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Norges Røde Kors
og Storebrand

samarbeider mot 

mobbing og vold

Hvis flere
bryr seg

stanse
mobbingen!

kan vi

V i  b r y r  o s s  f o r d i  v i
v e t  a t  d e t  n y t t e r

Året 1997

Januar: • Omfattende evakueringer

i Troms p.g.a. snøskred.

Storebrand beslutter å vil-

le dekke folks merutgifter.

Februar: • Storebrand offentliggjør

samarbeid med

Nasjonalforeningen for

folkehelsen om Norges

første helsekort.

• Emisjonspraksis og egen-

handel med aksjer i sterk

fokus p.g.a. Norwegian

Applied Technology

(NAT). Storebrand kom-

mer i fokus p.g.a. egen-

handelspraksis og brudd

på interne retningslinjer.

• Storebrand legger om og

forbedrer sitt bonussystem

i bilforsikring.

April: • Styrene i Kreditkassen og

Storebrand vedtar å gå inn

for en sammenslåing av de

to konsernene til

Christiania.

• Fire organisasjoner som

arbeider for bekjempelse

av narkotika inngår avtale

med Storebrand som opp-

retter fond for narkotika-

bekjempelse.

Juni: • Storebrand lanserer

Norges første operasjons-

forsikring.

• Presseutspill: 4 av 5 for-

nøyd med personskade-

oppgjør i Storebrand.

• Funksjonshemmedes

Fellesorganisasjon og

Storebrand inngår opp-

siktsvekkende avtale om

forsikringstilbud til funk-

sjonshemmede - et gjen-

nombrudd for forsikrings-

messig dekning av funk-

sjonshemmede.

• Forslaget om fusjon med

Kreditkassen oppnår ikke

tilstrekkelig flertall under

Storebrands ekstraordinæ-

re generalforsamling.

August: • Storebrand får tillatelse til

å etablere Unit Linked-

selskapet Storebrand

Fondsforsikring AS.

Oktober: • Ungdomsproduktet

“Jump” lanseres og selges

bl.a. over Internett.

Desember: • Storebrand Bank lanserer

for første gang i Norge

mulighet for kjøp av AMS-

andeler i aksjefond via

Internett.

• Alle regioner har etablert

ett eller flere kundesentre,

salgs- og servicesentre og

en nysalgsassurandør-

kanal.

Distribusjonsprosjektet

har vært en av de største

endringsprosessene

noensinne i Storebrand.
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Storebrand tilbyr  forsikringer, spare-

produkter, pengeforvaltning og bank-

tjenester til over en million kunder.

Storebrand er dermed Norges største

forsikringsselskap og en ledende leve-

randør av økonomisk trygghet og fi-

nansielle tjenester til personer og be-

drifter. Gjennom sin virksomhet bidrar

Storebrand til å bedre kundenes øko-

nomi, forenkle deres finansielle hver-

dag og gi den enkelte økt trygghet mot

uforutsette hendelser. Forebygge ska-

der på mennesker, materielle verdier

og miljø er derfor et hovedmål for

konsernet. 

Storebrand betjener rundt 40 pro-

sent av det norske markedet for skade-

forsikring og omkring 30 prosent av

livsforsikringsmarkedet i Norge.

Selskapet er Norges største forvalter av

privat sparekapital og en av landets

største eiendomsinvestorer.

Etableringen av en egen bankvirksom-

het har gitt selskapet  en full bredde i

sitt produkt og tjenestetilbud. 

Virksomheten

Storebrand er et integrert finanskon-

sern med hovedvirksomhetene knyttet

til skadeforsikring, livsforsikring, fonds-

forvaltning og bankvirksomhet.

Konsernets operative organisasjon er

inndelt i 5 markedsområder med ut-

spring i hovedvirksomhetene.

Storebrand betjener sine kunder

gjennom Forsikringskontorer,

Agenturer og Bankfilialer i seks geo-

grafiske områder. Dette sikrer

Storebrand en tilstedeværelse over

hele landet. Av konsernets 3.891 ansat-

te er 1.970 knyttet til distribusjonsappa-

ratets 224 kontorer. Storebrand har i

1997 foretatt grunnleggende omleg-

ging av kundebetjening og salgssyste-

mer i regionapparatet for å bedre kun-

deservice, telefontilgjengelighet og

salgsarbeidet. I tillegg er de første råd-

givningskontorene etablert for å gi

økonomisk rådgivning til personkun-

der.

I Sverige arbeider Storebrands

heleide datterselskap

Försäkringsaktiebolaget Storebrand

Sverige innen næringslivsforsikring. 

I internasjonal sammenheng driver

Storebrand en betydelig virksomhet in-

nen sjø og energiforsikring.

Dette er Storebrand

Storebrand er Norges ledende forretningsmessige leverandør
av finansielle velferdstjenester. Vi tilbyr forsikring, penge-
forvaltning, helse, miljø, og sikkerhet til mer enn en million
kunder.

Storebrand vil være tilgjengelig, gi riktige oppgjør og for-
enkle kundenes finansielle hverdag. Med høy kompetanse
skal vi sikre konkurransedyktige priser og produkter.

Storebrand gir individuelle og kollektive løsninger i sam-
spill med fellesskapets ordninger. Storebrand tar medansvar
for å bedre miljøet, øke velferden og fremme den enkeltes
livskvalitet.

Storebrand skal skape verdier for kunder og eiere ved å
arbeide i markeder som gir best langsiktig avkastning.

Forretningsformål



Mill. kroner 1997 1996 1995 1994 1993

Storebrand Konsern 
Premieinntekter for egen regning 14.642 13.213 12.985 12.929 11.008
Driftsinntekter 30.918 25.495 22.673 24.260 22.421
Netto finansinntekter forsikring 9.183 7.936 7.238 5.270 9.778
Driftsresultat 4.809 4.120 4.206 1.985 5.968
Konsernresultat 1.012 1.254 1.451 522 1.397
Forvaltningskapital 114.517 104.370 99.256 97.626 95.606
Egenkapital 5.886 4.857 3.806 2.459 2.428
Solvenskapital  * 8.948 7.924 6.912 5.921 5.712
Antall årsverk 3.736 4.029 4.042 4.100 4.105
Kapitaldekning i % 14,4% 14,5% 15,8% 8,8% 8,7%

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

Nøkkeltall pr. aksje
Gjennomsnittlig antall ordinære aksjer (i tusen) 276.766 276.586 276.418 265.962 176.324
Resultat pr. ordinær aksje * 3,57 3,98 4,82 1,20 4,80
Utbytte pr. ordinær aksje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20
Utbytte pr. preferanse aksje 0,50 0,70 0,70 0,90 1,10

*) Beregnet for antall aksjer pr. 31.12. i 1993. For de øvrige år er gjennomsnittlig antall aksjer gjennom året benyttet. 
Resultat pr. aksje i 1996 omfatter gevinst ved salg av UNI Storebrand Kredittforsikring AS med 138 mill. kroner.
Av gevinsten er 116,4 mill. kroner henførbar til sikkerhetsavsetninger mv. Resultat pr. aksje inkluderer periodisert overkurs 
ved innløsning av preferanseaksjer.

Storebrand Livsforsikring Konsern
Premieinntekter for egen regning 7.287 5.936 5.815 6.117 4.742
Inntekter/kostnader finansielle eiendeler 8.164 6.674 6.206 4.798 8.749
Driftsresultat 4.359 3.434 3.342 1.922 5.414
Verdijustert driftsresultat * 5.471 5.143 5.025 -1.198 9.682
Kapitaldekning 10,51 % 10,16 % 14,10 % 11,22 % 11,09 %

*) inkl. kursreserver på obligasjoner holdt til forfall

Storebrand Livsforsikring AS
Driftsresultat: 4.354 3.427 3.337 1.913 5.409
- Til forsikringskundene 3.797 2.866 2.755 1.463 4.571
- Herav betinget tilleggsavsetning 1.000 1.800 1.000 500 2.800
- Til eierne 557 561 582 434 749
- Til skatt 0 0 0 16 94
Kapitalavkastning 9,96 % 8,48 % 8,50 % 6,87 % 13,58 %
Verdijustert kapitalavkastning 10,45 % 10,01 % 9,90 % 2,44 % 19,87 %
Verdijustert kapitalavkastning inkl. obligasjoner holdt til forfall 10,55 % 10,37 % 10,65 %
Gjennomsnittsrente 9,50 % 8,14 % 8,16 % 6,50 % 13,20 %
Gjennomsnittlig rentegaranti totalt 3,8 % 3,9 % 4,0 % 4,0 % 5,1 %
Gjennomsnittlig rentegaranti ekskl. premie- og pensjonsreguleringsfond 3,9 % 4,0 % 4,1 % 4,2 % 4,7 %
Kostnadsprosent 0,86 % 0,90 % 1,02 % 1,10 % 1,15 %

Storebrand Skadeforsikring Konsern
Forfalte premier brutto 8.376 8.173 8.302 8.234 7.928
Forfalte premier for egen regning 7.371 7.253 7.222 6.912 6.283
Driftsresultat 684 1.043 1.184 712 1.164
Skadeprosent for egen regning 77,8 % 74,9 % 70,0 % 73,7 % 77,4 %
Kostnadsprosent for egen regning 26,9 % 28,5 % 28,1 % 26,3 % 27,9 %
Combined Ratio for egen regning 104,7 % 103,4 % 98,1 % 99,9 % 105,2 %
Solvenskapital 5.160 5.016 4.878 4.694 4.306
Solvensmargin 70,0 % 69,2 % 67,5 % 67,9 % 68,5 %
Skadereserveprosent for egen regning 106,0 % 111,2 % 109,5 % 112,5 % 111,4 %
Forvaltningskapital 18.236 18.577 18.031 17.251 16.294
Avkastning på gjennomsnittlig solvenskapital 13,5 % 21,1 % 24,7 % 15,8 % 27,9 %
Kapitaldekning 22,4 % 28,8 % 30,3 % 25,9 % 18,8 %

N
økkeltall
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Antall aksjer 31. desember 1997

Styret:

H.r. advokat Jon R. Gundersen

(formann) 1.364

Konsernsjef Jens Ulltveit-Moe 7.484

Adm. dir. Per-Leon Selseth 0

Dir. Brit K. S. Rugland 23

Dir. Lennart Jeansson 1.000

Konserndirektør Leiv L. Nergaard 0

Fagsjef Mathias Dannevig 319

Hovedtillitsvalgt Per-Olav Myrtrøen 0

Bedriftskonsulent Dagfin Lea 115

Representantskap:

Aksjonærvalgte:

Konsernsjef Sven Ullring (ordfører) 0

Konsernsjef Jens P. Heyerdahl d.y.

(varaordfører) 9.136

Adm. dir. Tore Lindholt 46

Adm. dir. Svein Rennemo 0

Finansdirektør Reidar Flod Johansen 0

Divisjonsdirektør Kari Broberg 0

Adm. dir. Wenche Meldahl 0

Generalsekretær Sandra Riise 0

Førstebyskriver Brit Seim Jahre 0

Konserndirektør Jan Magne

Heggelund 0

Adm. dir. Ole Enger 0

Adm. dir. Erik Braathen 13.760

Adm. dir. Terje Venold 0

Adm. dir. Halvor Stenstadvold 101

Professor Erling Steigum 0

Adm. dir. Harald Tyrdal 5

Disponent Kristian Zachariassen 0

Adm. dir. Anders Renolen 0

Adm. dir. Tor Brandeggen 0

Valgt av ansatte:

Jorun Elisabeth Erstad 115

Ingrid Rongen 0

Inger Anne Strand 36

Arild Lorentzen 488

Morten Rambech Dahl 1.516

Tore Fredriksen 115

Edrund Olaisen 336

Per-Inge Søreng 284

Einar Sørensen 952

Tore Johnsen 0

Revisor:

Ole M. Klette 0

Arne Frogner 0

Kontrollkomite:

Førstelagmann Nils Erik Lie (for-

mann) 0

Førstebyskriver Brit Seim Jahre 0

Rådgiver Harald Moen 422

Adm. dir. Carl Graff-Wang 1.290

Sverre Bjørnstad 2.816

Jon Ansteinsson 5.574

Hovedledelse:

Konsernledelse:

Konsernsjef Åge Korsvold *) 43.882

Konserndirektør 

Knut W. Francke 1.536

Konserndirektør Gunn Ovesen 2.616

Konserndirektør Paul Høiness 0

Konserndirektør Allan Åkerstedt 0

Konserndirektør Idar Kreutzer 300

Direksjon:

Konsernsjef Åge Korsvold *) 43.882

Konserndirektør Idar Kreutzer 300

Konserndirektør Espen Klitzing 300

Konserndirektør 

Hans Henrik Klouman 463

Stabsledere:

Konserndirektør Gry Gautneb 0

Konserndirektør 

Rolf Corneliussen 115

Konserndirektør Jon Hippe 0

*) Åge Korsvold har kjøpt en opsjon

som gir han rett til å erverve 600.000

aksjer. Som en del av sin ansettelsesav-

tale er han gitt en opsjon på å kjøpe

inntil 250.000 aksjer (jfr. note 16 i

regnskapet).

Tallene angir det antall aksjer den

enkelte står oppgitt med i aksjeeierre-

gisteret pr. 31.12.97. Det totale antall

inkluderer aksjer eiet av ektefelle, min-

dreårige og barn eller selskaper hvor

vedkommende har slik innflytelse som

nevnt i aksjelovens paragraf 1-2. 

Tillitsvalgte og administrasjon
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Konsernresultatet for 1997 nådde et til-

fredsstillende nivå og ble 1.012 millio-

ner kroner mot 1.254 millioner kroner

året før. Netto premieinntekter ble

14.642 millioner kroner mot 13.213

millioner kroner i 1996. Mens resulta-

tet i livsforsikringsvirksomheten er til-

fredsstillende, ble skaderesultatet svakt

med økt skadeomfang som følge av

den sterke konjunkturutviklingen i

Norge. En slik oppgang resulterer nor-

malt i økte forsikringsskader både for

privat- og bedriftskunder.

Konsernresultatet er påvirket av høye

bokførte finansinntekter.

Resultatutviklingen

Konsernets resultat i 1997 er svakere

enn i 1996 som en følge av konjunktur-

betinget skadeøkning og fortsatt press

på marginene på grunn av sterk kon-

kurranse. Livsforsikringsselskapet har

opprettholdt en konkurransedyktig

finansavkastning gjennom året, og har

i tillegg hatt en god salgsutvikling spe-

sielt innen privatmarkedet. Konsernets

driftsresultat i 1997 ble 4.809 millioner

kroner før fordeling til livkundene

sammenliknet med 4.120 millioner

kroner i 1996. Etter tildeling av kunde-

nes andel av overskuddet i livs- og pen-

sjonsforsikring, ble konsernresultatet

1.012 millioner kroner mot 1.254 milli-

oner kroner i 1996. Det forsikringstek-

niske resultatet i skadeforsikringsvirk-

somheten, målt som summen av skade

og kostnadsprosent utgjorde 104,7 pro-

sent mot 103,4 prosent i 1996. Den

underliggende lønnsomhetsutvikling-

en har ikke vært tilfredsstillende i

1997, selv om utviklingen var noe bed-

re i 2. halvår enn i 1. halvår.

Resultat pr. ordinær aksje ble 3,57

kroner mot 3,98 kroner i 1996.

US GAAP

Som ved de to foregående årsavslut-

ninger har Storebrand også i 1997

utarbeidet en sammenlikning mellom

resultatene etter United States

Generally Accepted Accounting

Principles (US GAAP) og norske regn-

skapsregler (NGAAP). Konsernets års-

resultat er etter US GAAP 351 millio-

ner kroner, som er 725 millioner lave-

re enn etter NGAAP. Differansen i

resultatet skyldes bl.a. reduserte krav til

tilleggsavsetninger og sikkerhetsavset-

ninger i skadeforsikringsvirksomheten.

Konsernets egenkapital utgjør etter 

US GAAP 9,4 milliarder kroner, som er

3,5 milliarder kroner høyere enn egen-

kapitalen basert på norske regnskaps-

prinsipper. US GAAP-tallene er vist på

side 79 i årsrapporten.

Christiania

Storebrand og Kreditkassen fremmet

våren 1997 et forslag om fusjon mel-

lom selskapene. Storebrand begrunnet

forslaget med synergier og salgskraft i

distribusjon av liv- og spareprodukter i

tillegg til betydningen av å øke konser-

nets markedsverdi i en næring preget

av strukturendringer. Selskapets prefe-

ranseaksjer kom i vippeposisjon og

utgjorde et tilstrekkelig negativt flertall

i generalforsamlingen som behandlet

fusjonsforslaget.

Styrets beretning

Styret for Storebrand ASA. 

Fra venstre bak: Dagfin Lea,

Leiv L. Nergaard, Brit K.S.

Rugland, Per-Leon Selseth og

Mathias B. Dannevig. 

Foran fra venstre: Jens Ulltveit-

Moe, Jon R. Gundersen (for-

mann) og Per-Olav Myrtrøen.

Lennart Jeansson var fraværen-

de da bildet ble tatt
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Markedsorganisasjon

Uavhengig av forslaget om etablering

av Christiania og arbeidet med de

strukturelle spørsmål, har Storebrands

organisasjon og markedstilnærming i

1997 vært gjenstand for omfattende

endringer. Våre salgs- og kundebe-

handlingsopplegg for massemarkedet

er tilpasset økende telekommunika-

sjon. En rekke lokale kontor er blitt

erstattet av betjening fra regionale

sentra.

Styret vil i 1998 evaluere erfaringene

med vår nye markedsorganisasjon.

Med utgangspunkt i kundebehov vil

man foreta nødvendige tilpasninger,

vurdere nye tiltak for å redusere drifts-

og skadekostnadene samt skape økt

distribusjonskraft og salgseffektivitet.

Konkurransen i finansnæringen set-

ter krav til en optimal bruk av ressurser

i markedsbetjeningen. Her vil styret

påse at organisasjonen både sentralt og

lokalt har en struktur som hurtig iverk-

setter de nødvendige forandringer og

tilpasninger som er påkrevet.

Nærmere om resultatene i

forsikringsvirksomheten.

Livsforsikringsvirksomheten hadde et

godt finansresultat med bokført og ver-

dijustert kapitalavkastning på h.h.v.

9,96 prosent og 10,45 prosent. Årets

resultat på finanssiden er av de beste i

markedet blant de større norske livsel-

skapene. Kostnadsprosenten har i 1997

bedret seg til 0,86 prosent målt mot

gjennomsnittlige kundefond. Selskapet

har i løpet av året opprettholdt sin

posisjon som det mest kostnadseffekti-

ve selskapet i Norge. Summen av sel-

skapets egenkapital, tilleggsavsetninger

og kursreserver, som utgjør selskapets

risikokapital, var 14,6 milliarder kroner

ved årsskiftet, sammenliknet med 12,5

milliarder kroner ved utgangen av

1996. Økt risikokapital kommer kun-

dene til gode ved at selskapet øker sine

aksjeinvesteringer og forventede

avkastning. 

Livkonsernets driftsresultat ble på

4.359 millioner kroner mot 3.434 milli-

oner kroner i 1996. Av resultatet ble

3.797 millioner kroner fordelt til kun-

dene, hvorav 2.797 millioner kroner til-

deles ubetinget og 1.000 millioner kro-

ner tildeles betinget som tilleggsavset-

ninger i forsikringsfondet. Ved fastset-

telsen av tilleggsavsetningene er det

også lagt stor vekt på at kundene skal

få en god ubetinget avkastning tillagt

sine kontrakter i 1997. 562 millioner

kroner ble fordelt til egenkapital/eiers

resultat. Det verdijusterte driftsresulta-

tet, hvor også endring i de urealiserte

kursreservene er inkludert, utgjorde

5.471 millioner kroner, som er en

økning på 328 millioner kroner i 1997. 

Driftsresultatet i Storebrand Skade-

forsikring ble redusert med 359 millio-

ner kroner i 1997 til 684 millioner kro-

ner. Det forsikringstekniske resultatet

ble redusert med 132 millioner kroner.

I det forsikringstekniske resultatet i

1997 inngår avviklingsgevinster og

regnskapsmessig effekt av reduserte

minstekrav for erstatningsavsetningene

fra Kredittilsynet med 611 millioner

kroner. Tilsvarende tall i 1996 var 362

millioner kroner. Korrigert for dette

viste det forsikringstekniske resultatet

en forverring i 1997 på 381 millioner

kroner. Det er særlig den konjunktur-

bestemte skadeutviklingen som påvir-

ker resultatet negativt. Skadeprosenten

for skader inntruffet i 1997 har vist en

forverring på 6 prosentpoeng sammen-

liknet med 1996. Det er høye skadetall

både innenfor motorvogn- og villafor-

sikring. Både skadefrekvens og gjen-

nomsnittsskader økte i 1997.

Skadeprosenten er også påvirket av at

Storebrand har gjennomført vilkårsen-

dringer til fordel for kundene.

Datterselskapet Europeiske Reisefor-

sikring AS hadde i 1997 et svakere

resultat. Driftsresultatet utgjorde 34

millioner kroner mot 70 millioner kro-

ner i 1996. Försäkringsaktiebolaget

Storebrand Sverige oppnådde et drifts-

resultat på 27 millioner kroner mot 34

millioner kroner i 1996.

Realiserte effekter av pågående pro-

sjekter innen skadeoppgjør og

tariff/underwriting utgjorde 367 milli-

oner kroner ved utgangen av 1997.

Dette er i tråd med selskapets tidligere

uttalte målsetting. Gevinsten av disse

prosjektene er i hovedsak investert i til-

tak som skal bidra til å øke selskapets

konkurransekraft i fremtiden. 

Markedsforhold 

Det var sterk vekst i markedet for livs-

og pensjonsforsikring i 1997.

Totalmarkedet økte fra 19 milliarder

kroner eksklusive overførte reserver

som følge av flytting i 1996 til 22,3 mil-

liarder kroner i 1997. Livselskapets

markedsandel målt i premieinntekter

eksklusive overførte reserver økte fra

28,0 prosent til 28,9 prosent gjennom

året. Markedsandel inklusive overførte

premiereserver økte fra 26,6 prosent til

28,9 prosent i 1997. Det var gode salg-

stall i privatmarkedet, men også

bedriftsmarkedet hadde en tilfredsstil-

lende utvikling. Innenfor privatmarke-

det var det spesielt sterk vekst i

engangsbetalte kontrakter. Unit

Linked-produktet Storebrand Link ble

introdusert i tredje kvartal, og salget

har vist en god utvikling i forhold til

planene ved oppstarten.

Storebrand tapte markedsandeler i

skadeforsikringsmarkedet i 1997.

Markedsandelen for landsbasert skade-

forsikring målt som andel av brutto

bestand er redusert med 1,1 prosent-

poeng til 38,9 prosent. 0,3 prosentpo-

eng av dette forklares med endring i

statistikkgrunnlaget sammenliknet

med fjoråret. Markedsandelen for

motor som er en av de viktigste bran-

sjene ble reelt redusert med 1,3 pro-

sentpoeng. Målt i antall forsikringer

har markesandelen vist en reduksjon

på 0,6 prosentpoeng for denne bran-

sjen. En oversikt over de bransjevise

markedsandeler er vist i administrasjo-
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nens beretning på side 37. Styret leg-

ger til grunn et klart mål om å ta tilba-

ke de markedsandeler som er tapt, og

har tro på at pris- og produkttiltak som

gjennomføres, særlig i privatmarkedet,

skal gi forbedringer.

Driften av våre internasjonale bran-

sjer sjø/energi/satellitt har et positivt

resultat, men preges av markert over-

kapasitet med fall i ratene. Overkapa-

siteten skyldes delvis den internasjona-

le høykonjunktur, delvis at det i tidlige-

re år har vært bedre balanse mellom

tilbud og etterspørsel etter risikokapi-

tal og dermed rimelig lønnsomhet for

assurandørene. Dette tiltrekker ny

kapasitet og vi har trolig ennå ikke sett

bunnen av den sykliske kurven for

internasjonal forsikring. 

Kapitalforvaltning

Oslo Børs’ totalindeks steg med 31,5

prosent i løpet av året. Rentenivået

sank ytterligere i 1997. Også de uten-

landske verdipapirmarkedene har

totalt sett utviklet seg positivt i 1997 og

bidratt til verdiøkning på Storebrands

investeringsportefølje i perioden, til

tross for at markedene mot slutten av

året var preget av krisen i Asia.

Markedsverdi for avkastningsgiven-

de investeringsaktiva i Storebrand

Livsforsikring økte i løpet av året fra

86,3 milliarder kroner til 93,8 milliar-

der kroner. Aksjeandelen økte fra 16

prosent til 25 prosent målt etter mar-

kedsverdi. Av dette utgjorde utenland-

ske aksjer 48 prosent pr. 31.12.1997

mot 38 prosent ett år tidligere. Den

samlede verdijusterte avkastningen

utgjorde 10,5 prosent mot 10 prosent i

1996. 

Markedsverdi for avkastningsgiven-

de investeringsaktiva i Storebrand

Skadeforsikring ble i løpet av året

redusert med 769 millioner kroner til

12,9 milliarder kroner. Reduksjonen

skyldes hovedsakelig at midler er bun-

det i Storebrands nybygg på Filipstad,

som først vil være avkastninsgivende

etter at innflytting har funnet sted. Av

investeringsporteføljen er 77 prosent

plassert i rentebærende papirer mot 87

prosent i 1996. Aksjeandelen målt etter

markedsverdi er økt fra 7 prosent i

1996 til 17 prosent i 1997. Verdijustert

avkastning utgjorde 7,2 prosent. 

Nærmere beskrivelse av resultatene

innen kapitalforvaltningen er gitt i

administrasjonens beretning på side 26. 

Storebrand Bank

Storebrand Bank kunne markere ett

års jubileum 26. august 1997. I løpet av

1997 er antall kunder økt fra vel 7.000

til 15.000. Forvaltningskapitalen er økt

fra 475 millioner kroner til 2,8 milliar-

der kroner. Resultatet i Storebrand

Bank AS utgjorde minus 64 millioner

kroner som er i tråd med forventninge-

ne i henhold til etableringsplanen for

banken. Storebrand Bank Konsern

hadde et resultat på minus 1 million

kroner når man inkluderer resultatene

i Storebrand Finans AS . 

Satsingen på Storebrand Bank er

videreført, bl.a. gjennom utbygging av

lokale rådgivningskontorer. Det ble

etablert 10 slike kontorer i 1997.

Storebrand Bank forestår nå salg av

fondsprodukter fra Storebrand Spar til

privatmarkedet. 

Storebrand Spar

Markedet innen fondssparing har

vokst sterkt i løpet av 1997, hvor det

har kommet til en rekke nye aktører.

Totalmarkedet har vokst fra 65 milliar-

der kroner i 1996 til 96 milliarder kro-

ner i 1997.

Markedsutviklingen for Storebrand

Spar har ikke vært tilfredsstillende og

selskapets markedsandel er redusert

med 0,9 prosentpoeng til 6,2 prosent

pr. 31.12.1997. Det er særlig konkur-

renter som har bank som distribusjons-

kanal som har vist sterkest fremgang i

markedet i 1997. Styret ser konsernets

satsing på bankens rådgivningskonto-

rer som et viktig virkemiddel for å øke

fondssalget fra dagens nivå og gjenvin-

ne tapet i markedsandel. Storebrand

Spar Konsern hadde et resultat i 1997

på 11,9 millioner kroner. 

Øvrige datterselskap 

Storebrand Finans hadde også i 1997

et godt år med et resultat på 63 millio-

ner kroner. Lavt rentenivå og tilhøren-

de god inngang på inkassoporteføljen

er hovedårsaken til resultatutviklingen. 

