrelaterte inntekter 241,8 266,8
Andre inntekter 248,4 226,5
Driftsinntekter 35 421,3 30 918,3

Kostnader
Erstatninger f.e.r. livsforsikring – 6 646,4 – 5 955,3
Endring forsikringsmessige
avsetninger livsforsikring – 5 052,4 – 4 339,4
Erstatninger f.e.r. skadeforsikring – 5 562,8 – 5 632,9
Kostnader i tilkn. til finansielle
eiendeler forsikring – 11 476,5 – 6 307,1
Kostnader i tilknytning til
eiendeler øvrig virksomhet – 846,1 – 538,5
Forsikringsrelaterte driftskostnader – 2 829,8 – 2 601,0
Andre kostnader forsikring – 265,9 – 322,4
Andre kostnader – 503,4 – 412,5
Kostnader – 33 183,3 – 26 109,1

Driftsresultat 2 238,0 4 809,2

Betinget tilleggsavsetning livsforsikring – 1 000,0
Midler tilført forsikringskundene
innen livsforsikring – 1 285,5 – 2 796,8



Konsernresultat 952,5 1 012,4

Endring sikkerhetsavsetning m.v.
i skadeforsikring – 161,8 5,2

Resultat ordinær virksomhet 790,7 1 017,6

Skattekostnad 0,7 59,3

Årsresultat 791,4 1 076,9

Resultat pr. ordinær aksje 3,40 3,57

Balanse 31. desember

Mill.kroner 1998 1997
Eiendeler
Immaterielle eiendeler 55,5 53,9

Bygninger og fast eiendom 9 718,1 9 079,4
Aksjer og andeler til varig eie 61,0 40,2
Obligasjoner holdt til forfall 22 011,3 18 553,7
Pantelån og andre lån 10 026,4 10 023,9
Andre langsiktige finansielle eiendeler 505,1 163,5
Aksjer og andeler 27 809,3 20 732,3
Obligasjoner 36 657,3 38 100,7
Sertifikater 3 517,7 7 078,5
Andre kortsiktige finansielle eiendeler m.v. 1 053,1 1 734,1
Sum finansielle eiendeler 111 359,3 105 506,3

Fordringer 5 049,8 2 301,1
Andre eiendeler 4 456,6 3 985,6
Forskuddsbetalt pensjon 586,9 599,7
Utsatt skattefordel 124,0 100,3
Forskuddsbetalte kostnader
og opptjente inntekter 1 439,7 1 886,7
Sum eiendeler 123 071,8 114 433,6

Egenkapital og gjeld
Egenkapital 5 565,9 5 921,8
Minoritetens andel av egenkapitalen 1,5 1,5
Ansvarlig lånekapital 2 962,3 1 401,0

Forsikringsmessige avsetninger
livsforsikring 90 262,8 85 659,3
Premieavsetning f.e.r. skadeforsikring 3 465,5 3 180,4



Erstatningsavsetning f.e.r.
skadeforsikring 7 026,3 7 815,9
Sikkerhetsavsetninger m.v.
skadeforsikring 3 236,6 3 061,9
Sum forsikringstekniske
avsetninger 103 991,2 99 717,5

Avsetning for andre risiki og kostnader 199,4 152,4
Påløpt pensjonsforpliktelse 766,6 790,5
Utsatt skatt 124,0 100,3
Gjeld 8 854,1 5 856,3
Påløpne kostnader og
forskuddsbetalte inntekter 606,8 492,3
Sum  egenkapital og gjeld 123 071,8 114 433,6