Storebrand Nybygg, som i 1997 har

vært datterselskap av Storebrand

Skadeforsikring, har også i 1997 hatt

en høy byggeaktivitet. Hovedkontoret

ble 03.02.1998 overtatt fra entreprenø-

ren, og innflytting starter opp i midten

av mars i samsvar med de opprinnelige

budsjetter og fremtidsplaner.

Risikoforhold 

De operative selskapene har risiko ved

den forsikringsmessige virksomheten

og investeringsrisiko knyttet til sine

aktivaplasseringer. Investeringsrisikoen

inkluderer også valutarisiko. Styrene i

de enkelte konsernselskaper fastsetter

årlig en investeringspolicy, som utfor-

mes slik at både kursrisiko, renterisiko,

kredittrisiko og valutarisiko er vurdert.

Den ivaretar også lovpålagte krav til

ansvarlig kapital og kapitalforvaltning.

På denne bakgrunn fastsettes fordeling

mellom de enkelte investeringsinstru-

menter (aktivaklasser).

Investeringseksponeringen følges

opp av Kapitalforvalter - Storebrand

Investment Management - på daglig

basis. Forvalter sørger for at denne

eksponeringen til enhver tid er innen-

for godkjente grenser. 

Styret i Storebrand Skadeforsikring

AS fastsetter årlig reassuranseprogram

for styring av forsikringsrisikoen.

Risikoen for tap på utlån, garantian-

svar og andre plasseringer er vurdert,

og nødvendige avsetninger er foretatt.

Styret behandler i juni hvert år en

samlet rapport over risikoforholdene i

Konsernet. Denne rapporten er i sam-
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svar med de krav til internkontrollfor-

skriftsarbeidet som er fastsatt av myn-

dighetene.

Konsernets arbeide med å tilpasse

sine systemer frem mot år 2000 går

etter planene. Det ble i regnskapet for

1996 avsatt 50 millioner kroner for å

dekke kostnader ved dette. Det har

ikke vært nødvendig å øke denne avset-

ningen i 1997.

Personal og organisasjon

Ved utgangen av året var det i konse-

net 3736 årsverk mot 4029 ved årets

begynnelse. Det har vært en avgang på

557 årsverk, mens 264 årsverk er nyre-

kruttert. Det er gjort betydelig omstil-

lingsarbeide også i 1997 som en konse-

kvens av nye distribusjonsløsninger

samt effektivisering av stabs- og støtte-

apparatet. Det har vært vekst i antall

årsverk innen satsningsområder i pri-

vatmarkedet for finansielle tjenester.

Ingen er blitt oppsagt som følge av

omstillingsprosessene. Ved utgangen

av 1997 var gjennomsnittsalderen på

konsernets ansatte 44 år som er ufor-

anderet sammenliknet med 1996. 

Helse, miljø og sikkerhet

Sykefraværet i konsernet har økt fra

3,36 prosent i 1996 til 3,71 prosent i

1997. Styret er opptatt av at sykefravæ-

ret reduseres og vil følge utviklingen,

selv om denne er i tråd med den som

generelt har funnet sted i samfunnet.

Arbeidet med Storebrands miljø-

handlingsplan er forsterket i 1997. Det

registreres med tilfredshet at de tiltaks-

planer som er lagt integreres både

internt i organisasjonen og overfor eks-

terne målgrupper. Innenfor konsernet

er det nå blant annet etablert egne

rutiner innenfor innkjøp, nybygg og

eiendom for å ivareta miljøhensyn.

Videre er det utviklet produkter innen

motorvogn og helse, miljø og sikkerhet

som bidrar til at våre kunder blir mer

miljøeffektive. Storebrand forurenser

ikke det ytre miljø ut over det som kan

sies å være normalt for den aktivitet

konsernets virksomheter driver.

Representantskap, styre og

aksjonærforhold

Ved årets utløp hadde Storebrand ASA

75.305 aksjonærer mot 77.084 ett år

tidligere. Pr. 31. desember 1997 var

42,1 prosent av de ordinære aksjene

eiet av utlendinger. Ved forrige årsskif-

te var andelen 47 prosent. Aksjekursen

for de ordinære aksjene har i løpet av

året steget med 43% fra kr. 36,95 til kr.

53,00. Høyeste og laveste kurs har vært

henholdsvis kr. 57,00 og kr. 35,00.

Leiv L.Nergaard ble innvalgt som

nytt styremedlem etter Tom Ruud. Tor

Brandeggen er valgt som nytt medlem

i representantskapet. Som nye vara-

medlemmer i representantskapet er

valgt Jan Kildal og Per Øverbø.

Godtgjørelse til administrerende

direktør i Storebrand ASA, revisor og

tillitsvalgte samt forpliktelser ved opp-

hør eller endring av arbeidsforhold for

ledere er redegjort for i note 3 og 16.

Kapitalforhold 

Konsernets kapitaldekning var 14,4

prosent pr. 31.12.1997 hvor den

ansvarlige kapitalen måles i forhold til

en risikovektet balanse beregnet etter

regler fastsatt av myndighetene. Dette

er tilnærmet samme nivå sammenlik-

net med 31.12.1996. Kapitaldekningen

er opprettholdt på dette høye nivå til

tross for at den risikovektede balansen

er økt gjennom året som følge av høye-

re plasseringer i aksjer. Lovens minste-

krav er 8 prosent pr. 31.12.1997.

Kapitaldekningen i Liv- og Skadekon-

sernet var ved årsskiftet henholdsvis

10,5 prosent og 22,4 prosent. Likvide

midler i Storebrand ASA utgjorde ved

årsskiftet 2.650 millioner kroner, og

ytterligere 952 millioner kroner vil til-

føres ved oppgjør av konsernbidrag/

utbytte fra datterselskapene i mars

1998. Selskapet står dermed finansielt

godt rustet til å innfri preferanseaksje-

kapitalen så snart de nødvendige ved-

tak om slik innfrielse er fattet.

Det internasjonale kredittratingsel-

skapet Standard & Poor har i januar

1998 tildelt både Storebrand

Livsforsikring AS og Storebrand

Skadeforsikring AS en A+ rating for

“claims paying ability”.

Fremtidsutsikter

Både nasjonalt og internasjonalt bærer

de mange strukturtilpasninger bud om

et marked i store og raske forandring-

er. Det er grunn for å tro at markede-

ne vil bli preget av omfattende fokus

på struktur også i året som kommer. Et

utviklingstrekk synes i noen grad å

være at mange selskaper innen finans-

næringen i første omgang foretar

strukturendringer i eget land før de så

gjennomfører tiltak internasjonalt. For

de norske aktørene vil de neste årene

være viktige for hvilken rolle de skal

spille i de fremtidige finansmarkedene

i Norden og Europa. Det er avgjøren-

de for Storebrand å være godt posisjo-

nert i denne utviklingen. En viktig for-

utsetning er å være en konkurranse-

dyktig aktør i det nasjonale markedet.

Det norske skadeforsikringsmarkedet

preges av fortsatt høykonjunktur. Det

ventes således at 1998 som 1997 vil

være preget av høyt erstatningsnivå og

at bransjen vil gjennomføre produkt-

og premietiltak for å gjenopprette

lønnsomheten. Den underliggende

lønnsomhetsutviklingen i skadeforsik-

ring forventes å snu i løpet av 1998, og

forbedres påfølgende år. Det ventes

fortsatt vekst i totalmarkedet for livsfor-

sikring og sparing. Nye produkter

innen pensjonsforsikring forventes å gi

sterk vekst. Økt produktbredde innen

privatmarkedet for finansielle tjenester

gjør at behovet for produktnøytral råd-
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Oslo, 3. mars 1998

Jon R. Gundersen

Formann

Jens Ulltveit-Moe

Per-Leon Selseth

Brit K.S. Rugland

Lennart Jeansson

Mathias B. Dannevig

givning basert på kundenes individuel-

le behov blir viktig for Storebrands

salgskanaler. 

Anvendelse av overskudd 

Storebrand ASA oppnådde et årsover-

skudd på 614 millioner kroner.

Overskuddet foreslås fordelt som

følger:

• Utbytte til eiere av preferanseaksjer

50 millioner kroner

• Disposisjonsfond 564 millioner

kroner

I tråd med den utbyttepolitikk som har

ligget fast de senere år, anbefaler

Styret at det utbetales fullt utbytte for

preferanseaksjene, som er 0,50 kroner

pr. aksje. Videre anbefales det at det

ikke utbetales utbytte på de ordinære

aksjene. Denne utbyttepolitikken er

begrunnet i målsettingen om å bygge

finansiell styrke for å kunne innløse

preferanseaksjene i 1998.

For nærmere omtale av konsernets

utbyttepolitikk vises til kapitlet

Aksjonærforhold.

Leiv L. Nergaard

Per-Olav Myrtrøen

Dagfin Lea

Åge Korsvold

Administrerende direktør



Mill. kroner Note 1997 1996

Driftsinntekter
Premier for egen regning livsforsikring 44 7.402,1 5.936,4
Premier for egen regning skadeforsikring 45 7.240,4 7.276,3
Inntekter fra finansielle eiendeler forsikring 18 15.489,9 11.763,2
Inntekter fra finansielle eiendeler øvrig virksomhet 292,6 242,5
Andre forsikringsrelaterte inntekter 266,8 87,4
Andre inntekter 226,5 189,4

Driftsinntekter 30.918,3 25.495,2

Kostnader
Erstatninger for egen regning livsforsikring 44 -5.955,3 -6.032,8
Endring forsikringsmessige avsetninger livsforsikring 44 -4.339,4 -2.359,3
Erstatninger for egen regning skadeforsikring 45 -5.632,9 -5.452,1
Kostnader i tilknytning til finansielle eiendeler forsikring 18 -6.307,1 -3.827,4
Kostnader i tilknytning til eiendeler øvrig virksomhet 19,20,21,22 -538,5 -538,9
Forsikringsrelaterte driftskostnader 19,20,21,22 -2.601,0 -2.652,5
Andre kostnader forsikring -322,4 -206,6
Andre kostnader -412,5 -305,4

Kostnader -26.109,1 -21.375,0

Driftsresultat 4.809,2 4.120,2

Betinget tilleggsavsetning livsforsikring 24 -1.000,0 -1.800,0
Midler tilført forsikringskundene innen livsforsikring 24 -2.796,8 -1.066,3

Konsernresultat 23 1.012,4 1.253,9

Endring sikkerhetsavsetning m.v. i skadeforsikring 5,2 -87,9

Resultat ordinær virksomhet 1.017,6 1.166,0

Skattekostnad 25 59,3 -50,7

Årsresultat 1.076,9 1.115,3

Resultat pr. ordinær aksje 3,57 3,98

10

Storebrand Konsern
Resultatregnskap 1. januar – 31. desember
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Mill. kroner Note 1997 1996

Eiendeler

Immaterielle eiendeler 26 53,9 50,2

Bygninger og faste eiendommer 27,35,36,37 9.079,4 7.896,6
Aksjer og andeler til varig eie 28,37 28,9 74,9
Obligasjoner holdt til forfall 29,31,37 18.553,7 17.313,3
Pantelån og andre lån 32,33 10.023,9 10.162,8
Andre langsiktige finansielle eiendeler 30,31,37 163,5 199,7
Aksjer og andeler 28,37 20.645,4 12.178,0
Obligasjoner 29,31,37 38.328,1 33.512,9
Sertifikater 29,37 7.078,5 13.074,1
Andre kortsiktige finansielle eiendeler m.v. 30,31,37 1.734,1 1.556,8

Sum finansielle eiendeler 105.635,5 95.969,1

Fordringer 2.301,1 2.565,2
Andre eiendeler 35 3.985,6 3.511,9
Forskuddsbetalt pensjon 20 599,7 498,6
Utsatt skattefordel 38 100,3 33,2
Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter 1.840,7 1.742,1

Sum eiendeler 114.516,8 104.370,3

Egenkapital og gjeld

Egenkapital 40 5.885,9 4.857,2
Minoritetens andel av egenkapitalen 1,5 1,5
Ansvarlig lånekapital 41 1.401,0 1.326,7

Forsikringsmessige avsetninger livsforsikring 85.778,4 78.762,4
Premieavsetning for egen regning skadeforsikring 45 3.180,4 3.036,9
Erstatningsavsetning for egen regning skadeforsikring 45 7.815,9 8.066,8
Sikkerhetsavsetninger m.v. skadeforsikring 45 3.061,9 3.067,2

Sum forsikringstekniske avsetninger 99.836,6 92.933,3

Avsetning for andre risiki og kostnader 152,4 410,6
Påløpt pensjonsforpliktelse 20 790,5 568,1
Utsatt skatt 38 100,3 33,2
Gjeld 5.856,3 3.608,9
Påløpne kostnader og forskuddsbetalte inntekter 492,3 630,8

Sum egenkapital og gjeld 114.516,8 104.370,3

Finansielle derivater: Se note 31

Storebrand Konsern
Balanse 31. desember



Mill. kroner Note 1997 1996

Driftsinntekter
Konsernbidrag fra datterselskaper 1 760,0 1.154,8
Aksjeutbytte fra datterselskaper 58,4 210,0

Driftsinntekter 818,4 1.364,8

Driftskostnader
Lønn og lønnsavhengige kostnader 2,3 -346,9 -315,5
Avskrivninger 8 -44,8 -30,3
Kostnadsrefusjoner/andre kostnader 174,2 66,6

Driftskostnader -217,5 -279,2

Finansinntekter og finanskostnader
Renteinntekter verdipapirer 92,2 69,9
Andre renteinntekter 37,6 32,9
Gev. ved salg av verdipapirer 71,3 153,7
Tilbakeføring nedskrivning verdipapirer 25,2
Andre finansinntekter 10,8 3,3

Finansinntekter 212,0 285,0

Tap ved salg av verdipapirer -9,6 -32,2
Nedskrivning verdipapirer -0,1
Andre finanskostnader -1,3 -2,5
Rentekostnader obligasjonslån 13 -153,0 -153,0
Rentekostnader annen langsiktig gjeld -35,1 -51,7

Finanskostnader -198,9 -239,5

Netto finansinntekter og finanskostnader 13,1 45,5

Resultat før skattekostnad 614,0 1.131,1

Skattekostnad 4

Årsresultat 614,0 1.131,1

Disponeringer
Reservefond 113,1
Disposisjonsfond 564,0 948,0
Utbytte 50,0 70,0

Sum disponeringer 614,0 1.131,1

12

Storebrand ASA
Resultatregnskap 1. januar – 31. desember



Mill. kroner Note 1997 1996

Eiendeler

Bygninger og faste eiendommer 8,9 11,2 11,4
Aksjer og andeler i konsernselskaper 5 4.725,3 4.628,7
Aksjer og andeler til varig eie 6 16,0 12,7
Andre finansielle eiendeler 146,9
Aksjer 6 293,5 1,0
Obligasjoner 7 837,0
Sertifikater 7 1.154,3 1.173,8

Sum finansielle eiendeler 7.037,3 5.974,5

Tilgode innen konsernet 16 853,3 1.622,3
Andre fordringer og eiendeler 89,6 32,5
Varige driftsmidler unntatt fast eiendom 8,9 120,3 90,9
Kasse, bank 366,2 401,6
Forskuddsbetalt pensjon 2 78,8 63,2

Sum eiendeler 8.545,4 8.185,0

Egenkapital og gjeld

Aksjekapital 11,12 1.884,9 1.883,6
Reservefond 11 1.272,1 1.262,0
Disposisjonsfond 11 2.268,2 1.704,2

Sum egenkapital 5.425,2 4.849,8

Pensjonsforpliktelser 2 256,9 79,6
Avsetning for andre risiki og kostnader 26,1 229,8
Avsatt til aksjeutbytte 50,0 70,0
Obligasjonslån 13 1.800,0 1.800,0
Gjeld innen konsernet 16 718,8 850,0
Annen gjeld 157,4 196,6
Andre påløpne kostnader og forskuddsbetalte inntekter 111,0 109,2

Sum egenkapital og gjeld 8.545,4 8.185,0

Finansielle instrumenter: Se note 7
Garantistillelser: Se note 17

R
egnskap

Storebrand ASA
Balanse 31. desember

13
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Revisjonsberetning for 1997 *

Vi har revidert årsoppgjøret for Storebrand ASA for 1997 som viser et årsoverskudd på kr 614 millioner for morselskapet og

et årsoverskudd på kr 1.076,9 millioner for konsernet. Årsoppgjøret, som består av årsberetning, resultatregnskap, balanse,

kontantstrømanalyse, noter og konsernoppgjør, er avgitt av selskapets styre og administrerende direktør.

Vår oppgave er å granske selskapets årsoppgjør, regnskaper og behandlingen av dets anliggender forøvrig.

Vi har utført revisjonen i henhold til gjeldende lover, forskrifter og god revisjonsskikk.  Vi har gjennomført de revisjons-

handlinger som vi har ansett nødvendige for å bekrefte at årsoppgjøret ikke inneholder vesentlige feil eller mangler. I sam-

svar med god revisjonsskikk har vi kontrollert utvalgte deler av grunnlagsmaterialet som underbygger regnskapspostene og

vurdert de benyttede regnskapsprinsipper, de skjønnsmessige vurderinger som er foretatt av ledelsen, samt innhold og pre-

sentasjon av årsoppgjøret. I den grad det følger av god revisjonsskikk har vi gjennomgått selskapets formuesforvaltning og

interne kontroll.

Styrets forslag til disponering av årsoverskuddet tilfredsstiller de krav aksjeloven stiller.

Etter vår mening er årsoppgjøret gjort opp i samsvar med gjeldende lover og forskrifter for finansinstitusjoner og finans-

konsern og gir et forsvarlig uttrykk for selskapets og konsernets økonomiske stilling pr. 31. desember 1997 og for resultatet av

virksomheten i regnskapsåret i overensstemmelse med Kredittilsynets forskrifter og god regnskapsskikk.

Oslo, 3. mars 1998

KPMG as

Ole M. Klette Arne Frogner

Statsautorisert revisor Statsautorisert revisor

*) Omfatter det offisielle årsoppgjøret som fremgår på sidene 5-13 og 48-81.

Kontrollkomitéens uttalelse - 1997

Kontrollkomitéen i Storebrand ASA har gjennomgått styrets forslag til årsoppgjør for 1997 for Storebrand Konsern.

Med henvisning til revisors beretning av 3. mars anser kontrollkomitéen at resultatregnskapene og balansene kan fastsettes

som Storebrand ASA’s og Storebrandkonsernets regnskap for 1997.

Oslo, 9. mars 1998

Nils Erik Lie

Kontrollkomitéens formann

Representantskapets uttalelse - 1997

Styrets forslag til årsoppgjør samt revisors beretning og kontrollkomitéens uttalelse har på lovbestemt måte vært forelagt

Representantskapet. Representantskapet anbefaler Generalforsamlingen å godkjenne styrets forslag til resultatregnskap for

1997 og balanse pr 31. desember 1997 for Storebrand ASA og for Storebrandkonsernet.

Representantskapet har ingen merknader til styrets forslag til utbytte og avsetning til disposisjonsfond for 1997.

Oslo, 11. mars 1998

Sven Ullring

Representantskapets ordfører

Storebrand ASA
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produktutvikling og teknologianven-

delse må sikre en kontinuerlig oppgra-

dering av kompetansen, slik at vi får et

kompetansenivå som gjør oss i stand til

å konkurrere med de beste. 

Selv om ledelsesfokuset de siste årene

i stor grad har vært rettet mot forbe-

dring av kjerneprosessene i privatmar-

kedet, har det skjedd betydelige

endringer på bedriftsområdet. Bedrift

Liv ble skilt ut som eget forretningsom-

råde i 1995 for å sikre økt salgsfokus på

de mellomstore bedriftene. Med en

sentralt styrt salgsorganisasjon og selge-

re lokalt plassert over hele landet, har

vi greid å kombinere høy aktivitet og

effektivitet i salget med god lokalkunn-

skap. Resultatet har vært salgsresultater

over forventning i denne enheten. I

Oslo/Akershus er det opprettet et eget

kundesenter for bedriftsmarkedet.

Hensikten med kundesenteret er å gi

større tilgjengelighet og enklere betje-

ningskonsepter for de minste kunde-

ne. Dette frigjør mer tid og ressurser til

behandling av større kunder. Tilbake-

meldingen fra både de minste og de

større kundene er svært positiv, og vi

planlegger nå tilsvarende etableringer

i andre regioner. 

Forandringsarbeidet som har pågått,

har ført til at flere av våre ansatte har

sluttet. I løpet av fjoråret sluttet rundt

560 medarbeidere i Storebrand.

Mange av disse avslutter en lang

arbeidskarriere i Storebrand, og de

fortjener en takk og honnør for sin

lange og store innsats for selskapet. 

Vi har også brukt mye ressurser på

nye virksomheter i året som har gått.

Tilsammen ble det ansatt 264 medar-

beidere i konsernet i 1997, hvorav

mange begynte i Storebrand Bank. Til

tross for at de kostnadsreduserende til-

takene har gitt betydelige besparelser,

har nye aktiviteter ført til at vi må kon-

statere at vi ikke har nådd våre kost-

nadsmål for året. Dette legger ytterlige-

re press på oss. Ikke bare må vi ta ut de

effektene vi har planlagt å få som en

konsekvens av vedtatte planer, vi må

også gjennomføre ytterligere endring-

er i vårt forretningssystem for å sikre at

vi ikke sakker akterut i forhold til de

beste internasjonale aktører som vi

sammenligner oss med.

Konkurransen fører til at selskapene

anstrenger seg for å gi kunden den

beste service. Den nye generasjonen

produkter blir i hovedsak enklere både

å produsere og forstå, men skal samti-

dig tilpasses komplekse rammebeting-

elser. Det er et kjennetegn ved utvik-

lingen at det stilles større krav til inn-

sikt i egen virksomhet og tilhørende

rammebetingelser, og konsekvensene

av å ta gale beslutninger eller ikke mes-

tre gjennomføringen av vedtatte pla-

ner blir større. Mange områder krever

mer spesialisert og fordypet kompetan-

se enn tidligere, som for eksempel

kravet til kompetanse i kundedialog,

teknologianvendelse og ledelse.

Behovet for kompetanse endres også

fordi ny teknologi erstatter tradisjonelle

funksjoner i fagmiljøet. 

I året som kommer vil vi fortsette

omstillingen av den eksisterende orga-

nisasjonen, og samtidig opprettholde

et høyt investeringsnivå for å forbedre

vårt forretningssystem. Målinger viser

at våre kunder opplever det forbe-

dringsarbeidet som er gjort i våre tradi-

En næring i utvikling
Av konsernsjef Åge Korsvold

1997 var et år preget av mange fusjo-

ner og oppkjøp i nordisk og internasjo-

nal finansnæring. I Norden er nå et

fåtall sterke, integrerte finanskonsern,

som alle er forankret i banker, ledende

innenfor privatmarkedet for finansielle

tjenester. Ingen norske finansinstitu-

sjoner deltok, eller var førende, i de

strukturendringene som fant sted i det

nordiske markedet i fjor, og heller ing-

en nordiske forsikringsselskaper kan

sies å ha vært ledende i de nordiske

strukturendringene.

Storebrand og Kreditkassens forslag

om å fusjonere de to konsernene ble

nedstemt på Storebrands ekstraordi-

nære generalforsamling i 1997. Fra

Storebrands side var begrunnelsen for

fusjonsforslaget først og fremst økt

distribusjonskapasitet og styrking av

markedsposisjonen i distriktene.

Stordriftsfordeler og utvidet produkt-

spekter ville i tillegg gitt betydelige inn-

tekts- og kostnadssynergier, og dermed

en sterkere plattform for å møte frem-

tidige strukturendringer. 

Storebrand konsentrerer seg nå om

en multikanal-distribusjonsstrategi.

Salget baseres med andre ord på en

rekke ulike distribusjonskanaler som

assurandører, firmaagenter, meglere,

egne kundesentre, franchise-forret-

ninger og rådgivning gjennom vårt

nærbankkonsept. Samtidig konsen-

treres forretningsporteføljen i større

grad om de virksomhetene med størst

strategisk potensiale og sterkest for-

retningsmessig posisjon. 

For Storebrands organisasjon var

1997 et krevende år med sterkt fokus

på interne omstillings- og forbedrings-

arbeider. Omlegging av distribusjons-

systemet innenfor skadeforsikring, og

gjennomføringen av kostnadsreduksjo-

ner i stabsapparatet, var to meget

omfattende prosesser. I alle de virk-

somheter der Storebrand er engasjert

er konkurranseevnen knyttet til kjerne-

kompetanse. Det innebærer at vi

innenfor distribusjon, skadeoppgjør,

Konsernsjef Åge Korsvold.
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sjonelle virksomheter, skade, liv og

fondsforvaltning, som positivt.

Resultatene i markedet for fondspro-

dukter - det nye sparemarkedet som nå

utvikler seg - ligger imidlertid etter

våre målsettinger. Dette innebærer at

vi i 1998 vil arbeide med nye generasjo-

ner av forbedringsprogrammer innen-

for skade- og livvirksomheten, mens vi

kommer til å ha en kraftigere og mer

fokusert ressursinnsats mot de nye

markedsområdene der Storebrand

ønsker en sterkere posisjon.

Vi forventer at det fortsatt vil være

mye å hente på effektivisering og

endringsprosesser. Etter mange år

med ansettelsesstopp og lav investe-

ringstakt, er Storebrand nå inne i en

meget offensiv investeringsfase. Antall

ansatte forventes å øke i deler av virk-

somheten som en konsekvens av at vi

satser betydelige midler på å styrke dis-

tribusjonsapparatet for finansielle pro-

dukter, og vi vil i 1998 ha det høyeste

investeringsnivået Storebrand har hatt

på mange år.

De store forandringene i finans- og

forsikringsnæringen skaper store utfor-

dringer for Storebrand. Forandringer

er blitt en del av hverdagen, og foran-

dringstakten vil være høy i mange år

fremover. 

Bedrift Skade og Liv

• Ting- og personforsikring
   til bedriftsmarkedet

Personmarked
Finansielle tjenester

• Sparing
• Personforsikring
• Betalingstjenester
• Utlån
• Økonomisk rådgivning

Privatmarked Skade

• Bilforsikring
• Privatkombinert
• Reiseforsikring 

Kapitalforvaltning

• Forvaltning av konsernets
  midler
• Forvaltning av eksterne
   kunder
• Fondsprodukter
• Storkunder liv

Sjø og Energi

• Sjøforsikring
• Energiforsikring

Markedsområder i Storebrand pr. 1. februar 1998
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behovene er sammensatte og varierer

med livssituasjonen. 

Stadig nye rammevilkår og produk-

ter, - eksemplifisert ved innføringen av

Unit Linked produkter og nye pen-

sjonsprodukter i 1997, gir også et behov

for rådgivning. Gjennom 1997 har

Storebrand økt sin rådgivningskapasi-

tet i eksisterende kanaler og også eta-

blert to nye salgs- og rådgivningskanaler.

Antallet medarbeidere som selger et

bredt spekter av liv- og spareprodukter

har blitt utvidet i 1997. Parallelt med

økningen i antall medarbeidere har

salgseffektiviteten blitt doblet i løpet av

de siste to årene. Dette dedikerte salgs-

og rådgivningskorpset er en sentral dis-

tribusjonskanal for Storebrand, som

dekker viktige kundebehov. Svært

mange privatpersoner har liten kunn-

skap om sine fremtidige pensjonsutbe-

talinger og konsekvensene av en even-

tuell uførhet. Reaksjonen på et tilbud

om rådgivning om disse spørsmålene

er meget positive. Salgs- og rådgiv-

ningskorpset tilbyr produktuavhengig

rådgivning innenfor livsforsikrings-,

bank- og fondsprodukter. Etableringen

av teknologistøttede kundesentre som

betjener kundene har også frigjort tid

til kvalifisert rådgivning og salg.

Samspillet mellom en effektiv sentral

betjening og lokal rådgivning har vært

fruktbart. I 1998 vil utbyggingen av

kundesentrene fortsette og de vil etter-

hvert få en viktig salgsrolle i tillegg til

betjeningsoppgavene de allerede har.

I 1997 har Storebrand også påbe-

gynt utbyggingen av en ny spesialisert

"franchise" kanal. Gjennom "franchise"

kanalen vil Storebrand øke sin salgs- og

rådgivningskapasitet for liv- og spare-

produkter uten en økning i faste kost-

nader. De detaljerte retningslinjene

franchisetakerne må operere innenfor

ivaretar hensynet til kvalitet. Gjennom

et høyt aktivitetsnivå skal franchiseka-

nalen bringe nye kunder inn til

Storebrand. 

Personmarkedet for finansielle tjenester

Forandringstakten i personmarkedet

for finansielle tjenester økte ytterligere

i 1997. Dette skyldes blant annet nye

rammebetingelser, flere nye produkter

og kundenes økende bruk av nye spa-

reformer og distribusjonskanaler.

Denne utviklingen stiller Storebrand

overfor store produkt- og distribu-

sjonsutfordringer og var blant

Storebrands hovedbegrunnelser for

fusjonsforslaget med Kreditkassen

Etter vedtaket i den ekstraordinære

generalforsamlingen har Storebrand

økt sine investeringer i distribusjons-

kraft og rådgivningskompetanse i per-

sonmarkedet for finansielle tjenester.

Et økt antall spesialiserte selgere for

liv og spareprodukter -"livassurandø-

rer", etablering av en franchise kanal

og utbygging av et nett med lokale

rådgivningskontorer -"nærbanker" er

viktige elementer i denne satsningen. 

Nye krav i personmarkedet for

finansielle tjenester

Både privatmarkedet for livsforsikring

og verdipapirfondsmarkedet vokste

kraftig i 1997. Et lavt rentenivå, økende

velferd og en større tro på at hver

enkelt selv må spare for å trygge sin

alderdom gir grunn til å tro at denne

utviklingen vil fortsette. Etter introduk-

sjonen av nye pensjonsprodukter og

Unit Linked produkter mot slutten av

året, ble det også tydelig at person-

markedene for livsforsikrings-, fonds-

og banksparing langt på vei har

smeltet sammen. Veksten for nye

spareformer vil sannsynligvis forsterkes

ytterligere av at det norske sparemarke-

det, for annet enn banksparing, fort-

satt er lite utviklet.

Storebrand har vektlagt de nære

sammenhengene mellom ulike spare-

former i sin markedsføring. I det mar-

kedet vi nå ser konturene av vil kunder

i økende grad etterspørre produktuav-

hengig rådgivning. Selskapene har til-

passet seg denne utviklingen.

Tilpasninger har blant annet skjedd

gjennom fusjoner/samarbeid mellom

banker og forsikringsselskaper såkalt

"Bancassurance" som for eksempel

fusjonen mellom SE Banken og Trygg

Hansa i Sverige eller fusjonen mellom

Winthertur og Credit Suisse i Sveits Vi

har også sett en rekke eksempler på at

bankene i økende grad vektlegger sal-

get av forsikringsprodukter sammen

med sine tradisjonelle produkter.

Dette gjelder for eksempel både DnB

og Kreditkassen. 

Bransjeglidningen utfordrer

Storebrands posisjon. Gjennom banke-

nes økte satsning og tilgang til nye pro-

dukter har distribusjonskapasiteten i

markedet for skattebegunstiget langsik-

tig sparing økt kraftig. Storebrands

andel av distribusjonskapasiteten har

falt tilsvarende. Utviklingen er kjent

blant annet fra Sverige og var forutsig-

bar. I et marked hvor nye skattebegun-

stigede spareprodukter introduseres vil

bankene i kraft av sine kunderelasjo-

ner og sin posisjon som spareinstitusjo-

ner i kundenes bevissthet ta store mar-

kedsandeler i en tidlig fase.

Storebrand har investert i nye

løsninger

Det er betydelige kostnadsforskjeller

mellom ulike betjenings- og salgskana-

ler for spareprodukter. Norske privat-

kunder er i økende grad villige til å

bruke teknologistøttede lavkostkana-

ler. I 1997 var Storebrand også det før-

ste selskapet i Norge som gjorde det

mulig for kunder å kjøpe AMS andeler

direkte over Internett. Storebrand har

i 1997 også etablert kundesentre med

høy tilgjengelighet for alle privatkun-

der. 

Uavhengig av den økende bruken av

nye kanaler vil personmarkedet for

finansielle tjenester alltid være et mar-

ked hvor det er et stort behov for per-

sonlig rådgivning. Fordi det ofte dreier

seg om enkeltbeslutninger med store

konsekvenser for kunden og fordi



Etableringen av 10 lokale finansielle

rådgivningskontorer er også en viktig

del av satsningen på økt rådgivnings-

kapasitet.

Det lokale rådgivningskontoret er en

moderne bankfilial. Det er ikke mulig

å ta ut eller sette inn kontanter på et

rådgivningskontor. Dette gjøres enkle-

re og billigere gjennom andre teknolo-

gistøttede kanaler. I "nærbankene" får

kundene tilbud om rådgivning innen

et bredt produkt- og tjenestetilbud.

Dette inkluderer tradisjonelle bank-

produkter, livsforsikring og verdi-

papirfond. 

Rådgivningen skjer på kundenes

premisser hvor fokus er produktnøy-

tral rådgivning, enten på nærbank-

kontoret eller hjemme hos kunden.

Tilbudet inkluderer en servicegaranti

og opplæring i bruk av automatiserte

tjenester. 

Rådgivningskontorene opererer i

samspill med direktebanken.

Situasjoner som krever personlig kon-

takt og rådgivning, håndteres av den

lokale rådgiveren mens rutineoppdrag

enten gjøres av kunden selv ved bruk

av automatiserte tjenester, eller av kun-

desenteret i banken. Dette gir en unik

kombinasjon av 24 timers tilgjengelig-

het og en personlig rådgiver, til kon-

kurransedyktige priser og vilkår.

Kunder som ønsker en tradisjonell

filialbetjening med stor bruk av manu-

elle tjenester rådes til ikke å velge

denne betjeningsformen.

Tradisjonell bankdistribusjon vil

være en betydelig distribusjonskanal

for spareprodukter i 1998. Etter hvert

som markedet modnes vil kundene

etterspørre flere og mer kompliserte

produkter og tjenester, dette kan øke

konkurransekraften i andre kanaler.

Storebrands satsing på utvidet salgs- og

rådgivningskapasitet i personmarkedet

for finansielle tjenester vil bli videre-

ført i 1998.
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I løpet av noen år vil individuelle,

kollektive og offentlige pensjonsord-

ninger i Norge bli vesentlig endret. I

1997 åpnet Stortinget for fritt valg

av hvordan individuell pensjonsspa-

ring kan investeres og hvilke forsik-

ringsdekninger den enkelte kunde kan

kjøpe. Norske kommuner kan nå velge

mellom flere leverandører av kommu-

nale pensjonsordninger. Også regel-

verket for bedriftenes kollektive pen-

sjonsordninger og utformingen av det

offentlige tilleggspensjonssystemet er

satt under debatt. Ved å utvikle nye

produkter og tjenester som sikrer

bedrifter og enkeltpersoner bedre pen-

sjonsordninger, deltar Storebrand

aktivt i omformingen av det norske

pensjonssystemet. Økte valgmuligheter

for kundene stiller stadig strengere

krav til selskapenes evne og vilje til å

tilby et fullt produktspekter.

Storebrand satser store ressurser på å

være landets fremste leverandør av

pensjonssparing til privatpersoner,

bedrifter og kommuner ved å kombine-

re nye produkter og rådgivning med

god avkastning, lave kostnader og

høy risikobærende evne.

De nye reglene for Individuell

Pensjons Sparing

Tilrettelegging for individuell sparing

til pensjonsalderen blir stadig viktigere

når en økende del av befolkningen blir

middelaldrende, på vei mot eldrebøl-

gens topp om 30 år. Kombinert med

stigende inntekt vil denne utviklingen

øke den private sparingen. Den nye

ordningen med Individuelle Pensjons

Avtaler (IPA) peker fremover mot sta-

dig mer fleksible spareordninger. IPA-

ordningen erstatter det gamle EPES-

systemet (Egen Pensjonsavtale Etter

Skatteloven) hvor hverken investe-

ringsprofil eller risikodekninger kunne

velges fritt. IPA-ordningen åpner for at

pensjonssparing med skattefradrag,

begrenset oppad til 40 000 kroner i

året, kan gjøres som rene spareord-

ninger med fritt investeringsvalg.

Dermed kan produktet nå selges av

banker, fonds- og forsikringsselskaper.

Eventuelle risikodekninger, som f.eks.

barne- og etterlattepensjon samt fort-

satt premieinnbetaling ved uførhet, må

kjøpes separat. Men kunden kan også

kjøpe seg en såkalt IPA-forsikringsavta-

le med garantert livslang pensjon og

ha rett til eget investeringsvalg. For

kunden gir dette en valgfrihet vi tidli-

gere ikke har sett i Norge.

Denne nye ordningen gir enkeltper-

soner bedre mulighet til å dekke sine

særlige behov i pensjonsalderen, enten

det er muligheten til å forlate yrkeslivet

tidligere enn 67 år eller det er vilje til å

ta større risiko for å få økt avkastning

på pensjonssparingen. Samtidig øker

konkurransen i markedet, og mot slut-

ten av 1997 tilbød en rekke finansinsti-

tusjoner kundene ulike varianter av

IPA-produkter. 

Storebrand satser på gode råd

og et bredt pensjonstilbud

Storebrand har vært pådriver for et

mer fleksibelt regelverk for individuell

pensjonssparing og tilbyr alle varianter

av spare- og risikodekninger til kunde-

ne. I motsetning til mange konkurren-

ter har Storebrand ikke satset ensidig

på å fremheve skattefordeler som moti-

vet bak individuell pensjonssparing.

Gjennom kampanjen “Også 68-ere blir

67” har Storebrand lagt vekt på at det

ikke lønner seg for alle å benytte tilbu-

det om skatteutsettelse. Dette skyldes

dobbeltbeskatningen av IPA-sparing.

Skattefordelen er 28 prosent i dag,

mens utbetalingen blir beskattet som

vanlig inntekt i pensjonsalderen. For

de som vil få relativt høy inntekt som

pensjonist og har kort tid igjen til pen-

sjonsalderen, vil det lønne seg å spare i

ordninger utenfor IPA. Pensjons-

sparing bør bestemmes av behovet for

inntekt i pensjonsalderen og ønsket

om et valgfritt tidspunkt for å gå ut av

arbeidslivet, og ikke et mulig dyrekjøpt

forsøk på å oppnå en kortsiktig skatte-

gevinst. Storebrand har derfor et eget

tilbud om pensjonssparing uten skatte-

fradrag. Dette er et lønnsomt alternativ

for mange, og man står fritt til å velge

når pengene skal benyttes. En egen

Pensjons ABC om disse spørsmålene er

utarbeidet for Storebrands kunder. 

Hva med pensjonsordningen i

bedriftene?

Mer fleksible regler for individuell

pensjonssparing har skapt et slående

misforhold mellom individuell pen-

sjonssparing og det rigide regelverket

som finnes for kollektive pensjoner.

Utformingen av tjenestepensjonsord-

ningen er regulert i minste detalj slik

at alle ordninger skal baseres på slutt-

lønn (ytelsesbaserte) og det gis ikke

adgang til å foreta investeringsvalg.

Dermed er Norge et av få land interna-

sjonalt hvor det ikke er tillatt å selge

innskuddsbaserte pensjonsordninger

innenfor skatteloven. 

Det er imidlertid mye som tyder på

at det vil bli foretatt en oppmyking av

regelverket for kollektiv pensjon i

Norge. En rekke bedrifter ønsker å eta-

blere nye og enklere pensjonsordning-

er for sine ansatte basert på årlige inn-

skudd og større grad av investerings-

valg. Dette støttes også av en rekke

organisasjoner i det norske arbeidsli-

vet. Derfor vil Storebrand allerede i

1998 tilby innskuddsbaserte ordninger

med stor grad av innebygget fleksibili-

tet uten rett til skattefradrag. Som mar-

kedsleder for kollektiv pensjonssparing

vil Storebrand søke å tilby alle typer tje-

nester og ordninger innenfor det kol-

lektive pensjonsmarkedet, enten det er

hel eller delvis drift av pensjonskasser,

leveranse av ytelsesbaserte pensjons-

ordninger eller innskuddsbaserte ord-

ninger. For at bedriftene skal kunne

foreta et riktigst mulig valg er det like-

vel et klart mål at bedriftene kan tilpas-

se seg innenfor nøytrale skatteregler

som favner alle typer ordninger.

D
et nye pensjonsm

arkedet
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Det nye pensjonsmarkedet



Ny konkurranse i

kommunemarkedet

Pensjon til ansatte i norske kommuner

er basert på tariffavtaler som sikrer et

produkt tilsvarende Statens Pensjons-

kasse. Kommunal pensjon er derfor et

eget marked uavhengig av markedet

for private tjenestepensjoner. Utover

en del kommunale pensjonskasser, er

Kommunal Landspensjonskasse (KLP)

nærmest eneleverandør av tjenestepen-

sjonsordninger i kommunal sektor.

Storebrand er, i tillegg til KLP, god-

kjent som leverandør av offentlig pen-

sjon av Pensjonsutvalget i offentlig sek-

tor. Gjennom den nye konkurransen i

kommunemarkedet tilbys en rekke

kommuner rimeligere pensjonsutgifter

og alternative måter å drifte en kom-

munal pensjonsordning. I 1997 gikk

de første kommunene fra KLP til

Storebrand (Harstad og Karasjok).

Storebrand forventer at den intensiver-

te konkurransen om å tilby kostnadsef-

fektive og gode pensjonsordninger vil

medføre økt dynamikk i kommune-

markedet. 

Mot et nytt 

pensjonssystem?

Parallelt med omlegging av individuel-

le og kollektive ordninger foregår det

en debatt om det offentlige tilleggs-

pensjonssystemet kan fondsbaseres. En

slik fondsbasering vil kunne åpne for

forvaltning av offentlige pensjonsmid-

ler i private finansinstitusjoner. I tillegg

kan et fondsbasert system gi adgang til

at enkeltpersoner selv forvalter deler

av den obligatoriske pensjonssparing-

en. I det nye svenske pensjonssystemet

skal to prosent av trygdeavgiften fritt

kunne forvaltes og investeres privat.

Det er for tidlig å si hva som kommer

ut av disse prosessene i Norge. På

lengre sikt synes det klart at vi vil se en

vesentlig omlegging av hvordan man

sparer til pensjonsalderen. Denne

utviklingen vil stille store krav til leve-

randører av individuelle og kollektive

pensjonsprodukter og forvaltere av

offentlige pensjonsmidler. Samtidig vil

det stille nye krav til økt bevissthet fra

bedrifter og enkeltpersoner om hvor-

dan de skal innrette seg fram mot

pensjonsalderen.
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I de marine forsikringsbransjer -

sjø/kasko-, ansvar- og offshore energi-

forsikring - er Norge en stormakt.

Lenge før begrepet “globalisering” ble

et moteord har verdens rederier og

oljeselskaper stått fritt til å dekke sine

forsikringer i de land og markeder

som tilbyr konkurransedyktig pris og

service. I løpet av de siste 20 år har

norske forsikringsselskaper gradvis

erobret kunder og markedsandeler, og

i den siste oversikten som utgis av

International Union of Marine

Insurance over medlemslandenes pre-

mieinntekt for de”marine” bransjene i

1995 ligger Norge på 6. plass.

Trekker vi ut premieinntekten for

transportforsikring, hvor de fleste

bedrifter forsikrer seg i det nasjonale

marked, og hvor de store eksportlande-

ne naturlig nok ligger langt foran

oss, rykker Norge opp til andreplass

på listen.

Hvorfor og hvordan er Norges

lederposisjon nådd?

Norge er en av verdens ledende skips-

fartsnasjoner. Det har gitt norske for-

sikringsselskaper et stort og stabilt

hjemmemarked for sjø- og ansvarsfor-

sikring. Ansvarsforsikring dekkes i

egne gjensidige selskaper. I motsetning

til hva situasjonen har vært for industri-

bedrifter, har forsikringslovgivningen i

Norge fra 1930 gitt rederiene anled-

ning til å dekke sine forsikringer direk-

te i utlandet. For å kunne tilby et kon-

kurransedyktig produkt i internasjonal

sjøtransport har norske rederier alltid

stilt strenge krav til sine leverandører,

og norske selskaper har måttet konkur-

rere hardt med utenlandske markeder

for å holde sin andel av norsk sjøforsik-

ring på mellom 50 og 60 prosent.

Da norske redere flagget ut i begyn-

nelsen av 1980-årene tok norske forsik-

ringsselskaper den strategiske beslut-

ning å tilby forsikring også til utenland-

ske rederier. Kontakten med forsik-

ringsmeglere i Norge og utlandet, og

det nett av havariagenter som var eta-

blert for å gi norske rederier lokal ska-

dehjelp ga et godt grunnlag for inter-

nasjonal ekspansjon. Det tok ikke

mange år før norske selskaper var fullt

konkurransedyktige med London og

USA som lenge hadde hatt en domine-

rende markedsposisjon for internasjo-

nal rederiforsikring.

Leting etter olje på den norske kon-

tinentalsokkelen, og senere utbygging

av oljefeltene, skapte også nye mar-

kedsmuligheter for norske forsikrings-

selskaper. Store vanndyp og røffe vær-

forhold krevde bedre materiell i

Nordsjøen enn i andre deler av ver-

den. Norske rederier og skipsverft så

her et nytt marked, og deres norske

forsikringsforbindelser utvidet også sin

virksomhet til dette området.

Utbyggingen i Nordsjøen med høye

forsikringsverdier krevde økt risikoka-

pital, og norsk kapital og maritim kom-

petanse ble snart anerkjent. Norske sel-

skaper, med Storebrand som markeds-

leder, er nå engasjert i direkte forsik-

ring av oljeinstallasjoner offshore og

på land over hele verden.

Storebrands vei til en ledende

posisjon i det globale marked

for sjø- og energiforsikring

Storebrands markedsandel i sjøforsik-

ring økte betydelig på 1980- tallet gjen-

nom fusjoner med selskaper i Arendal,

Kristiansand, Haugesund og Ålesund

hvor rederiene var store kunder i det

lokale selskap. Dette skjedde parallellt

med en sterk ekspansjon på det inter-

nasjonale marked. I 1980 var nesten

alle kundene norske rederier. I 1990

kom 40 prosent av premien fra uten-

landske rederier, og denne andelen

har fortsatt å øke.

Store internasjonale rederier forde-

ler sine forsikringer mellom de største

internasjonale markedene; London,

Norge og USA. Med basis i det unike

norske shippingmiljøet har våre folk

en ekspertise som disse kundene

ønsker å trekke på, og de vil derfor

gjerne ha Storebrand som en av sine

hovedkontakter. Kundekretsen teller

derfor en rekke av verdens største

rederier. Med en så sterk internasjonal

profil vil også de store meglerfirmaene

ha Storebrand høyt på listen over sel-

skaper som blir invitert til å delta når

forsikringene for deres rederikunder

skal plasseres i markedet.

Flere av de selskaper som i dag

utgjør Storebrand-gruppen var meget

aktive i oppbyggingen av dekningska-

pasitet og kompetanse innen energi-

forsikring. Med stor entusiasme tok

man den faglige utfordring som over-

gangen fra skip til mobile borefartøyer

og videre til offshore plattformer inne-

bar. Oljeindustrien ville gjerne ha et

konkurransedyktig alternativ til

London-markedets dominans.

Tidspunktet for vår inntreden i dette

markedet var svært gunstig. Økt behov

for risikokapital presset premienivået

og premievolumet kraftig oppover og

skapte god lønnsomhet. Mellom 1975

og 1990 økte Storebrands premieinn-

tekt i energiforsikring fra 38 millioner

kroner til 525 millioner kroner. Med

gode resultater og god støtte fra reassu-

randører kunne selskapet øke sin

dekningskapasitet, som etter hvert nåd-

de 150 millioner dollar. Fremover mot

1997 er både kapasiteten og premievo-

lumet gått noe ned, men etter 25 år er

Storebrand i dag ett av verdens leden-

de selskaper på offshore energiforsik-

ring.

Et utpreget syklisk marked

Tilgangen på risikokapital i det globale

markedet svinger med antatt lønnsom-

het, og gjennom en normal 10 års

syklus skjer det store svingninger. Store

tap i slutten av 1980-årene førte til kraf-

tige premieøkninger og høye egenan-

deler fra 1991. Fravær av storskader i

energiforsikring og lavere skadefre-

kvens i rederiforsikring har sammen

med et høyt premienivå gitt gode resul-

Sjø og energi
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Storebrand - en ledende aktør i det globale
marked for sjø- og energiforsikring.



tater siden 1992. Oljeselskapene har i

denne perioden trukket mye premie

vekk fra det kommersielle marked og

over i egne forsikringsselskaper - såkal-

te “captives”. God lønnsomhet har

trukket ny risikokapital til forsikrings-

markedet og det er i dag en betydelig

overkapasitet. Dette fører til sterk kon-

kurranse og pressede marginer i sjø- og

energiforsikring.

Hvordan kan Storebrand holde

sin posisjon i en slik konkur-

ransesituasjon?

Det globale marked evner i liten grad å

differensiere prismessig mellom gode

og mindre gode risikoer. Storebrands

porteføljeanalyser viser betydelige for-

skjeller i skadeforløp mellom ulike

kundesegmenter, og våre medarbeide-

re ser at en kritisk suksessfaktor i

dagens marked er å drive en hard-

hendt risikoseleksjon basert på indivi-

duell risikovurdering og prismessig dif-

ferensiering. Dette medfører tap av

forretning og redusert premieinntekt

på toppen av den volumreduksjon som

et fallende premienivå medfører, men

i noen grad har selskapet klart å kom-

pensere dette tapet med vekst i nye

markeder, f. eks. Latin-Amerika.

En konsekvens av dagens sterke

internasjonale konkurranse blir en

kraftig konsolidering av markedet. Ved

starten av et nytt årtusen vil det være et

lite antall store aktører igjen i dette

markedet. Storebrand har den kombi-

nasjon av kompetanse, kapitalstyrke og

markedsprofil som vil være en forutset-

ning for de selskaper som skal nyte

godt av det oppsvinget som da vil

komme.
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Utviklingen i skadeutbetalinger for

landbaserte forsikringer har de siste

tre årene steget  meget kraftig. Totalt

for bransjen økte erstatningsutbeta-

lingene med 28 prosent fra 1995 til

1997, hvorav 16 prosent kan henføres

til 1997. Både den gjennomsnittlige

erstatning og antall skader økte i fjor,

med henholdsvis 7,5  prosent og 8

prosent. Til sammenligning steg kon-

sumprisindeksen  med 2,4 prosent i

samme periode. Spesielt tydelig er vek-

sten for skader innen bil- og villafor-

sikring. 

Det finnes få vitenskapelige analy-

ser som kan bidra til å forklare denne

utviklingen, men i begge  tilfeller

antas den sterke kjøpekraftutvikling-

en og de generelt gode tidene å være

sterkt medvirkende faktorer til økte

skader. Atferdsendringer og nye hold-

ninger gjør seg gjeldende, i tillegg til

effekten av  flere og dyrere hus og

biler. For Storebrand er det viktig å

finne og analysere de bakenforliggen-

de forklaringer for skadeutviklingen,

både for å kunne bidra med skadefore-

byggende tiltak, og for å kunne prise

produkter på en rettferdig og lønnsom

måte.

Flere skader

Økonomiske oppgangstider har histo-

risk sett gitt økning i forsikringsskader

i Norge - et trekk som vi deler med

Sverige, men for eksempel ikke med

Storbritannia. I løpet av 1997 økte

Storebrands utbetalinger til kaskoska-

der med 16 prosent, og økningen de

to siste årene har vært på over 43 pro-

sent. Flere biler på veiene og nye kjøre-

mønstre kan være blant de forhold

som nå gir seg utslag i stadig flere ulyk-

ker i trafikken. Nysalget av biler tok for

alvor av i 1996, men på grunn av eks-

traordinær vrakpant dette året ble like-

vel netto tilvekst negativ. Nysalget og

bruktbilimporten i 1997 har imidlertid

allerede oppveiet den økte vrakingen

året før mange ganger, med en netto-

vekst på 6 prosent eller omlag 100.000

biler på ett år. I desember 1997 var

nybilsalget hele 30 prosent høyere enn

samme måned året før! Med en slik

økning i bilparken er det naturlig at

antall skader øker, og offentlige stati-

stikker viser at antall skader har økt

med omlag 8 prosent i 1997, og 15 pro-

sent siden 1995. Andre analyser av for

eksempel kjørelengde, viser at hver

nordmann også bruker bilen mer enn

før. Denne kombinasjonen gir en mar-

kert økning i trafikktettheten, noe som

i tettbygde strøk  kan være en viktig

årsak til flere ulykker - og gir en

økning i skadefrekvensen for hver bil.

Skadefrekvensen i Storebrands porte-

følje har økt med over 10 prosent  fra

1995. Det skal også nevnes at store

deler av landet hadde ekstreme snefor-

hold vinteren 1996/1997. Spesielt

utsatt var Nord-Norge, hvor snø frem

til St. Hans også påvirker ulykkesstatis-

tikken.

Vekst i bilpark og kjørelengde kan

imidlertid ikke alene forklare skadeut-

viklingen. Mange  har registrert en

økende aggressivitet på norske veier. I

perioder med høy arbeidsløshet og

anstrengt økonomi er de fleste mer

opptatt av å unngå uforutsette utgifter.

Det er flere som passer bedre på det

de disponerer, og man er mer forsiktig

i trafikken. Når arbeidsløsheten faller,

optimismen rår og de fleste får mer

penger mellom hendene, synes en

utgift på 2-3000 kroner i egenandel

ikke lenger så betydelig.

Aggresjonsnivået i trafikken øker, og

resultatet kan leses i skadestatistikken

hos forsikringsselskapene. Økende

bruk av mobiltelefon kan være en

annen medvirkende faktor til ulykkes-

veksten, selv om en slik sammenheng

ikke er endelig påvist. 

En økende kapasitetsutnyttelse  i

verkstedsbransjen bidrar i tillegg til

økte reparasjonskostnader. En økning i

gjennomsnittlig erstatningssum siste

året på 8 prosent på bransjenivå

bekrefter dette. Presset forventes å øke

ytterligere gjennom 1998, når den obli-

gatoriske EØS-kontrollen blir iverksatt.

Økningen i den gjennomsnittlige ska-

deutbetalingen kan også forklares ved

at flere forhold nå dekkes av forsik-

ringene, slik at forsikringskunden får

mer igjen ved hver skade. Det kan nev-

nes at den enkelte kunde har lavere

bonusnedrykk ved skade enn tidligere,

og mange har opparbeidet fri egenan-

del som totalkunde. Produktendringer

påvirker også i noen grad antall inn-

meldte skader, ved at for eksempel

totalkunder ønsker å ta ut gratis leiebil

også ved mindre skader.

Økning i brann- og 

vannskader

Også skadeutviklingen i villaforsikring

antas i noen grad å kunne forklares ut

i fra den sterke veksten i norsk økono-

mi. Denne sammenhengen er ikke ny i

forsikringsmarkedet. Utviklingen i

antall villaskader sammenfaller godt

både med utviklingen i antall nord-

menn som inngår i arbeidsstyrken og

utviklingen i privat konsum av varige

goder. Ett positivt unntak ser vi - antall

tyverier viser en nedgang, noe som

også tyder på at skadeforebygging nyt-

ter. Men for brann- og vannskader har

skadeutviklingen vært negativ de siste

tre årene. For årene 1995 til 1997 viser

offentlig statistikk en økning i antall

branner på  38 prosent, og antall vann-

skader økte med 36 prosent. I 1997

økte antall branner med 30 prosent,

mens antall vannskader ble redusert

med 9 prosent i forhold til froståret

1996. Mer selskapelighet, fravær fra

hjemmet på grunn av større aktivitets-

nivå og flere feriereiser - alt dette kan

bidra til økningen av branner og vann-

skader med store konsekvenser. En

varm og lang sommer med mye tor-

denvær i 1997 gjorde også sitt til at

brannstatistikken gikk i været, mens

kalde vintre med barfrost forklarer noe

av økningen i vannskader. Det ser ut til

Ø
kte skadeutbetalinger
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at været de siste årene har vært mer

ekstremt både på godt og vondt.

Storebrand har gått i bresjen for å

fokusere på sammenheng mellom

mulige klimaendringer og forsikrings-

skader, og er nå ett av over 80 interna-

sjonale forsikringsselskaper som deltar

i FN’s Miljøprogram.

Økningen i fastsatt brannerstatning

for bransjen er for perioden 1995-1997

på 28 prosent, hvorav økningen fra

1996 til 1997 utgjorde 14 prosent.

Hvert hjem er nå utstyrt med flere

elektriske artikler, flere TV-apparat og

dyrere møblement. Dette bidrar til økt

fare for brann samtidig som erstatning-

ene blir høyere ved skade. I noen tilfel-

ler har forbedringer i produktet ført til

større utbetalinger, som for eksempel

endret oppgjørspraksis med hensyn til

aldersfradrag for rørskader, og den

såkalte “fullverdigarantien” som har

gjort at erstatning ikke lenger blir

avkortet på bakgrunn av slitasje på byg-

ningen. I tillegg opplever oppgjørsap-

paratet større bevissthet hos kundene

og økte forventninger om utbetaling. 

Storebrand har investert store midler i

å sikre et riktig og rettferdig oppgjør.

Regnskapsmessige effekter

Forsikring selges på ett-års kontrakter.

Det betyr at det får store konsekvenser

for resultatene om skadeutviklingen

viser seg å bli annerledes enn det som

er lagt til grunn ved beregning av for-

sikringspremien. Dette er tilfelle for

flere bransjer i 1997, og fører til at sel-

skapene nå må iverksette tiltak for å

kompensere for den faktiske skadeut-

viklingen. Dette gjelder også for

Storebrand. Hvordan dette vil slå ut i

regnskapet for 1998 vil avhenge av den

videre skadeutvikling.
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Mill. kroner 1997 1996 1995

Verdijustert driftsresultat
Kursreserver 31.12 6.465 5.131 3.201
Kursreserver 1. 1. 5.131 3.201 1.241

Endring kursreserver 1.334 1.930 1.960

Bokført driftsresultat
Storebrand Skadeforsikring Konsern 684 1.043 1.184
Storebrand Livsforsikring Konsern 4.359 3.434 3.342
Storebrand SPAR AS 12 10 3
Storebrand Bank Konsern -1 37 20
Storebrand ASA 614 1.131 798
Elimineringer/andre selskaper -859 -1.535 -1.141

Sum, verdijustert driftsresultat 6.143 6.050 6.166

Solvenskapital
Egenkapital i finansregnskap 5.886 4.857 3.806
Lovbestemte tilleggsavsetninger
Sikkerhetsavsetning - skadeforsikring 1.226 1.321 1.475
Reassuranseavsetning - skadeforsikring 58 47 69
Administrasjonsavsetning - skadeforsikring 536 575 557
Naturskadefond - skadeforsikring 877 729 622
Garantiavsetning - skadeforsikring 365 395 383

Sum 8.948 7.924 6.912

Kursreserver pr. delkonsern
Storebrand Skadeforsikring 750 533 321
Storebrand Livsforsikring 5.688 4.576 2.867
Øvrige 27 22 13

Sum 6.465 5.131 3.201

Kursreserver pr. aktivaklasse
Faste eiendommer 90 115 94
Investeringer til varig eie
Aksjer og andeler 25 11 16
Obligasjoner holdt til forfall 1.274 1.020 577
Andre finansielle eiendeler til varig eie 11 4
Andre finansielle eiendeler (kortsiktig)
Aksjer og andeler 5.052 3.137 1.671
Obligasjoner 439 589 887
Sertifikater 2 49 160
Plasseringer i kredittinstitusjoner -3
Andre finansielle eiendeler -428 209 -204

Sum 6.465 5.131 3.201

Fremførbare skattemessige underskudd
Storebrand Nybygg AS 37
Storebrand Leieforvaltning AS 5
Storebrand Bank AS 124
Storebrand Finans AS 665
Storebrand Asset Management AS 3
Storebrand Fondsforsikring AS 3
Storebrand ASA 835

Sum * 1.672

*) I tillegg har konsernet ubenyttet godtgjørelse på 466 mill. kroner, tilsvarende 1.664 mill. kroner i fremførbart underskudd.

Analytisk informasjon Storebrand Konsern



Kapitalforvaltning
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Forvaltning av langsiktig sparekapital

er et kjerneområde i Storebrand, og

gjennom årenes løp har konsernet eta-

blert et profesjonelt miljø for forvalt-

ning av liv- og skadeselskapets midler.

Forvaltningsaktivitetene har suksessivt

blitt utvidet til å omfatte også diskresjo-

nær forvaltning for eksterne kunder,

samt forvaltning av verdipapirfond for

allmennheten. 

Storebrands målsetning er å være en

konkurransedyktig, norskbasert, global

forvalter. Som ledd i å nå denne mål-

setningen har konsernet styrket kom-

petansen innenfor forvaltning av nor-

ske og internasjonale verdipapirer, risi-

kostyring og investeringskontroll, samt

foretatt betydelige investeringer innen

informasjonssystemer og -teknologi.

Videre ble  kapitalforvaltning etablert

som et eget markedsområde i løpet av

1997, med sikte på å sikre tverrgående

kvalitet i investeringsfilosofi, risikosty-

ring og kontroll,  samtidig som prinsip-

pene om separasjon av investeringsbe-

slutninger opprettholdes. 

Markedsområde Kapitalforvaltning

omfatter følgende enheter:

Storebrand Investment

Management AS 

forvalter Storebrands verdipapirporte-

føljer, herunder liv- og skadeselskapets

midler. Ved utgangen av 1997 hadde

selskapet 94 milliarder kroner under

forvaltning.

Storebrand Asset Management AS 

har konsesjon etter verdipapirhandel-

loven til å utøve aktiv forvaltningsser-

vice etter investors fullmakt. Selskapet

fikk konsesjon ved årets start og hadde

i løpet av året opparbeidet 2 milliarder

kroner under forvaltning.

Storebrand SPAR AS

forvalter 19 norske aksje- og rentefond

med en samlet forvaltningskapital på 6

milliarder kroner. I tillegg forvaltes 6

internasjonale aksje- og rentefond av

datterselskapet Storebrand

Luxembourg S.A., med en forvalt-

ningskapital på totalt 3 milliarder kro-

ner.  Fondsproduktene distribueres

primært via Storebrand Bank og

Storebrand-konsernets øvrige salgska-

naler.

Forretningsområde Storkunde Liv

i Storebrand Livsforsikring tilhører

også Markedsområde Kapitalforvalt-

ning. Derved sikrer Storebrand en

koordinering av  konsernets aktiviteter

overfor de største bedrifts- og organisa-

sjonskundene innenfor forsikring og

kapitalforvaltning.

Investeringsfilosofi

En felles investeringsfilosofi danner

fundamentet for kapitalforvaltningen.

Her defineres hvordan den målsatte

avkastningen skal oppnås i de ulike

porteføljene og hvilken investeringsstil

som anvendes. Storebrands investe-

ringsfilosofi er å oppnå investerings-

målsetningen gjennom aktiv porteføl-

jeforvaltning, der analyse, systematikk

og investeringsdisiplin er satt i sen-

trum.

Innen aksjeforvaltningen har

Storebrand hovedsakelig en relativ for-

valtningsfilosofi som bygger på både

kvantitative og kvalitative fundamental-

analyser. Cirka 70% av de relative por-

teføljene har små avvik fra referansein-

deksen, mens resten er gjenstand for

en aktiv forvaltning som bygger på en

verdiorientert investeringsprosess.

Enkelte aksjeporteføljer forvaltes med

utgangspunkt i en 100% verdiorientert

filosofi i såvel liv- som i skadeselskapet.

I disse porteføljene investeres det kun i

aksjer hvor forvalters analyser konklu-

derer med en høyere avkastning enn

en fastsatt målsetning.  Sammenlignet

med en portefølje som har som målset-

ting å slå en referanseindeks, gir dette

en mer konsentrert og langsiktig porte-

følje hvor enkeltaksjer kan utgjøre en

større andel av porteføljen.

Renteforvaltningen bygger på del-

prosesser som etablering av makro-

/markedsscenarier, mikroanalyser,

samt strategivalg m.h.t. landallokering,

rentefølsomhet, kurverisiko og sekto-

rallokering. 

Risikostyring og kontroll 

For å kvalitetssikre at kapitalforvalt-

ningen i de ulike forvaltningsselskape-

ne og porteføljene følger ønsket inves-

teringsfilosofi og arbeidsmetodikk, er

det etablert et system med bl.a fellesfo-

ra for drøfting av markedssyn og sel-

skapsanalyser.  I tillegg er det etablert

en enhetlig kontroll- og oppfølgings-

struktur med daglig rapportering av

resultater og risikoeksponering.  En

viktig målsetning med et slikt styrings-

og kontrollsystem har vært å redusere

personrisiko, f.eks. gjennom etablering

av en klar arbeidsdeling og fordeling

av ansvar.

Aktivaallokering

Allokeringsbeslutninger er de beslut-

ninger som har størst betydning for

den absolutte avkastningen til den

samlede investeringsporteføljen.  Med

utgangspunkt i  risikoevne og -vilje

definerer de ulike oppdragsgiverne,

f.eks. livselskapet, en referanseporteføl-

je som fastsetter den langsiktige forde-

Anl.obl.

Aksjer

Storebrand
Livsforsikring

Storebrand
Skadeforsikring

Pengem.

Eiendom

Obl.

Utlån
Øvrig

Aktivaallokering

Investeringsaktiva

pr. 31.12.1997

%-vis inndeling i investeringsporte-

føljer etter markedsverdi
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lingen mellom aksjer, rentebærende

og andre aktiva.  På kort sikt vil forval-

ter kunne avvike fra denne referanse-

porteføljen innenfor gitte rammer, ved

å over- eller undervekte investerings-

klasser basert på sitt markedssyn.

Aksjeeksponeringen har økt vesentlig

både i liv- og skadeselskapet gjennom

1997, dels som følge av verdistigningen

og dels ved tilførsel av kapital fra peng-

emarkedsplasseringer.  Aksjeandelen

er derved økt bevisst gjennom året for

å legge grunnlaget for en så stor verdi-

skapning som mulig på lang sikt.

Finansmarkedet 1997

Trenden med stigende aksjekurser og

fallende renter fortsatte også i 1997.

Oslo Børs Totalindeks steg 31,5%.

Verdensindeksen sluttet året 20,9%

høyere enn forrige årsskifte på valutasi-

kret basis. Mellom regionene var imid-

lertid variasjonene store, fra - 19,7% i

Asia til 29,8% i Nord-Amerika og

34,7% i Europa.

1997 var et positivt år også for rente-

markedene. EMU-prosessen bidro til

ytterligere konvergens mot et felles

rentenivå i Europa. Mot slutten av året

var markedene preget av krisen i Asia,

som forventes å redusere veksten i hele

verden fremover.

Den representative markedsavkast-

ningen for det norske obligasjonsmar-

kedet ble 7,27% i 1997 . Korte renter

var på omlag samme nivå ved utgang-

en av 1997 som året før. Statssertifi-

katene hadde en representativ avkast-

ning på 4.04% for året.

JP Morgans verdensindeks for obli-

gasjoner steg 8.33% valutasikret.  Også

her er spennet betydelig, fra 11.2% i

Storbritannia til 6.5% i Tyskland.  Kun

fire av landene i verdensindeksen

(Sverige, Nederland, Belgia og

Tyskland) hadde en svakere verdiutvik-

ling enn Norge i 1997.

Livselskapets avkastning 1997 

Den verdijusterte kapitalavkastningen

samlet i livselskapet i 1997 var 10,45%.

Sammenlignet med referanseporteføl-

jen for totale investeringsaktiva opp-

nådde selskapet en meravkastning på

0,3 prosentpoeng.  Dette skyldes

hovedsakelig at flere av aksjeportefølje-

ne og pengemarkedsfondet har gjort

det bedre enn sine referanseindekser. 

Aksjer

Livselskapets eksponering mot aksje-

markedet økte fra 16,5% til 25,6% av

samlede investeringsaktiva i løpet av

året, og den internasjonale andelen

økte i løpet av året til omlag 51%.  

De indeksrelative delporteføljene

Norge, Norden, Europa, USA og Asia

(aksjefondene i livselskapet) hadde

samlet en avkastning på 26,5% i 1997,

noe som tilsvarte respektive referan-

seindeks.  Den norske aksjeporteføljen

hadde en avkastning på 29,4%, som

var 2,1 prosentpoeng bak Oslo Børs

Totalindeks. OBX-indeksen ( de 25

mest omsatte aksjene), hadde til sam-

menligning en avkastning på 27,0%.

Asia var den  internasjonale porteføl-

jen som gjorde det best sammenlignet

med sin referanseindeks, med en mer-

avkastning på 14,8 prosentpoeng.

Avkastningen i denne regionen i 1997

var imidlertid negativ. Norden utenfor

Norge oppnådde en mindreavkastning

på 7,76 prosentpoeng.  Delporteføljen

som forvaltes ut fra en 100% verdiori-

entert filosofi, oppnådde en tidsveiet

avkastning på 41,2%.  

Obligasjoner klassifisert som omløps-

midler (obligasjonsfondet)

Den norske obligasjonsporteføljen

hadde en noe svakere avkastning enn

markedet generelt i 1997, henholdsvis

7,03%  mot 7,27% for markedet.

Utenlandsporteføljens avkastning ble

omlag likt med markedet, med en

avkastning på 8,30% mot 8,33%.

Utenlandsandelen lå stabilt gjennom

året på 45%. 

Samlet økte porteføljens durasjon

fra 4,1 til 5,1 gjennom året.

Obligasjoner klassifisert som holdt til

forfall (anleggsmidler)

Andelen av de samlede investeringsak-

tiva som er plassert i obligasjoner holdt

til forfall er på samme nivå som ved

utgangen av fjoråret. Bokført avkast-

ning for disse obligasjonene var 7,29%

i 1997. 

Pengemarkedsplasseringer

Pengemarkedsfondet fikk en avkast-

ning på 4,06% mot indeks 4,04%.

Andelen av livselskapets midler som er

plassert i pengemarkedet er redusert

til 5,6 milliarder kroner  fra 8,9 milliar-

der ved inngangen til året, på grunn av

en økt aksjeandel.

Nord-Amerika 24% (12%)

Norge 49% (61%)

Europa 14% (14%)

Asia/Pasific 8% (9%)

Norden 5% (4%)
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(indeksrelative delporteføljer)

Markedsverdi pr. 31.12.97: 21.958

millioner kroner ( 13.315 i 1996)

Sektorfordeling omløps-

obligasjoner

Markedsverdi pr. 31.12.97: 32.873

millioner kroner (30.474 i 1996)



Ca. 90% er plassert i andre norske

pengemarkedsinstrumenter enn norsk

stat.

Skadeselskapets avkastning

1997

Den samlede verdijusterte avkastning-

en i skadeselskapet ble 7,1% i 1997.

Samtlige aksjeporteføljer oversteg sine

referanseindekser, og den samlede

aksjeavkastningen utgjorde 29,0%.

Obligasjonsporteføljen oppnådde

7,47% og nådde ikke helt opp til sin

referanseindeks på 7,76%.

Gjennom året ble aksjeeksponering-

en økt med 9,5%-poeng, og i denne

sammenheng ble den internasjonale

eksponeringen økt ved etablering av

indeksrelative porteføljer for investe-

ringer i Nord Amerika, Europa og

Asia. 

Verdipapirfond og ekstern for-

valtning

Storebrand er markedsleder innen for-

valtning av tradisjonell livs- og pen-

sjonssparekapital og er en betydelig

aktør innen verdipapirfondsmarkedet.

Fondsområdet kjennetegnes av en

kraftig tilvekst. Gjennom 1997 har total

forvaltningskapital i Storebrand Spar

AS og Storebrand Luxembourg økt

med 54%, bl.a. som følge av en aktiv

produktutvikling.  I Norge har

Storebrand en markedsandel på 6,2%

av det totale verdipapirfondsmarkedet.

I løpet av 1997 ble det lansert 5 nye

verdipapirfond som bidrar til at

Storebrand kan tilby fondssparealter-

nativer som dekker alle kombinasjoner

av forventet avkastning og risiko. Det

mest fremgangsrike fondet i 1997 var

Storebrand SMB som oppnådde en

avkastning på 35,7%.

I 1997 ble det dessuten investert

betydelige ressurser i å posisjonere

Storebrand som en dominerende

aktør i markedet for aktiv forvaltning

av langsiktig investeringskapital, med

målgrupper som institusjonelle organi-

sasjoner, pensjonskasser, stiftelser, pri-

vate bedrifter, kraftverk og toppseg-

mentet av privatkunder. Gjennom året

har 10 nye diskresjonære forvaltnings-

oppdrag blitt inngått med tilsammen

1,2 milliarder kroner i forvaltningska-

pital.

NOK mill Storebrand Diskresjo- Verdi
Selskaper nær papir-

forvaltning fond

Aksjer 27.328 584 4.656
Obligasjoner 54.388 1.305 1.122
Komb. Fond 1.075
Pengemarked 12.326 360 1.990

Totalt 94.042 2.249 8.843

Markedsutvikling

En vesentlig del av husholdningenes

finansielle eiendeler har historisk sett

vært i form av livs- og pensjonsforsik-

ring samt bankinnskudd. 

Endringer i volum og sammenset-

ning av de finansielle eiendeler kom-

mer som følge av verdivekst (avkast-

ning) og ny sparing.

Sparemønsteret er i ferd med å

endre seg, og i de senere år har Norge

i likhet med andre land i den vestlige

verden vært preget av at en stadig stør-

re del av husholdningenes finansielle

eiendeler flyttes inn i ulike former for

verdipapirsparing, og i særdeleshet i

aksjer. Husholdningenes andeler i ver-

dipapirfond og verdipapirer har økt

fra 11% i 1992 til 17,4% av de samlede

finansielle eiendeler pr. juni 1997.

Inkluderes livselskapenes og pensjons-

kassenes plasseringer i aksjer i samme

periode i figuren til høyre, blir bildet

av husholdningenes økte eksponering

mot aksjemarkedet forsterket ytter-

ligere. 

Kredittilsynet har i et høringsnotat

til Finansdepartementet lagt frem en

analyse som indikerer at de mest solide

livselskapene kan øke sin aksjeandel

fra dagens 20 % av forsikringsmessige

avsetninger opp til 50 %. Storebrand,

som har et av de desidert mest solide

livselskapene i Norge imøteser en slik

endring som vil komme våre kunder til

del i form av en høyere forventet

avkastning, og dermed lavere pensjons-

kostnader over tid.  Soliditet kommer

dermed til å bli en enda viktigere kon-

kurransefaktor.  Dette er en fornuftig

utvikling som gir norskbasert forvalt-

ning av pensjonskapital større mulig-

heter til å konkurrere med internasjo-

nale tilbydere.

I den offentlige sektor ser man også

at den langsiktige offentlige sparingen

dreies mot aksjer og egenkapitalinstru-

menter. Beslutningen om at inntil 50%

av Statens Petroleumsfond fra og med

1998 kan plasseres i aksjer er det mest

aktuelle eksempel på dette.

Storebrand forventer at en stadig

større andel av privat og offentlig spa-

rekapital plasseres i aksjer, samtidig

som det blir en økt grad av globalise-

ring i den norske formuesforvaltning-

en. Dette stiller økte krav til  bredde og

innovasjon i produktspekter og et

sterkt fokus på kostnadseffektiv drift og

stordriftsfordeler.
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Annet

Verdipapirfond

NOK 681 mrd
31.12.92

NOK 947 mrd
30.06.97

Bankinnskudd

Verdipapirer

Forsikringskrav

Husholdningenes finansielle

eiendeler



Avkastning og aktivafordeling 1997 og 1996 
Markedsverdier Avkastning Aktivafordeling 
Investeringsaktiva inndelt 1997 1997 1996
i investeringsporteføljer SBL Indeks % Mill. Kr. %

Aksjer 26,8% 25,4% 24,9%* 23.369 16,5%
Obligasjoner 7,6% 7,8% 35,0% 32.873 35,3%
Pengemarked 4,1% 4,0% 6,0% 5.608 10,4%

SUM 12,6% 12,3% 65,9% 61.850 62,2%

Anleggsobligasjoner 7,3% 7,3% 16,0% 15.030 16,0%
Andre verdipapirer 25,3% 25,3% 1,2% 1.087 1,6%

Sum verdipapirporteføljer 11,7% 11,3% 83,1% 77.967 79,8%

Eiendom 6,4% 6,4% 8,3% 7.789 8,4%
Utlån 5,3% 5,3% 8,6% 8.070 11,8%

Sum investeringsaktiva 10,6% 10,3% 100% 93.826 100%

* Inklusive aksjeinvesteringer i delporteføljen " andre verdipapirer" utgjør aksjeandelen 25,6%

Livsforsikring
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Hovedtrekk

• Høyest bokført kapitalavkastning av

samtlige livselskaper.

• Økte premieinntekter

• Tilfredsstillende forretningsmessig

utvikling innen alle markeds-

segmenter, kraftigst vekst i privat-

markedet

• Ytterligere forbedret kostnadspro-

sent og risikoresultater 

• Høy risikobærende evne gir grunn-

lag for konkurransedyktig fremtidig

forventet avkastning

• Resultat av ordinær virksomhet

562 millioner kroner

Avkastning

Storebrand Livsforsikring oppnådde en

bokført kapitalavkastning på 9,96% i

1997, som er den høyeste av samtlige

livselskaper. Den verdijusterte kapital-

avkastningen ble 10,45% (10,55% inkl.

kursendringer for obligasjoner klassifi-

sert som holdt til forfall). 

Den tilfredsstillende avkastningen

forklares av tre faktorer.

For det første utviklet kapitalmarke-

dene seg positivt i 1997. Oslo Børs tota-

lindeks steg 31,5%, og verdensindek-

sen sluttet 20,9% høyere enn året før,

selv med uroen i Asia. 1997 var et posi-

tivt år også for rentemarkedene. Den

representative markedsavkastningen

for det norske obligasjonsmarkedet ble

7,27%, mens JP Morgans verdensin-

deks for obligasjoner steg 8,33% valu-

tasikret. 

For det andre var den verdijusterte

avkastningen i investeringsfondene

samlet 0,33%-poeng bedre enn repre-

sentative indekser. Dette skyldes

hovedsakelig meravkastning ift. refe-

ranseindeksene for aksjeporteføljen

totalt. 

For det tredje økte aksjeekspone-

ringen fra 16,5% til 25,6% i løpet av

året. 58% av økningen i aksjeandel

skyldes verdiutviklingen, og 42% skyl-

des en økt allokering til aksjer tidlig på

året. Samtidig er andelen av forvalt-

ningskapitalen allokert til pengemar-

ked og utlån redusert betydelig. 

Utlånsporteføljen er i 1997 redusert

med 2,2 milliarder kroner. Av dette

utgjør overførte lån til Storebrand

Bank 1,1 milliarder kroner. Nye lån er

i 1997 ført over Storebrand Banks

balanse. 94% av dagens utlånsporte-

følje i privatmarkedet er sikret med

pant i fast eiendom. Dagens belåning

utgjør gjennomsnittlig 45% i forhold

til de opprinnelige lånetakster, slik at

risikoen for tap i porteføljen er lav. 

I eiendomsfondet var avkastningen

6,4%. Nivået i utleiemarkedet for kon-

torlokaler i Oslo-området har vist en

stigning i løpet av 1997. I øvrige sentra-

le områder har utleiemarkedet økt

noe, mens markedet i mindre sentrale

områder har vært stabilt. Den totale

økonomiske utleiegraden er 97,8% for

lokaler som har vært tilgjengelige for

utleie. Store deler av Vika-porteføljen

har vært under rehabilitering, i 1997

og har følgelig ikke vært tilgjengelige

for utleie.

Premieinntekter

De totale premieinntektene, inkludert

tilflyttede reserver, økte med 22,7% i

1997 til 7.287 millioner kroner. For

kollektiv pensjonsforsikring var

premieinntekten 7,6% høyere enn i

fjor. Gruppelivspremien økte med

3,7% fra 1996. I privatmarkedet økte

premieinntekten fra livrente/pensjons-

forsikring, med 58%.

I henhold til markedsandelsstatistik-

kene fra Norges Forsikringsforbund

har Storebrand økt sin markedsandel

av total forfalt premie inkl. overførte

reserver fra 27% i 1996 til 29% i 1997.

Innen de kollektive bransjer økte ande-

len fra 25% til 26% i 1997, og innen

individualbransjene økte markedsan-

delen av forfalt premie fra (ekskl. over-

førte reserver) 33% til 36%.(Norske

Liv er ikke inkludert i statistikken).

Samtidig er andelen av indeksert

nysalg i privatmarkedet økt fra ca. 34%

i 1995, 39% i 1996 til 42% i 1997. 

Storebrand Livsforsikring
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Kostnadsutvikling/administra-

sjons- og risikoresultat

Driftskostnadene i Storebrand

Livsforsikring AS ble i alt 701 millioner

kroner, mot 685 millioner kroner i

1996. Driftskostnadene omfatter såvel

de forsikringsrelaterte driftskostnader

til salg/kundebetjening som adminis-

trasjonskostnader tilknyttet finansielle

eiendeler.

Målt i forhold til gjennomsnittlig

kundefond ble kostnadsprosenten

redusert ytterligere til 0,86% mot

0,90% året før. Storebrand har ytterli-

gere forbedret sitt kostnadsmessige

konkurransefortrinn. 

Administrasjonsresultatet på totalt

minus 30 millioner kroner er bedret

med 9 millioner kroner fra 1996. I kol-

lektiv er administrasjonsresultatet 1

million kroner i 1997, og innen indivi-

duell rente-/pensjonsforsikring er

administrasjonsresultet i balanse.

Innen individuell kapitalforsikring er

administrasjonsresultatet minus 30 mil-

lioner kroner.

Det samlede risikoresultat økte til

388 millioner kroner i 1997 mot 296

millioner i 1996. Risikoresultatet innen

kollektiv pensjon og individual kapital-

/renteforsikring tilsvarer gjennom-

snittlig ca 0,5% av kundenes fond.

Risikoresultatet tilføres kundene gjen-

nom overskuddsdelingen og kontofø-

ringen i tillegg til avkastningen. 

Soliditet og fremtidig

avkastning

Storebrand har de siste årene bygget

opp sin risikobærende evne for å ha

handlefrihet i valg av aktivasammenset-

ningen. Storebrand anvender bl.a. en

såkalt stresstest i risikostyringen. Den

tilgjengelige risikokapital skal til

enhver tid tåle et kraftig, umiddelbart

og samtidig verdifall i aksje- og rente-

porteføljen. 

Selskapets risikokapital består av

kursreservene i verdipapirporteføljene,

tilleggsavsetningene, samt ansvarlige
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Forretningsmessig utvikling 

I storkundemarkedet har Storebrand i

løpet av 1997 befestet sin stilling ved å

kombinere en satsning i det tradisjo-

nelle markedet for tjenestepensjonsfor-

sikring med en offensiv strategi for

levering av kapitalforvaltning samt

administrasjons- og aktuarielle tjenes-

ter til pensjonskasser. Selskapet opple-

ver stor interesse for sitt konsept for

"nøkkelferdige" pensjonskasser der

Storebrand leverer alle tjenester til

pensjonskasser inkl. daglig leder, admi-

nistrasjon samt forvaltning av pensjons-

kassens midler. 

Storebrands offensive satsning innen

offentlig sektor har begynt å gi resulta-

ter ved at Harstad og Karasjok kommu-

ne flytter sine forsikringer til

Storebrand ved årsskiftet. APO

(Arbeidsgiverforening for Private virk-

somheter innen Offentlig sektor) har

valgt Storebrand til å administrere sin

tariffestede pensjon. APO har 500

medlemsbedrifter med over 18.000

ansatte. Det registreres stor interesse

for overgang til denne ordningen i

Storebrand blant medlemsbedriftene.

I markedet for mellomstore og små

bedrifter var markedsutviklingen i

1997 meget god. Storebrand har på

dette markedet hatt en ordrebasert

netto tilflytting av kunder med kollek-

tiv pensjon. Dette skyldes en markert

økning i effektivitet i både salgs og ser-

viceapparat. Det er satset aktivt på kun-

debevaring gjennom fokus på service

og rådgivning kombinert med konkur-

ransedyktige produkter og vilkår. 

Videre har det vært jobbet konstruk-

tivt for å utnytte de synergier som lig-

ger mot bedrift skade og verdipapirfor-

valtningsenheten. Vi forventer en bety-

delig effekt av denne satsingen i kom-

mende år.

Store deler av småbedriftsmarkedet

er skilt ut som en egen resultatenhet,

med en direkte service og betjenings-

funksjon. Kombipensjon er et spesial-

tilpasset produkt for dette segmentet,

som gjennom pakkeløsninger gjør pro-

duktet enklere å forstå både for kjøper

og selger. Dette har åpnet mulighetene

for salg gjennom alternative distribu-

sjonskanaler.

Salgsutviklingen i privatmarkedet

har gjennom året vært gunstig.

Markedssiden har vært preget av flere

lanseringer av helt nye produkter

innen personforsikring og sparing.

Våren 1997 lanserte Storebrand opera-

sjonsforsikring som et helt nytt helse-

forsikringsprodukt i Norge. Idet selska-

pet mottok konsesjon for Livsforsikring

med investeringsvalg, ble Storebrand

Link lansert. Produktet kan betraktes

som fondssparing med livrentens for-

muesskattefordeler. I november ble de

nye forskriftene for IPA (Individuelle

pensjons avtaler) fastsatt. Produktet

overtar for tidligere EPES (egen pen-

sjonsforsikring etter skatteloven) og vil

være et produkt hvor kunden kan spare

innen både liv, fond og bank.

Storebrand lanserte sitt nye produkt

under navnet Storebrand Pensjon. I til-

legg til de nye produktlanseringer had-

de Storebrand i 1997 sterk fokus på å

selge eksisterende produktspekter, først

og fremst livkonto og livrente.
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kapital ut over lovfestede eller selvpå-

lagte kapitaldekningskrav. 

Verdipapirporteføljene som klassifi-

seres som omløpsmidler vurderes etter

laveste verdis prinsipp. De urealiserte

kursgevinstene økte i 1997 totalt med

1.112 millioner kroner. Den samlede

kursreserven var 5.688 millioner kroner

og fordelte seg med 4.388 millioner

kroner i aksjebeholdningen og 1.300

millioner i rentebærende verdipapirer. 

Tilleggsavsetningene er en del av

kundenes midler, men er tildelt

betinget. Tilleggsavsetningene funge-

rer som risikokapital for kurssving-

ningsrisko i investeringsporteføljen.

Dette muliggjør en mer hensiktsmessig

aktivasammensetning for kundene.

Storebrand avsatte 1.000 millioner kro-

ner i tilleggsavsetninger i 1997. Etter

dette er selskapets samlede tilleggsav-

setning 6.306 millioner kroner, som til-

svarer 9,0% av premiereserven.

Maksimal avsetning pr. 31.12.1997

utgjør 8.812 millioner kroner.

I tillegg til å målsette en solid risiko-

kapital ift. stresstesten er kapitaldek-

ningen et viktig soliditetsmål.

Livkonsernets kapitaldekning var

10,51% pr. 31.12.1997, mens kapital-

dekningskravet var 8,0%. Pr.

31.12.1997 hadde selskapet bokført

ansvarlig lån på tilsammen 1.401 milli-

oner kroner. For å styrke kapitaldek-

ningen og handlefriheten på investe-

ringssiden ytterligere har livselskapet i

løpet av februar 1998 gjennomført et

opptak av et nytt evigvarende ansvarlig

lån på USD 200 millioner.

Pr. 31.12.1997 har Storebrand

Livsforsikring en aksjeandel som ligger

tett opp til den maksimale grense som

inntil nå har vært gjeldende. Finans-

departementet vurderer å heve be-

grensningen på livselskapene aksjean-

del. I vurderingen av hvilken maksimal

aksjeandel det enkelte livselskap kan

ha, legges det i forslaget opp til at

Kredittilsynet vil anvende en stresstest

etter lignende prinsipp som det

Storebrand anvender. I den foreslåtte

stresstest skal risikokapitalen minst

kunne dekke verditap som følge av et

30% fall i aksjemarkedet og en 2% ren-

teøkning. 

Storebrand Livsforsikring imøteser

en slik endring, som vil komme våre

kunder til gode i form av muligheten

for en høyere forventet avkastning, og

dermed lavere pensjonskostnader over

tid. Soliditet kommer dermed til å bli

en enda viktigere konkurransefaktor.

Storebrand er et av de desidert mest

solide livselskapene i Norge.

Selv om selskapet har en solid risiko-

bærende evne, vil det lave rentenivået

og utviklingen i kapitalmarkedene stil-

le store utfordringer i forhold til å opp-

nå god avkastning for kundene.

Kombinasjonen av en profesjonell

kapitalforvaltning, høy risikobærende

evne og lave driftskostnader gir grunn-

lag for forventninger om konkurranse-

dyktig netto avkastning til Storebrands

kunder.

Resultat til eier 

Storebrand Livsforsikring AS har i

1997 videreført overskuddsdelings-

modellen som har vært anvendt de sis-

te årene. 

I tillegg til finansinntektene gene-

rert av selskapets kapital m.v. med 218

millioner kroner, er det holdt tilbake

339 millioner kroner eller 0,42%-

poeng av overskuddet som er generert

av kundefondene (forsikringskunde-

nes fond). Det samlede resultat av ordi-

nær virksomhet (resultat til eier) i

1997 ble 557 millioner kroner. 

I resultat til eier er kostnader ved

refinansiering av ansvarlig lån belastet.

Opprinnelig hadde selskapet et ansvar-

lig lån på 561 millioner kroner til

11,15% rente med forfall i 2002. Av

lånet ble 85,5% refinansiert til gjelden-

de markedsrente i 1997. Kostnaden

ved å innfri lånet ble på 95 millioner

kroner og utgjør nåverdien av reduser-

te rentekostnader som følge av lavere

rentebelastninger i kommende perio-

der. 

Gjennomsnittsrenten, beregnet etter

regler fra Kredittilsynet, ble 9,50%. 

Livkonsernets resultat ble 562 millio-

ner kroner.

Fremtidsutsikter

Innen storkundemarkedet vil selska-

pets produktnøytrale konsept for kol-

lektive forsikringsordninger og nøkkel-

ferdige leveranser innen pensjonskas-

semarkedet stå sentralt fremover. I til-

legg er selskapet godt posisjonert til å

ta en vesentlig andel av den bevegelse

selskapet nå ser kommer som en følge

av oppløsningen av KLPs monopol

innen offentlig sektor. Selskapet har

investert betydelige ressurser på å

utvikle produkter og spisskompetanse

på offentlige ordninger og har store

ambisjoner innen dette segmentet. 

I forhold til rammebetingelsene for

Livselskapet har Kredittilsynet infor-

mert Storebrand Livsforsikring om at

de tolker gjeldende regelverk slik at

produktet Kollektiv Pensjonsforsikring

med Fleksibel Investeringsprofil (Flex)

ikke lenger er tillatt solgt. Flex er i dag

solgt til 22 større bedriftskunder. Etter

Storebrands syn er Flex et lovlig kollek-

tivt pensjonsprodukt, og har vært det

siden 1990. Dersom regelfortolkning-

en blir opprettholdt, vil kundene bli

tilbudt alternative produkter fra

Storebrand. Storebrands vurdering er

at en tilpasning ikke vil ha vesentlige

konsekvenser for Storebrand-

konsernet.

Innen små og mellomstore bedrifter

satses det på å videreføre den positive

trenden selskapet er inne i. Dette skal

sikres ved fortsatt å satse på service og

kvalitet kombinert med utstrakt

kompetanseoppbygging og rådgivning.

Potensialet for nysalg ligger hovedsake-

lig innen småbedriftsmarkedet der

flertallet av norske bedrifter i dag ikke

tilbyr sine ansatte kollektive pensjons-

ordninger.
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Innen privatmarkedet vil Storebrand

tilby et helhetlig produktspekter til

kunden og på en profesjonell måte til-

by en produktnøytral rådgivning basert

på kundens individuelle behov. Den

økte bredden i produkter gjør at opp-

læring og rådgiving blir høyt prioritert.

Fortsatt økning av salgseffektivitet og

utvidelse av distribusjonskapasiteten vil

bli fokusert samtidig med forbedringer

i kundeservice. 

Regnskap

Premieinntekter

De totale premieinntektene, inkludert

tilflyttede reserver, ble for Storebrand

Livsforsikring 7.287 millioner i 1997,

en økning på 22,7% fra 1996.

Netto inntekter finansielle

eiendeler

Bokførte inntekter fra finansielle eien-

deler utgjorde netto 8.252. millioner

kroner (eksklusive administrasjonskost-

nader), en økning på 21,7% fra året

før. De realiserte kursgevinster ble

3.409 millioner kroner.

Erstatninger 

I 1997 ble det utbetalt erstatninger

med 4.381 millioner kroner mot 4.032

millioner kroner året før. Av forsik-

ringsytelsene utgjorde utbetalte pensjo-

ner 2.277 millioner kroner, erstatning-

er ved død og uførhet 978 millioner

kroner og ved nådd utbetalingsalder

320 millioner kroner. Det er oppsagt

avtaler og foretatt uttak på livkonto

med 802 millioner kroner. (531 millio-

ner kroner i 1996).

I regnskapet for 1997 er det utgifts-

ført 1.554 millioner kroner i premiere-

servemidler m.v. for forsikringskon-

trakter som er flyttet fra selskapet

enten til et annet forsikringsselskap

eller til egen pensjonskasse. 

Inkludert endringer i erstatningsav-

setningene ble de samlede erstatninger

5.954 millioner kroner i 1997.

Tilsvarende var de 6.033 millioner kro-

ner i 1996.

Avsetninger til forsikringsfond

Pliktig avsetning til premiereserven

utgjorde 4.256 millioner kroner mot

2.314 millioner kroner året før.

Premiereserven pr. 31.12.1997 ble

69.743 millioner kroner. 

Til forsikringskundenes

premie/pensjonsreguleringsfond ble

det i 1997 overført 1.658 millioner kro-

ner. Etter rentetilskrivning, innbeta-

linger og uttak forøvrig, utgjorde pre-

mie- og pensjonsreguleringsfondet

8.831 millioner kroner ved årets slutt.

Til premiereserven i forsikringsfondet

har forsikringskundene fått tilført

1.139 millioner kroner. Den samlede

tildeling til forsikringskundene utgjør

3.797 millioner kroner. 

Av dette beløpet er 1.000 millioner

kroner betinget tildelt som tilleggsav-

setninger. I løpet av året ble tilleggsav-

setningene redusert med 194 millioner

kroner som er forsikringskundenes

andel av tilleggsavsetning ved flytting,

gjenkjøp og forsikringsoppgjør, og 74

millioner kroner overført til premiere-

serve og premiefond på grunn av redu-

sert grunnlag for tilleggsavsetning m.v.

Etter dette er selskapets samlede til-

leggsavsetning i forsikringsfondet

6.306 millioner kroner.

Forsikringsfondet (forsikringskunde-

nes samlede midler) utgjorde 85.075

millioner kroner pr. 31.12.1997, en

økning fra forrige årsskifte på 8,8%,

(fra 78.171 millioner kroner).

Sikkerhetsfondsavsetningene er ved

utgangen av 1997 uendret fra i fjor på

592 millioner kroner. 

Datterselskaper

Aktuar Consult AS, Aktuar Systemer AS

og Storebrand Pensjonstjenester AS er

en viktig del av Storebrands satsning på

pensjonskassemarkedet og bidrar til at

Storebrand kan tilby alle tjenesteleveran-

ser til pensjonskasser. Selskapene eies

100% av Storebrand Livsforsikring AS.

De tre selskapene hadde en omsetnings-

vekst på hele 45% til 22 millioner kro-

ner i 1997. Totalt årsoverskudd i de tre

selskapene ble på 0,7 millioner kroner.

Storebrand Livsforsikring AS er

medeier med 25% i Nordben Life and

Pension Insurance Companie Ltd på

Guernsey. Selskapet tilbyr spesialpro-

dukter til multinasjonale bedrifter.

Storebrand Eiendom AS overtok for-

valtningen av Storebrands faste eien-

dommer fra 01.01.1997. Selskapet eies

100% av Storebrand Livsforsikring AS.

Værdalsbruket A/S hadde et årsover-

skudd på 2 millioner kroner i 1997.

Livselskapets eierandel er 74,9%, mens

Storebrand ASA eier 24,9%.

Storebrand Kjøpesenter Holding AS,

som eies 100% av Storebrand

Livsforsikring AS, forvalter de kjøpe-

sentre som er organisert som egne

aksjeselskaper. Kjøpesentrene er i

regnskapet ført som faste eiendommer

da de ikke skiller seg fra selskapets

andre investeringer i direkteeide eien-

dommer. Selskapet hadde et årsover-

skudd på 240,9 millioner kroner.

Eiendomsinvesteringen Scanvik

Corporation i USA er behandlet på lik

linje med kjøpesenter eiendommene.
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Renteresultatet er forskjellen mel-

lom den bokførte avkastningen og den

garanterte avkastning på kontraktene.

Den gjennomsnittlige garanterte ren-

ten på forsikringskontraktene var 3,8%

i 1997. Den garanterte renten på pre-

miefondsmidlene har fra 1. februar

1994 vært 3%. Renteresultatet gir det

største bidrag til det samlede resultat. I

1997 var det på 4.671 mot 3.464 millio-

ner kroner i 1996.

Risikoresultatet fremkommer som

følge av at dødelighet og uførhet i en

periode avviker fra det som er forutsatt

i premietariffene. Det samlede risikore-

sultatet ble 388 millioner kroner i 1997.

I 1996 var det 296 millioner kroner.

Bortsett fra i gruppelivsforsikring er

risikoresultatet positivt i alle bransjer. 

Administrasjonsresultatet viser diffe-

ransen mellom belastet administra-

sjonspremie for året og de faktiske

driftskostnader. Dette resultatelemen-

tet er vesentlig forbedret i de senere år

spesielt i individuell forsikring hvor

kostnadsoverforbruket tidligere var

betydelig. Årets samlede administra-

sjonsunderskudd er på 30 millioner

kroner mot 39 millioner kroner i 1996.

I kollektiv pensjonsforsikring oppnåd-

de selskapet i 1997 et positivt adminis-

trasjonsresultatet på 1 million kroner.

I 1997 er det i tråd med retningslin-

jer fra Kredittilsynet foretatt en styr-

king av den del av premiereserven som

er knyttet til administrasjonen av en

kollektiv pensjonsforsikring (adminis-

trasjonsreserven). Beløpet er på 675

millioner kroner. Administrasjons-

reserven skal dekke kostnader for ikke

premiebetalende forsikringer inklusive

forsikringer som er under utbetaling.

Disponering av årets resultat 

Av resultatet i Storebrand Livsforsikring

AS på 557 millioner kroner, foreslår

Styret å tilføre 225 millioner kroner som

konsernbidrag og 192 millioner kroner i

utbytte til morselskapet i konsernet samt

å styrke livselskapets egenkapital ved å

holde tilbake 140 millioner kroner til

egenkapital. Livkonsernets kapitaldek-

ning pr. 31.12.1997 ble etter dette

10,51%. Ved utgangen av 1997 var kapi-

talkravet 8,0%.

Forsikringskundens andel av det

samlede driftsresultat deles i en beting-

et tilleggsavsetning på 1.000 millioner

kroner og de midler på 2.797 millioner

kroner som skal overføres til kundenes

premiereserve og premiefond.

Fordelingen er ikke endelig kjent før

kontoføringen er gjennomført, og

overskuddstildelingen må anses å være 

betinget inntil den endelig foretas i

kontoføringen.

Det regnskapsmessige årsoverskudd

i Storebrand Livsforsikring AS foreslås

disponert slik:

Til disposisjonsfond 140 mill. kroner

Konsernbidrag til 

Storebrand ASA 225 mill. kroner

Utbytte til 

Storebrand ASA 192 mill. kroner

Tilsammen disponert 557 mill. kroner

Styret i Storebrand

Livsforsikring AS

Styret består av:

Åge Korsvold (formann), Tom Vidar

Rygh, Per Henry Christiansen, Hans

Henrik Kloumann, Aase Fagerhaug og

Tony Hægeland. Selskapets admini-

strerende direktør er Paul Høiness.

Resultatanalyse

Resultatanalysen viser hvordan driftsresul-

tatet er satt sammen og fordelt på forsik-

ringsbransjene. Brutto bransjeresultat

består av rente-, risiko- og administra-

sjonsresultat samt eventuell øvrig endring

i premiereserve og sikkerhetsfond.

Resultatanalyse pr. bransje

Kollektiv Gruppelivs- Individuell Individuell Totalt Totalt
pensjons- forsikring kapital- pensjons- 1997 1996

Beløp i mill. kroner forsikring forsikring forsikring

1. Finansinntekter a) 5.136,4 48,9 685,1 2.083,4 7.953,8 6.619,9
2. Garantert rente -2.057,7 -3,2 -319,7 -902,5 -3.283,1 -3.156,2

-herav tilført premiefond -137,0 -27,8 -164,8 -206,7
3. Renteresultat 3.078,7 45,7 365,4 1.180,9 4.670,1 3.463,7

4. Risikopremie b) 259,9 295,6 239,7 20,4 815,6 784,5
5. Risikotilskudd b) -5,4 -324,4 -124,0 44,0 -409,8 -436,1
6. Netto gjenforsikring mv.a) -6,0 -3,8 -5,8 -2,6 -18,2 -52,1
7. Risikoresultat 248,5 -32,6 109,9 61,8 387,6 296,3

8. Administrasjonspremie 316,2 48,5 158,5 148,4 671,6 645,8
9. Driftskostnader -314,7 -49,5 -188,5 -148,3 -701,0 -684,5

10. Administrasjonsresultat 1,5 -1,0 -30,0 0,1 -29,4 -38,7

11. Endring premiereserve -675,1 -675,1 -294,0

12. Bransjeresultat brutto
(3+7+10+11) 2.653,6 12,1 445,3 1.242,8 4.353,8 3.427,3

Til egenkapital:
-avkastning selskapskapital mv. c) -218,1 -242,0
-0,42% (0,42% i 96) av kundefond d) -338,9 -319,0

13. Årsoverskudd -557,0 -561,0

14. Resultat til forsikringskundene 3.796,8 2.866,3

a) Av posten andre forsikringsrelaterte kostnader inngår 87,1 mill.kroner i linje 1 og 4,7
mill.kroner i linje 6 i 1997

b) Risikopremie og risikotilskudd bygger i en viss utstrekning på anslag.
c) Omfatter: Sikkerhetsfond, ansvarlig lånekapital og bokført egenkapital.
d)Omfatter: Premiereserve, tilleggsavsetninger, premie- og pensjonsreguleringsfond samt

erstatningsavsetningen.
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Mill. kroner Note 1997 1996

Teknisk regnskap
Premier for egen regning 44 7.286,9 5.936,4

Inntekter fra finansielle eiendeler 18 13.890,3 10.030,5

Andre forsikringsrelaterte inntekter etter gjenforsikringsandel 9,4 8,0

Erstatninger for egen regning 44 -5.953,8 -6.032,8

Endringer i forsikringsmessige avsetninger for egen regning 44 -5.227,3 -4.159,3
- herav tilleggsavsetninger -1.000,0 -1.800,0

Overføring til premiereserve i forsikringsfondet -1.138,5 -320,8
Overført til premie- og pensjonsreguleringsfond i forsikringsfondet -1.658,3 -745,5

Midler tilført forsikringskundene 44 -2.796,8 -1.066,3

Salgskostnader forsikring -257,8 -260,6
Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader -355,7 -324,3

Forsikringsrelaterte driftskostnader for egen regning 19, 21 -613,5 -584,9

Kostnader i tilknytting til finansielle eiendeler 18, 19 -5.726,0 -3.356,2

Andre forsikringsrelaterte kostnader etter gjenforsikringsandel -91,8 -108,2

Resultat av teknisk regnskap 777,4 667,2

Ikke teknisk regnskap

Andre inntekter 107,0 107,1
Andre kostnader -322,4 -206,6

Resultat av ordinær virksomhet 23 562,0 567,7

Skattekostnad 70,9 -1,4

Årsresultat 632,9 566,3

Storebrand Livsforsikring AS

Disponeringer
Konsernbidrag -225,0 -420,0
Utbytte -192,0
Disposisjonsfond -140,0 -140,6

Sum disponeringer 24 -557,0 -560,6

Storebrand Livsforsikring Konsern
Resultatregnskap 1.januar - 31.desember
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Storebrand Livsforsikring Konsern
Balanse 31. desember 

Mill. kroner Note 1997 1996

Eiendeler

Immaterielle eiendeler 26 7,1

Bygninger og faste eiendommer 37 7.668,8 7.227,4
Fordringer på og verdipapirer utstedt av konsernselskaper 37 213,0 251,8
Aksjer og andeler til varig eie 37 29,2 81,0
Obligasjoner holdt til forfall 37 14.643,7 13.750,7
Utlån 7.840,4 10.083,1
Aksjer og andeler 37 18.317,4 11.324,0
Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning 37 32.324,9 30.247,2
Sertifikater 37 4.062,8 6.374,0
Plasseringer hos kredittinstitusjoner 37 1.273,3 904,1
Andre kortsiktige finansielle eiendeler 37 168,8 65,4

Sum finansielle eiendeler 86.542,3 80.308,7

Fordringer 588,4 970,3
Andre eiendeler 2.414,2 1.412,9
Utsatt skattefordel 72,1
Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter 1.469,2 1.477,1

Sum eiendeler 91.093,3 84.169,0

Egenkapital og gjeld

Aksjekapital 1.361,2 1.361,2
Andre fond 116,1 48,0
Disposisjonsfond eller fremført underskudd 1.170,3 1.030,4

Sum egenkapital 2.647,6 2.439,6

Ansvarlig lånekapital 41 1.401,0 1.326,7

Premiereserve 69.743,3 64.287,4
Tilleggsavsetninger 6.306,0 5.574,2
Premie- og pensjonsreguleringsfond 8.831,2 8.133,4
Erstatningsavsetning 194,0 175,6

Sum avsetning forsikringsfond for egen regning 85.074,5 78.170,6

Sikkerhetsfondsavsetninger 591,8 591,8

Sum forsikringstekniske avsetninger for egen regning 85.666,3 78.762,4

Avsetning for andre risiki og kostnader 204,0 127,4
Gjeld 1.039,1 1.362,0
Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter 135,3 150,9

Sum egenkapital og gjeld 91.093,3 84.169,0



Hovedtrekk

Resultatene i skadeforsikring er preget

av økte skadeutbetalinger både som

følge av høyere gjennomsnittsskader

og høyere skadefrekvens. Eksempelvis

har utbetalinger til kaskoskader på bil-

forsikringer økt med 43 prosent de to

siste årene, mens brann- og vannskade-

erstatninger har økt med henholdsvis

40 og 44 prosent de siste tre årene.

Dette preger også resultatene i

Storebrand Skadeforsikring i 1997. For

å bedre lønnsomheten har det blant

annet vært nødvendig med relativt

betydelige pris- og produkttiltak i siste

halvår av 1997. Det vil være behov for

ytterligere pris- og produkttiltak i 1998

for å bedre lønnsomheten, fordi det

forventes fortsatt høye skadeutbetalinger

fremover. Økte skadeutbetalinger er

en utfordring i hele bransjen. Det for-

ventes derfor at Storebrands konkur-

renter vil iverksette tilsvarende tiltak.

Deregulering, teknologisk utvikling

og mer bevisste kunder fører til økt

konkurranse og press på lønnsomhe-

ten. Storebrand jobber kontinuerlig

for å møte disse utfordringene.

Gjennom forbedring av kjerneproses-

sene i 1997 er det blant annet blitt

implementert ny distribusjonsmodell

og foretatt grunnleggende forbedring-

er i skadeoppgjørsapparatet.

Hensikten med den nye distribu-

sjonsmodellen er å øke salgskraften,

bedre tilgjengeligheten for kundene

og redusere kostnadene. I 1997 er det-

te gjort ved å klargjøre roller gjennom

sterkere grad av funksjonell spesialise-

ring i salgsapparatet. Ansvaret for aktiv

pleie av og mersalg til eksisterende

kunder ligger på et større antall salgs-

og servicesentre. Inngående telefoner

styres i stor grad til 9 kundesentre.

Første fase av arbeidet med forbe-

dringer i skadeoppgjørsfunksjonen

startet i 1994 og ble avsluttet i 1997.

Fokus har vært rettet på kontroll av

skadeutbetalingene. Målsettingene da

dette arbeidet ble startet var å sikre

årlige besparelser på 140 millioner kro-

ner. Faktiske årlig besparelser knyttet

til forbedringstiltakene utgjør 210 mil-

lioner kroner ved utgangen av 1997.

De viktigste tiltakene innenfor skade-

oppgjørsfunksjonen har vært økt bruk

av tilbud/anbud overfor leverandører,

økt bruk av kontantoppgjør overfor

kunder, samt økt ressursinnsats på tak-

sering, forsikringssvindel og regress.

Arbeidet med utviklingen av skade-

oppgjørsfunksjonen var ledd i forbe-

dringer i kjerneprosessene som ble

startet i 1994. Dette innbefatter i tillegg

forbedringer innen tariff/underwri-

ting og salg/markedsføring.

Målsettingen om årlige besparelser på

300-500 millioner kroner ved utgangen

av 1997 er nådd.

Resultater

Det forsikringsrelaterte resultatet i

1997 preges i vesentlig grad av økte

skadeutbetalinger, premiepress og

engangskostnader i forbindelse med

gjennomføring og implementering av

forbedringsprosjekter. Storebrand

Skadeforsikring AS med datterselska-

per oppnådde et driftsresultat i 1997

på 684 millioner kroner, hvilket er 359

millioner kroner lavere enn året før.

Nedgangen skyldes både at finansinn-

tektene er redusert med 273 millioner

kroner og at forsikringsteknisk resultat

er redusert med 132 millioner kroner.

Korrigert for salget av UNI Storebrand

Kredittforsikring AS i 1996 ble finan-

sinntektene 135 millioner kroner lave-

re enn året før. Finansinntektene

utgjorde 1.033 millioner kroner og for-

sikringsteknisk resultat var minus 376

millioner kroner i 1997.

Selskapets målsetting er en combin-

ed ratio på 100 i gjennomsnitt over en

konjunktursyklus. Combined ratio for

1997 ble 104,7 prosentpoeng, hvilket

gjenspeiler en periode med høykon-

junktur og mye skader. Skadeprosen-

ten utgjør 77,8 som er 2,9 prosentpo-

eng høyere enn i fjor. Regnskapet

inneholder en gevinst av tidligere ska-

deårganger på 344 millioner kroner.

Uten avviklingsgevinstene ville skade-

prosenten vært 4,8 prosentpoeng høye-

re. Kostnadsprosenten er 26,9, som er

1,6 prosentpoeng bedre enn året før.

Justert for engangskostnader til omstil-

ling og IT-kostnader i forbindelse med

år 2000 i 1996 er kostnadsprosenten

0,1 prosentpoeng bedre enn året før.

Premieinntekter

Brutto premieinntekter økte med 2,5

prosent til 8,4 milliarder kroner i 1997.

Det samlede forsikringsmarkedet økte

nominelt med 4,7 prosent i 1997.

Selskapets markedsandel er 38,9 pro-

sent 31.12.1997, som er en reell ned-

gang på 0,8 prosentpoeng i 1997.

Erstatninger

Den negative utviklingen i skadeutbe-

talinger og skadefrekvens i 1996 har

fortsatt i 1997. Dette gjelder generelt

innenfor personkundemarkedet og

særlig i de store bransjene som

Personbil og Villa.

Avviklingsgevinsten på tidligere ska-

deårganger gjelder som for de tre fore-

gående årene særlig personskader i
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Bilforsikring. I tillegg er det i 1997

registrert avviklingsgevinster innen

Sjøforsikring.

Kostnader

Kostnadsprosenten var 26,9 prosent,

mot 28,5 prosent i 1996. Justert for

engangskostnader knyttet til omstilling

og år 2000 kostnader var kostnadspro-

senten 27,0 i 1996. Nedgangen er lave-

re enn planlagt. Dette skyldes i hoved-

sak at det er foretatt mindre omfatten-

de endringer i kontorstrukturen i dis-

triktene enn planlagt, lønnsglidning

særlig i IT virksomheten, økt satsing på

IT og satsing på nye kjerneprosjekter. I

tillegg har lavere premievekst bidratt til

svakere utvikling i kostnadsprosenten

enn forventet.

Nominelle kostnader er redusert

med 100 millioner kroner i 1997.

Justert for engangskostnader i 1996

økte kostnadene med 12 millioner kro-

ner. Oppstart av en ny generasjon kjer-

neprosjekter startet høsten 1997.

Sammen med økte ressurser til IT har

dette gitt en effekt på kostnadsprosen-

ten på omlag ett prosentpoeng i 1997.

Justert for dette er reell kostnadsbespa-

relse anslått til 120 - 140 millioner kro-

ner i 1997, hensyntatt inflasjon og

lønnsvekst. 

Bemanningen var ved årets slutt på

2.394 årsverk, en nedgang på 278 års-

verk fra året før.

Reassuranse

Reassuranseresultatet ble -257 millio-

ner kroner i 1997 mot -356 millioner

kroner i 1996.

Premie for kontraktsreassuransen

økte ubetydelig fra 1996 til 1997.

Reassuranseprogrammet skal sikre at

eksponeringen for enkeltskader og -

hendelser begrenses innen vedtatte

retningslinjer. Kontraktsreassuran-

dørenes andel av selskapets forsikrings-

tekniske resultat skal over tid ikke over-

stige en rimelig avkastning av den kapi-

tal reassurandørene binder i sitt for-

hold til Storebrand.

Datterselskapene

Storebrand Skadeforsikring har tre

datterselskaper. Europeiske

Reiseforsikring AS hadde et tilfredsstil-

lende driftsresultat på 34 millioner

kroner. Driftsresultatet er 35 millioner

kroner svakere enn året før, som i

hovedsak skyldes lavere avviklingsge-

vinster på tidligere års skader.

Selskapet kan vise til fortsatt økning i

salget av reiseforsikringer, og brutto

forfalt premie økte med 4,6 prosent.

Försäkringsaktiebolaget Storebrand

Sverige i Stockholm hadde i 1997 et

driftsresultat på 27 millioner kroner,

mot 34 millioner kroner i 1996. Til

tross for hard konkurranse har brutto

forfalt premie steget med 4,7 prosent

det siste året.

Storebrand Nybygg AS eier

Storebrands kommende hovedkontor

på Filipstad i Oslo. Innflytting skjer i

mars 1998, som er i tråd med opprin-

nelig plan.

Utviklingen i

forsikringsbransjene

Privat

Privatkombinert

De privatkombinerte bransjer som

omfatter hjem, villa, hytte og verdisak,

har fortsatt negativ resultatutvikling i

1997. Brutto skadeprosent for siste

årgang gikk opp fra 86 til 97.

Økningene i skader var særlig stor i

markedet for villa hvor skadeprosenten

økte med 14 prosentpoeng til 108 pro-

sent. Dette skyldes generelt økende

skadefrekvens og gjennomsnittskade,

og at premiene ikke gjenspeiler det

reelle skadebilde. Dette er et generelt

bransjefenomen knyttet til høykon-

junktur. Skadeprosenten preges også

av enkelte konkurransemessige vil-

kårsendringer i 1996 til fordel for

kundene.

Skadeforsikring
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i 1997, mens de fleste andre skadety-

per økte. Økningene forklares ved den

generelle konjunkturutviklingen i sam-

funnet som påvirker skadene gjennom

blant annet økt trafikktetthet og økt

aggresjonsnivå i trafikken. Innføring av

leiebil ved kaskoskader i slutten av

1996 og ytterligere produktforbedring-

er i 1997 har også bidratt til at det sam-

lede erstatningsvolum innen Motor

økte.

I 1996 var det nødvendig for

Storebrand å foreta betydelige premie-

reduksjoner på Personbilforsikringer

for å være konkurransedyktig. For å

møte økte skadeutbetalinger har det

vært nødvendig å heve det generelle

premienivået. Det forventes ikke at det-

te vil svekke konkurransekraften, da

økte skader er et bransjefenomen som

medfører at bransjen som helhet for-

ventes å gjøre tilsvarende premietilpas-

ninger. Bestandspremien økte noe i

1997, mens markedsandelen ble redu-

sert med 1,4 prosentpoeng.

Næringsliv

Industri

Industriforsikring omfatter kombinert

brann- og maskinforsikring for stor og

mellomstor handels- og industrivirk-

somhet. Det har de seneste årene vært

en økning i skadeprosentene, som gjør

at resultatmarginene nå er noe min-

dre. Brutto skadeprosent for siste

årgang ble 81, som er 10 prosentpoeng

høyere enn året før. Skadeutviklingen i

industri har ikke vært like svak som i

privatmarkedet. Den svake utviklingen

i skadeprosenten skyldes i stor grad

fortsatt økende konkurranse om indus-

trikundene med sterkt prispress og

reduserte premiesatser.

Næringskombinert inkl. landbruk

De næringskombinerte bransjer omfat-

ter huseier, borettslag, butikker, konto-

rer og annen mindre næringsvirksom-

het samt landbruksforsikring.

Lønnsomheten er forverret det siste

Brutto opptjent premie gikk opp

med 5 prosent fra året før. Dette skyl-

des både justeringer som følge av

indeksøkninger og egne pristiltak. Det

ble igangsatt pristiltak i annet kvartal

1997 for tilpasning til den svake ska-

deutviklingen. Markedsandelsutviklin-

gen i 1997 har vært svakt negativ målt i

antall kunder.

Ulykke

Resultatene innenfor ulykkesforsikring

er ikke tilfredsstillende til tross for en

reduksjon i skadeprosenten fra 101 til

97. Spesielt innenfor bransjeavtaler er

skaderesultatene svake. I 1997 ble det

imidlertid foretatt nødvendige premi-

eøkninger. I 1998 vil det bli arbeidet

med premietiltak også i andre segmen-

ter. Brutto opptjent premie har økt

med 10 prosent siden 1996.

Motor

Skaderesultatene i motorvognforsik-

ring viste fortsatt svak utvikling i 1997.

Skadeprosenten for siste årgang gikk

opp fra 74 til 86. Trenden med redu-

serte personskadeerstatninger fortsatte

året. Brutto skadeprosent for siste

årgang var 93, som er en stigning på 8

prosentpoeng fra forrige år. Dette skyl-

des i hovedsak skadeutviklingen innen

Landbruk knyttet til flere store brann-

skader og mange mindre lynnedslag-

skader.

Konkurransen gjenspeiler seg også

innenfor dette segmentet i synkende

premiesatser. Totalmarkedet kan imid-

lertid vise til en vekst i volumet, og selv

om selskapet har mistet markedsande-

ler, var brutto opptjent premie på nivå

med året før.

Ansvar

Ansvarsforsikringsbransjene viser noe

svakere lønnsomhet enn året før.

Brutto skadeprosent for siste årgang

ble 74 som er 16 prosentpoeng høyere

enn i fjor. Som innenfor Industri gene-

relt preges markedet av tiltagende kon-

kurranse og press på premiene.

Yrkesskadeforsikring

Yrkesskadeforsikringen preges fortsatt

av sterk konkurranse, men prisene fal-

ler ikke så mye som tidligere.

Lønnsomheten er imidlertid fortsatt

svært dårlig. Dette skyldes store prisfall

de senere år samt sterkt økte skadefre-

kvenser, særlig for yrkesulykker.

Norges Forsikringsforbund belyste

lønnsomhetsproblemet for bransjen i

sin statusrapport om Yrkesskade-

forsikring i august 1997. Storebrand

har satt i verk en rekke tiltak for å bed-

re lønnsomheten gradvis fra 1998.

Storebrands markedsandeler av pre-

mie og antall forsikrede er stabilt gjen-

nom 1997.

Transport

Lønnsomheten i Transportforsikring

er tilfredsstillende. I de seneste årene

har det ikke vært storskader av betyd-

ning, og bransjen kan derfor vise til

lave skadeprosenter. Brutto skadepro-

sent for siste årgang ble 53 mot 51 for-

rige år.
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Marine bransjer

Sjø

Bransjen omfatter forsikring av havgå-

ende skip for norske og internasjonale

eiere, samt forsikring av skip under

bygging. Det er fortsatt sterk priskon-

kurranse i bransjen, noe som har ført

til at prisene i gjennomsnitt har falt

med 21 prosent i 1997. Aktiviteten i

markedet har vært stor, og Storebrand

har økt sitt engasjement både gjennom

større andeler på allerede forsikrede

flåter, og gjennom nytegning. Dette

har medført at brutto opptjent premie

kun er redusert med 9 prosent i 1997.

Den sterke priskonkurransen har med-

ført at skadeprosenten for siste årgang-

er er på 86. Det har imidlertid vært

grunnlag for å justere ned skadeansla-

gene på tidligere års skader, slik at ska-

deprosenten samlet for egen regning

er på 46.

Energi

Bransjen omfatter hovedsakelig forsik-

ring av offshore installasjoner over

hele verden. I 1996 startet man teg-

ning av landbasert olje- og gass- virk-

somhet. Denne virksomheten utgjør

nå 16 prosent av premien i bransjen.

Bransjen har i 1997 i liten grad vært

rammet av større nye skader. Derimot

har det vært nødvendig å styrke skade-

avsetningene på enkelte eldre skader.

Brutto skadeprosent for siste årgang er

53, mens samlet brutto skadeprosent

er 60.

Konkurransen er også høy i Energi.

Gjennomsnittlig har prisnivået på for-

sikringer fornyet i 1997 falt med 13

prosent. Gjennom økt engasjement på

landbasert virksomhet, har likevel brut-

to opptjent premie økt med 10 pro-

sent.

Satellitt

Bransjen omfatter forsikring av kom-

mersielle satellitter ved oppskyting og

mens de er i bane. Det er stor aktivitet

i bransjen med mange oppskytinger av

nye satellitter. Flere store assurandører

har økt sitt engasjement innen satellitt-

forsikring i 1997, noe som har gitt økt

konkurranse også i denne bransjen. I

tillegg til at dette har gitt utslag på pri-

sene, har det også medført at vår delta-

kelse på de enkelte polisene er blitt

redusert. Brutto opptjent premie har

allikevel økt med 13 prosent i 1997.

Brutto skadeprosent for siste årgang er

76. Skadeanslagene på tidligere års ska-

der er redusert, slik at samlet brutto

skadeprosent er 68.

Kystkasko

Bransjen omfatter forsikringer for den

norske kysttonnasjen inklusiv fiskeflå-

ten. Siste årgangs skader har vært noe

bedre enn forventet, men det har i

løpet av året vært nødvendig å øke ska-

deavsetningene på tidligere års skader.

Brutto skadeprosent for årets årgang

er 74, mens brutto skadeprosent sam-

let er 100. Brutto opptjent premie er

redusert med 5 prosent i 1997, som

skyldes reduserte priser som følge av

økt konkurranse.

Naturskade

Det har ikke vært store naturkatastro-

fer i 1997. Det er regnskapsført et over-

skudd på 148 millioner kroner i 1997

som overføres til Naturskadefondet.

Det samlede erstatningsnivået etter

flommen på Østlandet i 1995, som

dekkes gjennom Norsk Naturskade-

pool, er i 1997 oppjustert med 25 milli-

oner kroner til 925 millioner kroner.

Finansinntekter og kapitalfor-

valtning

Finansinntekter

Utviklingen i verdipapirmarkedet betyr

mye for resultatet i Storebrand

Skadeforsikring.  I likhet med foregå-

ende år har 1997 vært et år med stigen-

de kursnivå både i aksje- og rentemar-

kedene. 

De samlede finansinntekter ble

1.033 millioner kroner; en nedgang fra

1.306 millioner kroner i 1996.   I 1997

ble det bokført gevinster ved salg og til-

bakeførte nedskrivinger av verdipapi-

rer på 218 millioner kroner.

Tilsvarende gevinster i 1996 var 385

millioner kroner.  I tillegg er det i

løpet av 1997 bygget opp kursreserver i

verdipapirporteføljen på 216 millioner

kroner, slik at de samlede reserver nå

er på 750 millioner kroner.

Kapitalforvaltning

Selskapets kapitalforvaltning er organi-

sert gjennom forvaltningsavtaler med

Storebrand Investment Management

AS (verdipapirer), Storebrand

Eiendom AS og Storebrand Bank AS

(utlån).  I forvaltningssammenheng er

verdipapirporteføljene inndelt i klart

definerte og avgrensede delporteføljer

som forvaltes av en dedikert portefølje-

forvalter. For hver delportefølje settes

Skadeforsikring
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Investeringsaktiva inndelt i 
investeringsporteføljer

Avkastning Indeks Markedsverdier Fordeling

Aksjeporteføljer 29,0% 9,7% 2.146 15,4%
Obligasjonsporteføljer 7,5% 7,8% 1.774 12,8%
Pengemarkedsporteføljen 4,1% 4,0% 3.885 27,9%
Obligasjoner til varig eie 6,6% 6,6% 3.798 27,3%
Andre verdipapirer 7,0% 7,0% 571 4,1%

Sum verdipapirporteføljer 7,2% 5,8% 12.175 87,5%

Eiendomsporteføljen 5,9% 5,9% 1.689 12,2%
Utlån 11,2% 5,3% 44 0,3%

Sum investeringaktiva 7,1% 5,8% 13.908 100,0%



det opp et eget porteføljeregnskap

med daglig prising av alle verdipapirer

og øvrige posisjoner som er tilknyttet

porteføljen, herunder beregning av

opptjente ikke forfalte inntekter og

bankkonti.  Dette gir grunnlag for dag-

lig oppfølging av verdiutvikling og

markedseksponering. Tabellen foran

viser investeringsaktiva pr. 31.12.1997

inndelt i porteføljer i tråd med den

reelle styring og oppfølgning av inve-

steringsaktiva i Storebrand Skadefor-

sikring AS. Aksje- , obligasjons–, og

pengemarkedsporteføljene består i

hovedsak av henholdsvis aksjer, obliga-

sjoner og sertifikater, men vil kunne

bestå av andre instrumenter innenfor

fastsatt rammer. I tillegg har Store-

brand Skadeforsikring AS enkelte

andre investeringer som ikke inngår i

denne delen av kapitalforvaltningen.

Tabellen er derfor ikke direkte av-

stembar mot den regnskapsmessige

presentasjonen av Storebrand

Skadeforsikring AS. Tallene avviker

derfor også noe sammenliknet med

de tall som er presentert i Styrets

beretning under avsnittet om

Kapitalforvaltning.

Skadeselskapets samlede investe-

ringsportefølje har blitt betydelig

endret i løpet av 1997.  Utnyttelsen av

risikobærende evne knyttet til finans-

virksomheten er økt ved at ekspone-

ringen i aksjer er økt og eksponering-

en i pengemarkedet er redusert.

Samlet avkastning i investeringsaktiva

utgjorde 7,1 prosent. I alle aksjeporte-

føljene var avkastningen høyere enn

indeksene. Avkastningen i obligasjons-

porteføljene var noe lavere enn refe-

ranseindeksen.

Kapitalsituasjon, soliditet og

likviditet

Forvaltningskapitalen pr. 31.12.97 var

på 18.236 milliarder kroner, en ned-

gang på 341 millioner kroner fra året

før.

Egenkapitalen er i alt på 2.098 milli-

oner kroner. Dette utgjør en kapital-

dekning på 22,4 prosent. Myndig-

hetenes krav til kapitaldekning er på 8

prosent. Egenkapitalen har steget med

150 millioner kroner i 1997. Årsresulta-

tet utgjør 677 millioner kroner. Det er

avsatt 527 millioner kroner til konsern-

bidrag.

Solvenskapitalen som i tillegg til

egenkapitalen omfatter sikkerhetsav-

setning, reassuranseavsetning, adminis-

trasjonsavsetning, naturskadefond og

garantiavsetning, var i alt på 5.160 mil-

lioner kroner ved utløpet av 1997 (mot

5.016 millioner kroner ved utløpet av

1996). Dette representerte en solvens-

margin på 70,0 prosent. Ved utløpet av

1996 var solvensmarginen 69,2 pro-

sent. Solvensmarginen er et uttrykk for

kapitalgrunnlaget i forhold til den for-

sikringsrisiko selskapet er eksponert

for og beregnes som solvenskapital i

prosent av forfalt premie for egen reg-

ning.

Resultatmessig følsomhet

Den resultatmessige følsomheten

innen skadeforsikring kan illustreres

ved å studere endringer i de forsik-

ringstekniske elementer, uttrykt ved

Combined Ratio, samt endringer i

avkastningen på investeringsaktiva.

Storebrand Skadeforsikring har et pre-

mievolum for egen regning i under-

kant av 7,5 milliarder kroner og avkast-

ningsgivende aktiva på ca. 16 milliar-

der kroner.

Resultatendringen vil være følgende:
Endring Endring avkastning
Combined Ratio -1% 0% 1%

-1 % -85 75 235
0 % -160 0 160
1 % -235 -75 85

Effekten av ulike enkelthendelser kan

illustrere dette nærmere:

Selskapets policy når det gjelder risi-

koovertagelse, er at den regnskapsmes-

sige belastning for egen regning ved

en skadehendelse ikke skal overstige 6

prosent av solvenskapitalen. Ytterligere

reassuransebeskyttelse blir vurdert når

forholdene i reassuransemarkedet er

gunstige.

Skadeselskapets rentebærende por-

tefølje har en rentefølsomhet som tilsi-

er at ett prosentpoengs endring (paral-

lellforskyvning) i rentenivået gir en

verdiendring på 261 millioner kroner.

164 millioner kroner av endringen

skyldes obligasjoner som holdes til for-

fall, og vil derfor ikke få en direkte

resultatmessig effekt.

Ser man på aksjeporteføljen vil for

eksempel en 10 prosentpoengs kursen-

dring gi en verdiendring på 215 millio-

ner kroner. Kursreserven i aksjeporte-

føljen vil likevel gi en buffer som gjør

at dette ikke umiddelbart får regn-

skapsmessig effekt.

Endringer i premieinntekt, ved at

selskapet vinner eller mister kunder, vil

på kort sikt ha små konsekvenser resul-

tatmessig, dersom porteføljens risiko-

sammensetning ikke endres. En ned-

gang i markedsandel på for eksempel 1

prosentpoeng vil ha resultateffekt på

ca. 10 millioner kroner første året og

ca. 30 millioner kroner i hvert av de

påfølgende år.
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Fremtidsutsikter

Skadeutbetalingene forventes fortsatt å

være høye og sannsynligvis økende i

1998. Storebrand anser dette som et

bransjefenomen knyttet til generell

høykonjunktur i Norge. Det forventes

at økte skadeutbetalinger og høy ska-

defrekvens vil materialisere seg i et

generelt høyere premienivå i bransjen.

Når de lønnsomhetsforbedrende tilta-

kene har fått effekt forventes bedre

lønnsomhet i skadeforsikringsvirksom-

heten.

I de kommende år forventes det ing-

en vesentlig volumvekst i det norske

skadeforsikringsmarkedet utover vek-

sten i brutto nasjonalprodukt. Over tid

forventes grunnleggende endringer i

markedet i form av nye konkurrenter

og distribusjonskonsepter, basert på

moderne data- og telekommunika-

sjonsteknologi. Samtidig vil kunden bli

mer bevisst. Storebrand vil ha en pro-

aktiv holdning til de endringer som

forventes i markedet.

Gjennom pågående og fullførte for-

bedringsprogrammer har organisasjo-

nen vist evne til å gjennomføre forbe-

dringer til nytte for kunder, aksjonæ-

rer og ansatte. I 1998 vil det konkret

bli fokusert på ytterligere forbedringer

i distribusjons- og skadeoppgjørsappa-

ratet. I distribusjonsapparatet vil det bli

investert vesentlig i nye systemer for å

lette kundeoppfølging og for å bedre

den IT baserte infrastrukturen.

Hensikten er å styrke salget og øke kva-

liteten i kundebetjeningen. I tillegg vil

det bli satt inn ressurser for å etablere

et bedre desentralt salgsstøttesystem

rettet mot bedriftsmarkedet, for å øke

salgskraften mot dette markedet. Neste

fase i forbedringer i skadeoppgjørsap-

paratet er startet. Allerede i 1998 vil

selskapet imøtekomme kundenes

ønsker om raskere og mindre byråkra-

tiske skadeoppgjør.

Med selskapets økonomiske og mar-

kedsmessige stilling, med en kompe-

tent organisasjon og med de forbe-

dringsprogrammer som pågår, har sel-

skapet et godt utgangspunkt for å

møte fremtidige utfordringer.

Styret i Storebrand

Skadeforsikring AS

Styret består av Åge Korsvold (for-

mann), Yngve Astrup, Erik Dypedahl,

Hans Henrik Klouman, Anders M.

Liaaen og Kjell H. Vedø.

Selskapets administrerende direktør

er Knut W. Francke.

Skadeforsikring
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Nøkkeltall Storebrand Skadeforsikring med datterselskaper
1997 1996 1995 1994 1993

Marked Bokført Marked Bokført Marked Bokført Marked Bokført Marked Bokført

Endring i forfalt premie brutto 2,5% -1,6% 0,8% 3,9% 15,2%
Egenregningsandel premier 88,0% 88,7% 87,0% 83,9% 79,2%
Skadeprosent brutto 75,5% 71,4% 69,7% 68,4% 67,4%
Skadeprosent for egen regning 77,8% 74,9% 70,0% 73,7% 77,4%
Kostnadsprosent for egen regning 26,9% 28,5% 28,1% 26,3% 27,9%
Combined Ratio for egen regning 104,7% 103,4% 98,1% 99,9% 105,2%
Finansavkastning 6,6% 5,6% 8,1% 7,1% 7,6% 6,2% 3,2% 4,3% 11,4% 9,9%
Resultatgrad 12,4% 9,5% 17,3% 14,3% 20,2% 16,5% 7,7% 10,4% 22,4% 18,6%
Avkastning på egenkapital 15,7% 13,5% 23,4% 21,1% 29,1% 24,7% 11,3% 15,8% 32,7% 27,9%
Solvensmargin 80,2% 70,0% 76,5% 69,2% 72,0% 67,5% 68,7% 67,9% 72,4% 68,5%
Solvenssensitivitet 186,1% 213,1% 200,1% 221,4% 210,7% 224,6% 227,0% 229,7% 217,2% 229,3%
Likviditetsgrad 78,2% 81,8% 75,8% 78,0% 78,2% 79,5% 88,6% 88,6% 87,5% 88,8%
Kredittilsynets kapitaldekningsprosent 22,4% 28,8% 30,3% 25,9% 18,8%

Finansavkastning Netto finansinntekter/Gjennomsnittlig eiendeler
Resultatgrad Driftsresultat/Premieinntekter for egen regning
Avkastning på egenkapital Driftsresultat/Gjennomsnittlig egenkapital
Solvensmargin Solvenskapital/Forfalt premie for egn regning
Solvenssensitivitet (Erstatningsavsetninger+premieavsetninger)/Solvenskapital
Likviditetsgrad (Erstatningsavsetninger+premieavsetninger)/Sum likvide midler
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Storebrand Skadeforsikring Konsern
Resultatregnskap 1. januar - 31.desember

Mill.kroner Note 1997 1996

Teknisk regnskap
Brutto opptjent premie 45 8.257,5 8.222,4
- Gjenforsikringsandel 45 -1.017,1 -946,1

Opptjent premie for egen regning 7.240,4 7.276,3

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 677,5 707,3

Andre forsikringsrelaterte inntekter for egen regning 257,4 79,4

Brutto erstatninger 45 -6.237,9 -5.870,9
- Gjenforsikringsandel 45 605,1 418,8

Erstatninger for egen regning -5.632,9 -5.452,1

Gevinstavtaler o.l. -4,7 -3,0

Salgskostnader forsikring -1.011,2 -1.080,8
Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader -1.127,4 -1.158,5
-Gjenforsikringsprovisjoner og gevinstandeler 155,2 171,7

Forsikringsrelaterte driftskostnader for egen regning 19 -1.983,3 -2.067,7

Andre forsikringsrelaterte driftskostnader for egen regning -225,8 -95,4

Resultat av teknisk regnskap før sikkerhetsavsetninger 328,5 444,7

Endring i sikkerhetsavsetning m.v. 5,2 -87,8

Resultat av teknisk regnskap 333,7 356,9

Ikke teknisk regnskap
Inntekter fra finansielle eiendeler 18 1.623,0 1.780,4
Kostnader i tilknytning til finansielle eiendeler 18 -589,6 -474,6
Allokert investeringsavkastning overført til teknisk regnskap -677,5 -707,3
Andre inntekter/kostnader

Resultat av ikke-teknisk regnskap 355,8 598,5

Resultat av ordinær virksomhet 689,6 955,4

Skattekostnad -12,3 -48,5

Årsresultat 677,2 906,8

Disponeringer
Konsernbidrag -527,0 -727,0
Disposisjonsfond -150,2 -179,8

Sum disponeringer -677,2 -906,8



Mill.kroner Note 1997 1996

Eiendeler

Immaterielle eiendeler 26 46,8 50,2

Bygninger og faste eiendommer 37 1.575,4 653,1
Fordringer på og verdipapirer utstedt av konsernselskaper 505,8 597,8
Aksjer og andeler til varig eie 37 9,0 9,0
Obligasjoner holdt til forfall 3.910,0 3.562,7
Utlån 47,9 77,4
Aksjer og andeler 37 2.034,5 853,0
Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning 37 6.626,1 8.384,1
Plasseringer hos kredittinstitusjoner 37 140,1 437,7
Andre kortsiktige finansielle eiendeler 0,1
Gjenforsikringsdepoter 39,7 70,1

Sum finansielle eiendeler 14.888,5 14.645,0

Fordringer 1.681,5 1.547,9
Andre eiendeler 1.298,3 2.044,4
Utsatt skattefordel 25,0 32,3
Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter 295,8 256,8

Sum eiendeler 18.235,9 18.576,6

Egenkapital og gjeld

Aksjekapital 1.380,6 1.380,6
Oppskrivningsfond 7,0 7,0
Annen egenkapital 709,9 561,4

Sum egenkapital 2.097,6 1.949,1

Minoritetens andel av egenkapitalen 1,5 1,5

Avsetning for ikke opptjent premie for egen regning 3.180,4 3.036,9
Erstatningsavsetning for egen regning 7.815,9 8.066,8
Sikkerhetsavsetning 1.226,2 1.321,0
Reassuranseavsetning 57,8 47,4
Administrasjonsavsetning 536,3 575,2
Avsetning til naturskadefond 877,0 729,0
Avsetning til garantiordning 364,6 394,6

Sum forsikringstekniske avsetninger for egen regning 45 14.058,2 14.170,8

Avsetning for andre risiki og kostnader 482,6 437,6
Gjeld 1.404,2 1.700,2
Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter 191,8 317,4

Sum egenkapital og gjeld 18.235,9 18.576,6

Skadeforsikring
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Storebrand Skadeforsikring Konsern
Balanse 31. desember 



Resultat og balanse

Resultat Storebrand

Bank Konsern

Mill. kroner 1997 * 1996

Netto renteinntekter 41,9 34,3

Andre inntekter 70,2 47,6

Driftskostnader* 159,5 125,6

Driftsresultat -47,4 -43,7

Netto tilbakeføringer av tap 46,7 81,3

Resultat av ordinær drift -0,7 37,6

Balanse Storebrand

Bank Konsern

Mill. kroner 1997 * 1996

Aktiva

Innskudd i Norges Bank 168,2 48,6

Innskudd i banker 1, 3 19,1

Investeringsaktiva 495,0 468,6

Utlån 2.135,6 128,5

Andre eiendeler 63,4 41,4

Sum eiendeler 2.863,5 706,2

Passiva

Innlån fra banker 675,1 -

Sertifikatlån 850,0 -

Innskudd fra kunder 896,0 245,5

Annen gjeld 107,5 250,1

Egenkapital 334,9 210,6

Sum gjeld og egenkapital 2.863,5 706,2

* Sammenligningstall for 1996 er pro forma.

Storebrand Bank AS er 100 prosent

eiet av Storebrand ASA, og ble etablert

i august 1996. Storebrand Bank AS

overtok Storebrand Finans AS den 26.

august 1997 fra Storebrand ASA med

regnskapsmessig virkning fra 1. januar

1997. Storebrand Finans er et finansie-

ringssselskap under avvikling som inn-

driver egne fordringer, samt fordring-

er tilhørende øvrige selskaper i

Storebrand-konsernet. 

Storebrand Bank er uten tradisjonel-

le filialer, og retter seg i første rekke

mot personkundemarkedet. Banken

baserer virksomheten på utnyttelse av

moderne teknologiske løsninger og

drives fra et telefonkundesenter i Oslo.

For å styrke bankens salgsdistribusjons-

kraft har banken i løpet av det siste

året opprettet ti lokale rådgivningskon-

torer, der kundene tilbys salg og råd-

givning innenfor personlige finansielle

tjenester. 

Hovedtrekk ved

resultatet i 1997

Storebrand Bank Konsern oppnådde

et resultat på minus 0,7 millioner kro-

ner i bankens første hele driftstår.

Storebrand Bank AS hadde et resultat

på minus 63,8 millioner kroner, sam-

menlignet med et resultat på minus

64,8 millioner kroner i 1996.

Rentemarginen for Storebrand Bank

AS var 1,11 prosent, et fall fra 1,27 pro-

sent i 1996. Andre driftsinntekter for

Storebrand Bank Konsern, som hoved-

sakelig består av provisjonsinntekter

fra salg av verdipapirfond og forvalt-

ning av pantelån var 70,2 millioner

kroner, mot 47,6 millioner kroner i

året før. Sum driftskostnader utgjorde

159,5 millioner kroner, sammenlignet

med 125,6 millioner kroner i 1996.

Økningen i driftskostnadene må ses i

sammenheng med at 1997 var bankens

første hele driftsår, samt økningen i

bemanning, utviklingen av infrastruk-

tur og utvidelsen av bankens salgsdistri-

busjonskraft. Banken har inntektsført

46,7 millioner kroner i tap på utlån,

mot 81,3 millioner kroner i året før,

som i all hovedsak er relatert til virk-

somheten i Storebrand Finans.

Balanse

Storebrand Banks forvaltningskapital

utgjorde 2.863,5 millioner kroner ved

utgangen av året, opp fra 706,2 millio-

ner kroner i 1996. Balanseveksten

kommer som et resultat av en sterk

økning i boliglån. Det ble utbetalt

2.243,4 millioner kroner i boliglån i

1997, mens det ikke ble bokført bolig-

lån i Storebrand Bank AS i 1996.

Storebrand Banks investeringsaktiva på

495,0 millioner kroner, består av serti-

fikater og obligasjoner med begrenset

kreditt- og markedsrisiko. Innskudd fra

kunder var 896,0 millioner kroner ved

utgangen av 1997, som tilsvarer en

økning på 650,5 millioner kroner i fra

året før. Innskuddene er for det meste

fra personkunder. Ved utgangen av

året var det bokført 675,1 millioner

kroner i innlån fra banker og 850,0

millioner kroner i sertifikatgjeld.

Storebrand Bank AS ble i desember

1997 tilført 125 millioner kroner i

egenkapital fra Storebrand ASA. Sum

ansvarlig kapital ved årsskiftet var 330,1

millioner kroner, tilsvarende en kapi-

taldekning på 24,7 prosent.

Økonomisk stilling og forret-

ningsmessig utvikling

Resultatet i Storebrand Bank er preget

av at virksomheten er nystartet med

lavt volum, og med betydelige ressur-

ser satt inn på oppbygging av infra-

struktur, kompetanse og distribusjon.

Storebrand Bank er etter vel et år i

drift velposisjonert til å møte konkur-

ransen i privatmarkedet for finansielle

tjenester. Banken leverer få, men vikti-

ge produkter som dekker kundenes

primære økonomiske behov. Banken

har konkurransedyktige produkter

både på innskudd, boliglån og verdipa-

pirfond med en transparent og kunde-

vennlig prispolitikk. Bankens virksom-

het skal i årene fremover videreutvikles

gjennom investeringer i distribusjon,

markedsføring, kompetanse og syste-

mer. Kunde- og volumvekst vil bli prio-

ritert. Utvidelsen av distribusjonskraf-

ten gjennom bankens rådgivningskon-

torer og markedssamarbeidet med

Storebrand Livsforsikring er forventet

å bidra til sterk vekst i salg av inn-

skudd, lån og verdipapirfondsandeler.

Virksomheten i Storebrand Bank AS er

forventet å generere driftstap også i

kommende periode. Storebrand

Finans AS er forventet å fortsatt ha

positiv inntjening, og Storebrand Bank

konsern har som målsetting å til en

hver tid opprettholde en solid kapitali-

sering.
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Aksjekapital og aksjer

Selskapet har to aksjeklasser - ordinære

aksjer og preferanseaksjer.

Storebrand ASA hadde ved inngang-

en av 1997 en aksjekapital på 1.883,6

millioner kroner.  I løpet av året ble

det gjennomført en aksjeemisjon for

de ansatte som medførte at aksjekapita-

len pr. 31. desember 1997 økte til

1.884,9 millioner kroner.

Pr. 31. desember 1997 er det for de

to aksjeklassene utstedt 277,0 millioner

ordinære aksjer og 100 millioner prefe-

ranseaksjer, alle med pålydende 5 kro-

ner.

Aksjekjøpsordning for egne

ansatte

Generalforsamlingen i Storebrand

ASA vedtok 13. mai 1996 å gi styret

fullmakt til å utvide aksjekapitalen med

inntil 3 millioner aksjer, hver pålyden-

de 5 kroner. Fullmakten gjelder til 31.

desember 1998. Utvidelsen er forbe-

holdt de ansatte i Storebrand-

konsernet. Formålet er å knytte de

ansatte nærmere til verdiutviklingen i

selskapet gjennom å gjøre flest mulig

ansatte til aksjonærer.

For året 1997 ble det for hver ansatt

gitt anledning til å kjøpe 115 ordinære

aksjer til beregnet tegningskurs

kr 43,40 pr. aksje. Ca. 62 % av de ansat-

te tegnet seg for til sammen 266.570

aksjer.

Utenlandsandel

EØS-avtalen innebærer samme rett for

norske og utenlandske investorer til

erverv av aksjer. Dog er begrensningen

på 10 % eierandel i finansaksjer for en

enkeltinvestor opprettholdt.

Pr. 31. desember 1997 utgjorde den

totale utenlandsandelen 31,8 %, for-

delt med 42,1 % eierandel i den ordi-

nære aksjeklasse og 3,1 % eierandel i

preferanseaksjeklassen.

Landvis fordeling av de ordi-

nære aksjene pr. 31.12.97

Norge 57,9%

Storbritania 21,8%

USA 6,8%

Belgia 2,5%

Sveits 1,1%

Øvrige 43 land 9,9%

Kursutvikling

Selskapets ordinære aksjer har hatt en

sterk utvikling i 1997. Pr. 31. desember

1996 var kursen kr 36,95 og gjennom

året har høy/lav kurs vært henholdsvis

kr 57,00 og kr 35,00.  Pr. 31. desember

1997 var kursen kr 53,00.

Kursen for selskapets preferanseak-

sjer var pr. 31. desember 1996 kr 11,90

og pr. 31. desember 1997 den samme.

Preferanseaksjene 

Preferanseaksjene, etablert i 1993, har

fortrinnsrett med hensyn til utbytte fra

selskapet. Følgende preferanseutbytte

skal utbetales hvis generalforsamlingen

vedtar fullt utbytte hvert år til eierne av

preferanseaksjene:

Regnskapsår: 1997 1998

Utbytte (kr) pr. aksje: 0,50 0,50

Preferanseaksjene skal i tillegg til pre-

feranseutbytte ha samme utbytte som

de ordinære aksjene. Det kan ikke

utbetales utbytte til de ordinære aksje-

ne med mindre preferanseaksjene har

fått fullt preferanseutbytte. Dersom det

for et regnskapsår ikke blir utbetalt

fullt utbytte til preferanseaksjene, skal

det ikke kunne utbetales utbytte til de

Aksjonærforhold

Aksjekapital og aksjer
Tegn. Innbetalt Ordinære aksjer Preferanse  aksjer Antall Aksje-

kurs NOK Antall etter endring Antall etter endring Aksjer kapital 
Dato Type  endring NOK mill. bundne frie bundne frie Totalt NOK mill 

11.06.93 Nedskriving fra pari NOK 20 til NOK 5 58.727.965 12.596.157 71.324.122 356,6
11.06.93 Emisjon 10,00 2.800,0 206.939.165 44.384.957 82.339.555 17.660.445 351.324.122 1.756,6
10.05.94 Fortrinnsrettemisjon 12,25 307,4 227.601.931 48.816.771 82.339.555 17.660.445 376.418.702 1.882,1
01.01.95 Sammenslåing av 

bundne og frie aksjer 276.418.702 100.000.000 376.418.702 1.882,1
06.08.96 Emisjon ansatte 27,00 8,0 276.716.737 100.000.000 376.716.737 1.883.6
09.12.97 Emisjon ansatte 43,40 11,5 276.983.307 100.000.000 376.983.307 1.884.9
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ordinære aksjene for det etterfølgende

regnskapsår.

I henhold til vedtektene kan inn-

løsning av preferanseaksjene vedtas på

ordinær generalforsamling i 1998 eller

1999, og skal da gjennomføres snarest

mulig, dog slik at aksjonærene skal ha

utbetalt det utbytte som måtte bli

vedtatt på den aktuelle generalforsam-

lingen.

Storebrand vil fremme spørsmålet

om innløsning av preferanseaksjene på

den ordinære generalforsamlingen i

1998. Ved behandling av spørsmålet

om innløsning av preferanseaksjene

skal aksjeeiere som eier preferanseak-

sjer ikke ha stemmerett, verken for

sine preferanseaksjer eller for sine

ordinære aksjer.

Innløsningskursen skal være kr

11,60 pr. aksje i 1998, alternativt kr

11,90 i 1999.

Dersom innløsning ikke vedtas

senest på ordinær generalforsamling i

1999, omdannes preferanseaksjene til

ordinære aksjer med virkning fra første

dag etter slik generalforsamling.

Børsnotering

Storebrands aksjer er notert på Oslo

Børs og har følgende symboler: STB

for ordinære aksjer og STBP for prefe-

ranseaksjer.

Aksjonærer

Pr. 31. desember 1996 hadde selskapet

77.084 aksjonærer. I løpet av 1997 er

antallet redusert til 75.305.

Av selskaper notert på Oslo Børs har

Storebrand ASA fremdeles det største

antall aksjonærer.

Selskapets aksjonærstruktur viser en

stor overvekt av aksjonærer med små

aksjeposter.

53 % innehar færre enn 10 aksjer,

og 77 % innehar 100 aksjer eller færre.

Langt de fleste av disse ble aksjonærer

i 1991 pga. tildeling av aksjer til livsfor-

sikringstakere ved omdanningen av

UNI Livsforsikring fra å være et gjensi-

dig selskap til å bli et aksjeselskap.

Selskapet har aksjonærer fra alle lan-

dets kommuner og for øvrig fra 48

land.

Innsidehandel

Tillitsvalgte i styrende organer  og

ledende ansatte i Storebrand ASA er

undergitt regler - basert på bestemmel-

ser i lover og forskrifter - ved handel av

verdipapirer utstedt av Storebrand

ASA.

Som en av landets ledende finansin-

stitusjoner er Storebrand avhengig av å

ha et ryddig forhold til finansmarkedet

og kontrollmyndighetene. Selskapet

legger derfor vekt på at rutiner og ret-

ningslinjer tilfredsstiller de formelle

krav myndighetene setter til verdipa-

pirhandel. Selskapet har et eget kon-

trollapparat som påser at rutinene

etterleves.

Investorkontakt

Storebrand ønsker å opprettholde og

videreutvikle selskapets gode kontakter

med alle aktører i de nasjonale og

internasjonale kapitalmarkedene.

Selskapet har en egen funksjon for

Investor Relations som er underlagt

selskapets finansavdeling. Denne funk-

sjonen har ansvaret for å etablere og

koordinere kontakten mellom selska-

pet og eksterne forbindelser som ana-

lytikere, børser, aksjonærer, investorer

m.m.

Selskapet har hele tiden lagt stor

vekt på denne kontakten med kapital-

markedene, og oppfordrer personer

og institusjoner i disse markedene til å

besøke selskapet for diskusjoner og

presentasjoner.

Selskapet avholder regelmessige pre-

sentasjoner for finansmiljøet i Oslo og

London i forbindelse med fremleggel-

sen av kvartalsregnskapene. Disse pre-

sentasjonene omfatter både større

møter med mange analytikere og

andre kapitalmarkedsforbindelser

samt direkte møter med en enkelt

investor eller analytiker. 

Selskapet vil spesielt søke å styrke

forbindelsene med de store uten-

landske kapitalmarkedene pga. selska-

pets størrelse i forhold til det norske

markedet, og for å legge forholdene

best mulig til rette for omsetning av

aksjene.

Internett

For ytterligere å forbedre servicen mot

kapitalmarkedet, har Storebrand opp-

rettet en egen adresse på Internett;

http://www.storebrand.no. Her legges

selskapets kvartalsrapporter og andre

viktige pressemeldinger ut samtidig

som de offentliggjøres gjennom tradi-

sjonelle kanaler.

Utbyttepolitikk

Styret i Storebrand ASA foreslår for

generalforsamlingen at det utbetales

utbytte for 1997 med 

kr 0,50 pr. preferanseaksje. 

Det vil ikke bli utbetalt utbytte for de

ordinære aksjene for 1997. Det ble hel-

ler ikke utbetalt utbytte for de ordinæ-

re aksjene for 1994, 1995 og 1996.

Storebrand ASA har en målsetting

om å oppnå en konkurransedyktig

avkastning gjennom utbytte og kurs-

stigning over tid for selskapets aksjo-

nærer. I løpet av 1997 har aksjekursen

for de ordinære aksjene steget med ca.

Aksjespredning pr. 31. 
desember 1997

Aksjonærer
Aksjebeholdning Antall % 

1- 25 48.225 64,0
26- 100 10.039 13,3

101- 1000 12.704 16,9
1001- 10000 3.585 4,8

10001- 100000 564 0,7
100001- 1000000 141 0,2

1000001-og flere aksjer 47 0,1

75.305 100,0
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Gjennomgående RISK-beløp pr. 1.

januar 1998 er estimert til kr 0,04 pr.

aksje.

Ved salg av aksjer skal aksjenes inn-

gangsverdi/kjøpesum justeres med

summen av RISK-beløpene i eiertiden.

Avhengig av i hvilket år aksjene er

kjøpt, skal følgende sum av RISK-beløp

benyttes ved salg i 1998:

Kjøpsår Sum RISK pr. aksje

1992 

eller tidligere kr -1,02*

1993 “     1,57*

1994 “     1,45*

1995 “     0,61*

1996 “     0,75*

1997 “     0,00*

*) I tillegg skal innregnes RISK-beløpet pr.
1. januar 1998, som offentliggjøres i
januar/februar 1999.

For aksjer som både er kjøpt og solgt i

samme kalenderår skal inngangsverdi-

en/kjøpesummen ikke RISK-justeres.

43 %, og har siden 31. desember 1993

steget med ca. 182 %.

Storebrand ASA vil, etter at innløs-

ning av preferansekapitalen er gjen-

nomført, etablere en utbyttepolitikk

for de ordinære aksjene. Denne utbyt-

tepolitikk vil bli fastlagt i løpet av 1998.

Selskapet har som målsetting å utbeta-

le ordinært utbytte i 1999 for regn-

skapsåret 1998.

Aksjonærenes kontakt med

selskapet

Aksjonærregisteret i Storebrand ASA

betjenes av Verdipapirsentralen (VPS)

gjennom selskapets kontofører for

aksjer - Kreditkassen, Verdipapir-

service, Oslo. Registeret ajourføres dag-

lig med innmeldte endringer, og aksjo-

nærene får skriftlig underretning fra

VPS ved f.eks. endring av aksjebehold-

ning.

Hvert år i januar måned sender VPS

«Årsoppgave» til aksjonærene. Denne

er svært nyttig som grunnlag ved føring

av selvangivelsen.

Hvis det på årsoppgaven er angitt et

bankkontonummer for utbytte som

ikke er korrekt eller  mangler, anbefa-

les aksjonæren å ta kontakt med sin

egen kontofører for aksjene, slik at

fremtidig aksjeutbytte kan utbetales på

en enkel og sikker måte.

Aksjonærene skal i alminnelighet

henvende seg til sin egen kontofører

for aksjene ved spørsmål og ved mel-

ding om endringer som f.eks. ny adres-

se. I tillegg vil Storebrands egen aksjo-

nærservice, tlf. 22 31 20 61, bistå med

veiledning og informasjon.

RISK-regulering

Gjennomgående RISK-beløp for både

ordinære aksjer og preferanseaksjer i

Storebrand ASA er fastsatt til:

Pr. dato RISK - beløp

01.01.93 kr  -2,59

01.01.94 “     0,12

01.01.95 “     0,84

01.01.96 “    -0,14

01.01.97 “     0,75

De 20 største enkeltaksjonærer 
pr. 31. desember 1997

Aksjer
Antall %

Folketrygdfondet Oslo 37.671.648 9,99
Orkla ASA Oslo   37.648.956 9,99
Merrill Lynch Int. - client non-treaty account London 21.740.952 5,77
Ivory AS                                                                   Oslo   20.974.103 5,56
Steen og Strøm Invest ASA Lysaker 17.500.000 4,64
Stiftelsen UNI Oslo 17.219.625 4,57
Ivory Enterprices Corp. Oslo  16.697.571 4,43
Merrill Lynch Int. - client treaty account London  14.959.798 3,97
Sundal Collier & Co. A/S - meglerkonto Oslo 11.280.000 2,99
Canica AS Oslo 10.000.000 2,65
State Street Bank & Trust Co. - clients omnibus D Boston 8.374.325 2,22
Hartog & Co. A/S         Oslo  7.000.000 1,86
Morgan Guaranty Trust Co. - clients account 25% Brussels 6.974.893 1,85
Vesta Forsikring AS Bergen 6.216.000 1,65
Morgan Stanley & Co. - customer segregation London 6.148.943 1,63
Tom Undall                   Oslo  5.000.000 1,33
Chase Manhattan Bank - clients treaty account Bournemouth 3.924.408 1,04
Chase Manhattan Bank - escrow account London 3.850.000 1,02
Morgan Stanley Trust Co. - clients account 15% New York 3.506.672 0,93
Kommunal Landspensjonskasse Oslo 3.000.604 0,80

De 20 største aksjonærene eier tilsammen 259.688.498 aksjer, som utgjør 68,9% av
aksjekapitalen.
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Regnskapsprinsipper

Konsolideringsprinsipper

Konsernregnskapet for Storebrand

består av selskaper innen livsforsikring,

direkte skadeforsikring og bank.

Kredittilsynet har gitt egne årsregn-

skapsforskrifter for livsforsikring,

skadeforsikring og bankvirksomhet. 

Konsernregnskapet omfatter selska-

per som direkte eller indirekte eies

med mer enn 50% av Storebrand ASA.

Investeringer som anses å være av

strategisk betydning og hvor konsernet

har mellom 20% og 50% av stemmebe-

rettiget kapital (tilknyttede selskaper),

er vurdert etter egenkapitalmetoden i

det konsoliderte regnskapet.

Konsolidering av datterselskaper

Eliminering av aksjer i datterselskapene

er basert på oppkjøpsmetoden, hvor

den bokførte verdi av aksjer i dattersel-

skaper er eliminert mot egenkapitalen

i datterselskapene. Eventuell mer-

/mindreverdi på oppkjøpstidspunktet

er henført til de aktuelle eiendeler/

gjeld. Merverdier som ikke kan hen-

føres til spesielle balanseposter blir

klassifisert som goodwill.

Omregning av utenlandske

datterselskaper

Utenlandske datterselskapers resultat-

regnskap omregnes til norske kroner

etter gjennomsnittskurs for året.

Balansen omregnes til kurs ved regn-

skapsårets slutt. Eventuell omregnings-

differanse er ført mot fri egenkapital.

Eliminering av interne transaksjoner

Interne mellomværende, interne ge-

vinster og tap, renter og utbytte o.l.

mellom konsernselskapene er elimi-

nert i konsernregnskapet.

Gevinster og tap ved interne salg

til/fra Storebrand Livsforsikring AS

blir derimot ikke eliminert. Dette skyl-

des at resultatet i livselskapet skal for-

deles mellom kunder og eier.

Minoritetsinteresser

I resultatregnskapet vises minoritetsin-

teressenes andel av resultatet etter

skattekostnad. Dette innebærer at alle

poster i resultatregnskapet vises

inklusive minoritetens andel.

Minoritetsinteressene vises i balan-

sen som en egen post mellom andre

avsetninger og egenkapital. Dette betyr

at eiendeler og gjeld vises inklusive

minoritetens andel.

Utsatt skatt

Beregning av utsatt skatt i resultat og

balanse er foretatt på grunnlag av fore-

løpig norsk regnskapsstandard for

skatt, utgitt av Norsk Regnskapsstiftelse

(NRS).

Skattekostnaden i resultatregnskapet

består av betalbar skatt og endring i

utsatt skatt/skattefordel.

Betalbar skatt beregnes på grunnlag

av årets skattemessige resultat. Utsatt

skatt/skattefordel beregnes på grunn-

lag av midlertidige forskjeller mellom

regnskapsmessig og skattemessig verdi,

samt skattevirkninger av underskudd

til fremføring og fremførbar godt-

gjørelse.

Utsatt skattefordel i balansen kan

ikke oppføres høyere enn balanseført

utsatt skatt.

Beregning av utsatt skatt kan endres

på konsernnivå på grunn av utvidede

utligningsmuligheter innen et konsern

som har adgang til å gi konsernbidrag.

Pensjonskostnader

Pensjonskostnader og penjonsforplik-

telsen behandles i regnskapet i samsvar

med prinsippene i Foreløpig Norsk

Regnskapsstandard for pensjonskost-

nader.

Periodens netto pensjonskostnad er

inkludert i «lønn og lønnsavhengige

kostnader» og består av summen av

periodens pensjonsopptjening, rente-

kostnad på den beregnede forpliktelse

og forventet avkastning av pensjons-

midlene.

Forskuddsbetalt pensjon er differan-

sen mellom virkelig verdi av pensjons-

midlene og nåverdien av de beregnede

pensjonsforpliktelser, og føres som

langsiktig eiendel i balansen. Til-

svarende fremkommer en langsiktig

gjeld i regnskapet når pensjonsforplik-

telsen er større enn pensjonsmidlene.

Det skilles mellom forsikret og uforsik-

ret ordning. Den uforsikrede ordning-

en vil alltid bli ført som gjeld, da denne

ordningen ikke omfatter pensjons-

midler.

Akkumulert virkning av endrede

forutsetninger, estimatavvik ved bereg-

ning av pensjonsforpliktelsen og for-

skjellen mellom forventet og faktisk

avkastning på pensjonsmidlene, blir

resultatført når den overstiger 10% av

det høyeste av henholdsvis pensjonsfor-

pliktelse eller pensjonsmidler ved årets

begynnelse («korridorløsningen»).

Fast eiendom

Verdivurderingsmetode

Selskapet foretar løpende verdivurde-

ring av eiendommene. Eiendommene

vurderes individuelt ved at antatt frem-

tidig netto inntektsstrøm diskonteres

med avkastningskravet for den enkelte

eiendom. I netto inntektsstrøm er det

hensyntatt eksisterende og fremtidig

inntektstap som følge av ledighet, nød-

vendige investeringer samt en vurde-

ring av fremtidig utvikling i markeds-

leien. Avkastningskravet fastsettes ut

fra forventet fremtidig risikofri rente

og en individuelt fastsatt risikopremie,

avhengig av leietakersituasjonen og

byggets beliggenhet og standard.

Eiendom direkte eiet av Storebrand

Livsforsikring AS 

På grunn av forholdet til livsforsik-

ringskundene har reglene for behand-

ling av fast eiendom i regnskapet vært

forskjellig i livsforsikringsvirksomheten

og for konsernets øvrige virksomhet.

De direkte eide eiendommene er

frem t.o.m. 1993 skrevet opp og ned i



takt med den antatte verdiutviklingen.

De tidligere takserings- og regnskaps-

reglene er nå opphørt. I påvente av

endelig avklaring av de nye regnskaps-

forskriftene på dette punkt er det i

regnskapet for 1997 ikke gjennomført

bedriftsøkonomiske avskrivninger.

Selskapet har plikt til å nedskrive eien-

dommer ved varig verdifall. Tidligere

foretatte nedskrivninger kan reverse-

res. Påkostninger for å bringe eien-

dommene opp til dagens standard er

utgiftsført i regnskapet.

Andre eiendommer

For eiendommer i den øvrige virksom-

het i konsernet, kostnadsføres løpende

ordinære avskrivninger. Investerings-

eiendommer vurderes ut fra et porte-

føljehensyn. Verdifall som ikke antas å

være forbigående nedskrives. Overkurs

i eiendomsporteføljen oppgis som til-

leggsinformasjon til regnskapet.

Annet

Enkelte eiendommer eies via ansvarlige

selskaper (ANS). Disse blir regnskaps-

messig behandlet som øvrige eiendom-

mer og inngår således i de samme pos-

ter i regnskapet.

Utlån

Utlån er oppført til nominelle verdier i

balansen, redusert med tapsavsetninger.

Det er foretatt tapsavsetninger i sam-

svar med Kredittilsynets forskrifter.

Spesifiserte tapsavsetninger er ment

å dekke påregnelig tap på engasjemen-

ter som på balansedagen er identifisert

som tapsutsatt. Dette vil være avset-

ninger på lån overført til rettslig

inkassobehandling, manuelle avset-

ninger foretatt på spesielt tapsutsatte

lån i den løpende porteføljen, og

avsetninger for tapsrisiko på lån med

restanse på innbetalinger ut over 

67 dager.

Uspesifiserte tapsavsetninger bok-

føres til dekning av tap som på grunn

av forhold som foreligger på balanse-

dagen må påregnes å inntreffe på en-

gasjementer som ikke er identifisert og

vurdert etter reglene om spesifiserte

tapsavsetninger. Denne type avsetning

foretas for løpende lån som ikke er

misligholdt ut over 67 dager etter siste

forfall. Avsetningen foretas på bak-

grunn av erfaringsmateriale og bransje-

data.

Konstaterte tap på engasjementer er

tap som regnes for endelige. Dette om-

fatter tap ved oppgjort konkurs, stad-

festet akkord, eller tap hvor selskapet

finner det overveiende sannsynlig at

tapet er endelig.

Konstaterte tap på utlån føres til

reduksjon av nominelle verdier i

balansen.

For misligholdte engasjementer ut

over 90 dager etter forfall tilbakeføres

inntektsførte ubetalte renter, provisjo-

ner og gebyrer.

Konstaterte tap og endringer i 

tapsavsetninger resultatføres i finans-

inntektene.

Aksjer til varig eie

Aksjeinvesteringer i datterselskaper og

i tilknyttede selskaper hvor investering-

en er av langsiktig og strategisk karak-

ter, vurderes som finansielle eiendeler

til varig eie. Tilsvarende vurdering

gjelder for andre strategiske aksjein-

vesteringer.

Verdien vurderes til kostpris, og ned-

skrivning foretas på individuell basis så

fremt verdifallet ikke skyldes årsaker

som antas å være av forbigående art.

Obligasjoner som holdes til

forfall

Obligasjoner klassifisert som obligasjo-

ner som skal holdes til forfall forvaltes i

tråd med Kredittilsynets retningslinjer.

Disse obligasjonene blir balanseført til

anskaffelseskost på kjøpstidspunktet.

Differansen mellom anskaffelsekost og

pari verdi amortiseres over obligasjone-

nes gjenværende løpetid, og resultat-

føres som et renteelement.

Misligholdte obligasjoner vurderes i

samsvar med retningslinjene i Kreditt-

tilsynets forskrifter for utlån. 

Porteføljevurdering av finan-

sielle eiendeler til ikke varig

eie.

Porteføljeprinsippet benyttes selskaps-

vis for finansielle eiendeler til ikke

varig eie, som forvaltes som en enhetlig

gruppe. Det gjelder investeringer i

aksjer, obligasjoner, sertifikater og

finansielle derivater inklusive valuta-

terminkontrakter.

Vurdering skjer samlet for alle disse

plasseringsformene til laveste verdi av

anskaffelseskost og markedsverdi på

balansedagen. Eventuelle mindre-

verdier nedskrives og resultatføres som

finanskostnad.

Finansinvesteringer med konstatert

varig verditap tas ut av porteføljen.

Disse behandles individuelt og ned-

skrives til antatt virkelig verdi.

Finansielle derivater

Finansielle derivater inngår hos

Storebrand som en integrert del av for-

valtningen av aksje- og obligasjons-

porteføljene for å oppnå den ønskede

avkastnings- og risikoprofil.

Som utgangspunkt vurderes finansi-

elle derivater til historiske priser i

finansregnskapet. Finansielle derivater

inngår i den samlede verdipapirføljens

regnskapsmessige verdisetting etter

laveste verdis prinsipp. 

Storebrand foretar løpende mar-

kedsverdiberegninger av alle derivater.

Beregningen tar utgangspunkt i obser-

verte markedsverdier for instrumenter

hvor disse er tilgjengelig i et likvid

marked. Dersom markedsverdien ikke

er direkte tilgjengelig, beregnes

markedsverdier på grunnlag av under-

liggende markedspriser ved hjelp av

matematiske modeller som er allment

aksepterte for prising av slike instru-

menter.
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Definisjoner av de ulike typer finan-

sielle derivater er beskrevet under

«Ord og uttrykk» på side 82.

Aksjeopsjoner

Ved kjøp eller salg av opsjonsavtaler

balanseføres opsjonspremien.

Opsjonen realiseres ved at den benyt-

tes, går til forfall eller at det gjøres en

motforretning. Ved realisasjon resultat-

føres opsjonspremien sammen med

eventuelt annet resultatelement som

følge av selve realisasjonen.

Aksjefutures

Aksjefutures gjøres opp daglig som

følge av foregående dags markedsbeve-

gelser. Bokførte verdier vil derved til-

svare foregående dags markedsverdier 

Renteopsjoner

Renteopsjonspremie behandles på

samme måte som aksjeopsjonspremie.

Rentefutures

Tilsvarende behandling som aksjefutures.

Renteswap

På renteswapper resultatføres påløpte

renteinntekter og rentekostnader

løpende.

FRA - Fremtidige renteavtaler

Fremtidige renteavtaler (FRA) gjøres

opp i begynnelsen av den perioden

avtalen er knyttet til og blir da i sin

helhet resultatført som realisert.

Valuta-terminkontrakter

Gevinst og tap på valutaterminer gjøres

opp ved forfall og bokføres samtidig i

sin helhet.

Valutaterminer som sikrer ansvarlig

lån i USD er vurdert til markedsverdi i

regnskapet ved at terminkursen er

benyttet som vurderingskurs for det

ansvarlige lån.

Valuta

Utenlandske verdipapirer er bokført

med opprinnelig kostpris i valuta

omregnet til norske kroner etter trans-

aksjonsdagens valutakurs. Markeds-

verdi fastsettes på balansedagen, om-

regnet til norske kroner etter balanse-

dagens valutakurs. 

I hovedsak er verdipapirer valuta-

sikret med terminkontrakter som

verdiberegnes på grunnlag av balanse-

dagens valutakurser.

Verdipapirer klassifisert til varig eie,

herunder aksjer i utenlandske datter-

selskaper, bokføres til valutakurs på

kjøpstidspunktet. Ved opp- eller ned-

skrivning benyttes valutakurs på verdi-

vurderingstidspunktet.

Likvide midler, fordringer og gjeld

omregnes etter balansedagens valuta-

kurs.

SKADEFORSIKRING

Forsikringstekniske 

avsetninger

Kredittilsynet har utformet separate

minstekrav for fem avsetningstyper.

Disse er avsetning til ikke opptjent

premie, erstatningsavsetning, sikker-

hetsavsetning, reassuranseavsetning og

administrasjonsavsetning. Innenfor

premie- og erstatningsavsetningen skal

minstekravene i tillegg være oppfylt pr.

bransje, og for sikkerhetsavsetningen

pr. bransjegruppe.

Avsetning til ikke opptjent premie for

egen regning gjelder løpende kontrak-

ter som er i kraft på regnskapstids-

punktet. Opptjeningen er proratarisk

og uten fratrekk av kostnader.

Erstatningsavsetning er avsetning for

forventet erstatningskrav på skader for

egen regning som er meldt, men ikke

ferdig oppgjort, samt for skader som er

inntruffet, men ennå ikke meldt ved

regnskapsperiodens utløp.

Erstatningsavsetningen skal tilfreds-

stille Kredittilsynets minstekrav for

hver enkelt av Kredittilsynets definerte

bransjer.

Lovbestemt sikkerhetsavsetning er avset-

ning for å dekke fluktasjoner (even-

tuelle katastrofer og ekstraordinære

skadeforløp) i selskapets erstatnings-

ansvar for egen regning.

Etter Kredittilsynets krav til sikker-

hetsavsetninger forutsettes det at

inflasjonselementet i erstatningsavset-

ningen dekkes av sikkerhetsavsetningen.

I tråd med dette er inflasjonselementet

overført fra erstatningsavsetningen til

sikkerhetsavsetningen.

Lovbestemt reassuranseavsetning er av-

setning for eventuelle kostnader som

påløper hvis selskapets reassurandører

ikke dekker sine andeler av de samlede

erstatningsforpliktelser.

Lovbestemt administrasjonsavsetning er

avsetning til dekning av de administra-

sjonskostnader som påløper i for-

bindelse med skadeoppgjør ved en

eventuell avvikling av selskapet.

Naturskadefond

Driftsoverskudd fra den obligatoriske

naturskadeforsikringen som admini-

streres av Norsk Naturskadepool, må

avsettes til et eget Naturskadefond.

Avsetningen kan bare benyttes til

erstatninger etter naturskader.

Garantiavsetning

Dette er en pliktig avsetning for skade-

og kredittforsikringsselskaper.

Avsetningen skal bidra til at de sikrede

mottar oppgjør i henhold til inngåtte

forsikringskontrakter.

Salgskostnader

Salgskostnader blir kostnadsført.

Forventet provisjon vedrørende avgitt

og mottatt forretning blir balanseført

og kostnadsført i takt med opptjening

av den tilhørende premie.
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Fordringer - direkte forretning

Tilgodehavende fra forsikringstakere

inneholder både betalingsforfalte

restanser og ikke betalingsforfalte

terminpremier. For de betalingsforfalte

restanser foretas beregning av tapsrisiko

i forhold til alder og historiske tap.

Fordringer og gjeld vedrørende

agenter skal individuelt vurderes og

eventuelle avsetninger gjøres ut i fra

individuell vurdering av den enkelte

agent/assurandør.

Fordringer - gjenforsikring

Posten inneholder fordringer og gjeld

vedrørende avgitt og mottatt reassu-

ranse. I tillegg inneholder den for-

dringer og gjeld vedrørende direkte

forretning via meglere og for pool-

ordninger.

LIVSFORSIKRING

Premier for egen regning

Premie for egen regning omfatter årets

forfalte premie, tilflyttede premiereser-

ver og avgitt gjenforsikring. Periodi-

sering av opptjent premie ivaretas ved

avsetning til premiereserve i forsik-

ringsfondet.

Erstatninger for egen regning

Erstatninger for egen regning omfatter

utbetalte forsikringsoppgjør inklusive

mottatt gjenforsikring fra flyttede

premiereserver, avgitt gjenforsikring og

endring i erstatningsavsetning.

Avsetning for ikke ferdigbehandlede

eller ikke utbetalte erstatninger ivaretas

ved avsetning til erstatningsavsetningen

under forsikringsmessige avsetninger.

Overføring av premiereserve

m.v.

Overført premieserve i forsikrings-

fondet ved flytting av poliser mellom

forsikringsselskapene resultatføres på

det tidspunkt risikoen overføres. Årets

pliktige avsetning til premiereserve blir

tilsvarende redusert. I tillegg inklude-

rer overført premiereserve kontrakte-

nes andel av årets realiserte og ikke re-

aliserte resultat.

Forsikringsmessige 

avsetninger

De forsikringstekniske avsetninger

består av forsikringsfondet, som inklu-

derer premiereserve, tilleggsavsetning

og premiefond/pensjonsregulerings-

fond, samt lovbestemt sikkerhetsfond

og avsetning til erstatninger.

Premiereserve i forsikringsfondet

Premiereserven utgjør kontantverdien

av selskapets totale forsikringsforplik-

telse i henhold til de enkelte forsik-

ringsavtaler, med fradrag av kontant-

verdien av fremtidige premier.

Beregningsprinsippene er fastsatt i Lov

om forsikringsvirksomhet.

Beregningene foretas av aktuar.

Tilleggsavsetninger i forsikrings-

fondet

Ifølge de tiltak som ble fastsatt av

myndighetene i 1993 for å styrke solidi-

teten i livsforsikringsselskapene skal

det foretas tilleggsavsetninger til forsik-

ringsfondet. Den maksimale tilleggsav-

setningen settes til differansen mellom

premiereserven beregnet med utgangs-

punkt i 3,5% garantert rente i premie-

grunnlaget og den faktiske garanterte

rente i kontraktene. Selskapet kan

anvende tidligere års avsetninger hvis

avkastningen ikke er tilstrekkelig til å

dekke rentegarantiene. Tilleggsavs-

etningene er en betinget kundetildelt

avsetning som føres i resultatregnska-

pet som pliktig avsetning.

Premiefond/pensjonsreguleringsfond i

forsikringsfondet

Premiefond inneholder forskudds-

betalte premier «etter skatteloven» fra

forsikringstakere i individuell og

kollektiv pensjonsforsikring.

Pensjonsreguleringsfondet består av

innbetalingen «etter skatteloven» fra

forsikringstakere i kollektiv pensjons-

forsikring. Fondet skal benyttes til

utbetaling av fremtidige regulerings-

tillegg for pensjonister.

Innbetaling og uttak føres ikke over

resultatregnskapet, men direkte mot

balansen. Premiefondet skal ha samme

avkastning som premiereserven. 

Sikkerhetsfond

Sikkerhetsfondet omfatter lovbestemte

avsetninger for å kunne møte upåreg-

nelige tap ved forsikringsvirksomhe-

ten. Beregning gjøres i henhold til

forskrift gitt av Kredittilsynet.

Det er adgang til å forhøye avset-

ningen med 50% utover nedre grense.

Kredittilsynet kan i særlige situasjoner

gi tillatelse til at denne delen av fondet

helt eller delvis benyttes til å dekke

verdifall på verdipapirer. Hele avset-

ningen er ført som pliktig avsetning.

Unit Linked

Unit Linked produkter selges gjennom

selskapet Storebrand Fondsforsikring

AS. Finansielle eiendeler bokføres til

markedsverdi. De forsikringstekniske

avsetninger tilknyttet forsikringsavtale,

bestemmes av markedsverdi på finan-

sielle eiendeler.

UTBYTTE OG KONSERN-

BIDRAG I STOREBRAND ASA

Primærinntekten for Storebrand ASA

er avkastning på kapital investert i

datterselskaper. Mottatt konsernbidrag

og mottatt utbytte er derfor behandlet

som ordinær driftsinntekt.

Konsernbidrag blir inntektsført i

regnskapsåret. Utbytte blir inntektsført

i året det besluttes utdelt, som er året

etter regnskapsåret. 
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Noter Storebrand ASA

Note 1: Konsernbidrag fra datterselskaper

Mill. kroner 1997 1996

Storebrand Skadeforsikring AS 527,0 727,0
Storebrand Livsforsikring AS 225,0 420,0
Storebrand SPAR AS 8,0 7,0
Storebrand Investment Management AS 0,8

Sum 760,0 1.154,8

Note 2: Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser

1997 1997 1997 1996 1996 1996
Netto pensjonskostnader Forsikret Uforsikrede ordninger Sum Forsikret Uforsikret Sum
Mill. kroner ordning Ordinær Førtid ordning ordning

Årets pensjonsopptjening -13,5 -4,8 -184,8 -203,1 -11,9 -38,1 -50,0
Rentekostnader -28,7 -6,5 -1,0 -36,2 -24,3 -6,4 -30,7
Forventet avkastning pensjonsmidler 38,6 38,6 35,3 35,3

Netto pensjonskostnad -3,6 -11,3 -185,8 -200,7 -0,9 -44,5 -45,4

Av pensjonskostnaden for førtidspensjoner under den uforsikrede ordningen utgjør omstillingskostnader 181,8 mill. kroner. Beløpet er ført mot
avsetning foretatt i regnskapet i 1996.

Nedenfor følger en avstemming av beregnede pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler mot forpliktelsen bokført i selskapets balanse.

1997 1997 1997 1996 1996 1996
Netto pensjonsforpliktelse Forsikret Uforsikrede ordninger Sum Forsikret Uforsikret Sum
Mill. kroner ordning Ordinær Førtid ordning ordning

Opptjent pensjonsforpliktelse -187,9 -47,4 -201,7 -437,0 -151,4 -73,8 -225,2
Beregnet effekt av fremtidig lønnsvekst -18,5 -8,0 -26,5 -19,2 -5,9 -25,1

Beregnet pensjonsforpliktelse -206,4 -55,4 -201,7 -463,5 -170,6 -79,7 -250,3
Pensjonsmidler til markedsverdi 279,2 279,2 246,1 246,1

Netto beregnet forpliktelse/midler 72,8 -55,4 -201,7 -184,3 75,5 -79,7 -4,2

Estimatavvik pr. 01.01.*:
Pensjonsmidler -1,2 -1,2 -5,6 -5,6
Pensjonsforpliktelser 7,2 0,0 0,2 7,4 -6,7 0,1 -6,6

Netto forpliktelse bokført i balansen 78,8 -55,4 -201,5 -178,1 63,2 -79,6 -16,4

* Estimatavvikene er i henhold til norsk regnskapsstandard for pensjonskostnader ført mot «korridoren» og ikke i regnskapet (jfr. regnskaps-
prinsipper). 
Se også note 20, hvor pensjonsordningen i Storebrand og regnskapsføringen av denne omtales nærmere. Beregnet arbeidsgiveravgift av balan-
seført pensjonsforpliktelse utgjør 31,8 mill. kroner og er medtatt i balansen under «Avsetning for andre risiki og kostnader». Beregningene om-
fatter 690 ansatte.

Note 3: Godtgjørelse til tillitsvalgte

Hele kroner 1997 1996

Representantskap 617.171 687.500
Kontrollkomite *) 845.500 838.416
Styret 1.172.667 1.183.333
Administrerende direktør **) 1.791.603 1.775.006
Kostnadsført honorar revisjon og andre kontrolloppgaver 1.173.785 803.350
Kostnadsført konsulenthonorar til revisor 2.442.355 1.258.400

*) Kontrollkomiteen dekker de norske selskapene i konsernet som har krav om Kontrollkomite. Storebrand Bank AS har sin egen Kontrollkomite.
**) Beløpet inkluderer trekkpliktige ytelser på tilsammen 94.190 kroner.
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Note 4: Skattekostnad
Mill. kroner 1997 1996 

Resultat før skattekostnad 614,0 1.131,1
+/- Permanente forskjeller 2,3 -149,5
+/- Endring i midlertidige forskjeller -951,8 70,6
- Anvendelse av fremførbart underskudd -1.052,2

Årets skattegrunnlag -335,5 0,0

Note 5: Morselskapets aksjer i datterselskaper
Selskapets Antall Pålydende Eierandel Bokført

Mill. kroner aksjekapital (1.000) (kr) i % verdi

Storebrand Skadeforsikring AS 1.380,6 13.806 100 100,0% 2.559,7
Storebrand Livsforsikring AS 1.361,2 13.612 100 100,0% 1.663,6
Storebrand SPAR AS 1,2 1 1.000 100,0% 30,0
Storebrand Bank AS 75,0 75 1.000 100,0% 400,4
Storebrand Investment Management AS 15,0 15 1.000 100,0% 25,0
Storebrand Asset Management AS 5,0 5 1.000 100,0% 5,0
Storebrand Fondsforsikring AS 30 100 100,0% 29,6
Christiania Gruppen ASA 1,0 10 100 100,0% 1,0
Christiania ASA 1,0 10 100 100,0% 1,0
AS Værdalsbruket * 1,3 2 625 24,9% 0,0
Storebrand Leieforvaltning AS 10,0 100 100 100,0% 10,0

Sum 4.725,3

*74,9% er eid av Storebrand Livsforsikring AS. Minoritetsandel utgjør 0,2%

Salg av datterselskaper
Storebrand ASA solgte i september 1997 aksjene i Storebrand Finans AS til Storebrand Bank AS for 95,8 mill. kroner. Dette har gitt en regnskaps-
messig gevinst på 35,8 mill. kroner. Transaksjonen var et av konsesjonsvilkårene ved etablering av Storebrand Bank AS. Transaksjonen er gjen-
nomført med regnskapsmessig virkning fra 1. januar 1997.

Note 6: Aksjer og andeler
Aksje- Pålydende Eier- Bokført Markeds-

Mill. kroner kapital (kr) Antall andel verdi verdi

Aksjer og andeler til varig eie
Oslo Reinsurance Company 262,4 200 130.275 9,9 % 15,3 41,0
Andre 0,7 0,7

Sum aksjer og andeler til varig eie 16,0 41,7

Norske aksjer (kortsiktig)
Bank og forsikringsaksjer
Den Norske Bank 6.405,0 10 71.500 0,0 % 2,4 2,5
Sparebanken NOR, Grunnfondsbevis 2.569,8 100 48.950 0,2 % 11,4 12,7
Skipsaksjer
Bona Shipholding Ltd 28,4 1 99 341 0,4 % 9,2 7,5
Ocean Rig 47,0 1 1.213.000 2,6 % 11,0 9,8
Andre 4,8 5,6
Industri- og andre aksjer
Aker RGI A-aksjer 1.111,4 20 100.000 0,1 % 14,5 13,4
Aker RGI B-aksjer 433,1 20 90.000 0,1 % 12,8 10,9
Elkem 985,6 20 120.000 0,2 % 12,6 12,1
Fotokjeden Click 1,0 1 153.000 15,0 % 11,3 11,2
Kverneland 89,6 10 129.400 1,4 % 16,1 15,9
Norsk Hydro 4.581,5 20 50.000 0,0 % 18,5 18,2
Norske Skogindustrier B-aksjer 148,6 20 62.500 0,2 % 14,5 12,5
Northern Offshore 720,0 10 320.000 0,4 % 8,0 8,0
Orkla 987,2 25 153.000 0,3 % 84,9 98,4
SAS Norge B-aksjer 235,0 10 200.000 0,4 % 22,8 20,6
Veidekke 57,0 10 85.800 1,5 % 22,2 22,1
Andre 9,8 9,5

Sum norske aksjer (kortsiktig) 286,8 290,9

Sum utenlandske aksjer (kortsiktig) 6,7 7,8

Sum aksjer og andeler (kortsiktig) 293,5 298,7

Aksjederivater Aksjeeksponering Bokført Markeds-
I beløp verdi verdi

Aksjeopsjoner, norske aksjer -6,3 -0,9 -0,4
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Note 7: Sertifikater og obligasjoner
Sertifikater Obligasjoner Sum

Risikovekt Bokført Markeds- Bokført Markeds- Bokført Markeds-
Mill. kroner i % verdi verdi verdi verdi verdi verdi

Stat-/statsgaranterte 0% 438,5 438,9 578,1 572,8 1.016,5 1.011,7
Kommune-/kommunegaranterer 20% 24,9 25,0 30,9 30,8 55,8 55,7
Finansinstitusjoner og kredittforetak 20% 555,9 556,2 228,0 227,8 784,0 784,1
Andre 100% 135,0 134,9 135,0 134,9

Ikke varig eie 1.154,3 1.155,0 837,0 831,4 1.991,3 1.986,4

Pålydende verdi: 1.947,4
Modifisert durasjon*) i antall år Sertifikater Obligasjoner Sertifikater og obligasjoner
Norske 0,37 2,64 1,33 

*) Modifisert durasjon er et mål på renterisiko. Denne er knyttet opp mot durasjon som er et mål på vektet gjennomsnittlig gjenværende rente-
bindingstid (se ord og utrykk).

Rentederivater
Bokført Markeds

Mill. kroner verdi verdi

Norske
Fremtidige renteavtaler 0,0 0,1
Rentefutures -0,2 -0,2

Sum rentederivater -0,2 -0,1

Modifisert durasjon i antall år - samlet for sertifikater, obligasjoner til ikke varig eie og rentederivater
Norske 1,39 

Note 8: Fast eiendom og driftsmidler
Faste Maskiner, Sum
eien- biler,

Mill. kroner dommer inventar

Anskaffelseskost pr. 1.1. 11,9 148,4 160,3
Tilgang 80,8 80,8
Avgang til anskaffelseskost -11,9 -11,9
Samlede av-og nedskrivninger pr. 31.12. -0,7 -97,0 -97,7

Bokført verdi pr. 31.12. 11,2 120,3 131,5

Årets ordinære avskrivninger -0,1 -44,7 -44,8

Følgende lineære avskrivningssatser brukes for driftsmidler:
Maskiner og inventar: 4 år
Biler: 6 år
EDB-systemer: 3 år

Note 9: Investering/salg - fast eiendom og driftsmidler (siste 5 år)

Mill. kroner 1997 1996 1995 1994 1993 

Tilgang
Faste eiendommer 0,8 1,1
Driftsmidler 80,8 61,2 52,2 30,8 22,3

Sum 80,8 62,0 53,3 30,8 22,3

Avgang
Faste eiendommer 0,1
Driftsmidler 2,7 12,9 4,1 1,8 2,5

Sum 2,7 13,0 4,1 1,8 2,5
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Note 10: Utsatt skattefordel og utsatt skatt

Midlertidige forskjeller 1997 1997 1996 1996 Netto
Mill. kroner Positive Negative Positive Negative endring

Verdipapirer 929,0 36,0 929,0 950,8 -914,8
Fast eiendom 1,7 1,7 0,0
Driftsmidler 48,9 70,2 -21,3
Avsetninger 45,9 229,8 -183,9
Forskuddsbetalt pensjon 78,8 63,2 -15,6
Påløpt pensjonsforpliktelse 256,9 79,6 177,3
Gevinst- og tapskonto 25,6 32,0 6,4
Annet 5,5 5,6 0,1

Sum midlertidige forskjeller 1.040,6 387,7 1.031,5 1.330,4 -951,8

Fremførbare underskudd 835,0 499,5 335,5
Fremførbar godtgjørelse * 1.025,0 965,7 59,3

Utligning -1.040,6 -1.040,6 -1.031,5 -1.031,5 0,0

Netto midlertidige forskjeller 0,0 1 207,1 0,0 1.764,1 -557,0

Begrensning i utsatt skattefordel -1.207,1 -1.764,1 557,0

Grunnlag balanseføring 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

*) Beløpet er omregnet til fremførbart underskudd. Ubenyttet godtgjørelse til fradrag i skatten utgjør 287 mill. kroner (28 % av fremførbar
godtgjørelse).

Note 11: Egenkapitalendring

Mill. kroner 1997 1996

Egenkapital pr. 1.1. 4.849,8 3.780,8

Aksjekapital 1.1 1.883,6 1.882,1
Ny aksjekapital, ansatte-emisjon 1,3 1,3 1,5 1,5

Aksjekapital 31.12 1.884,9 1.883,6

Reservefond 1.1 1.261,9 1.142,4
Ansatte-emisjon 10,1 6,4
Resultatdisponering 10,1 113,1 119,5

Reservefond 31.12 1.272,0 1.261,9

Disposisjonsfond 1.1 1.704,3 756,3
Resultatdisponering 564,0 564,0 948,0 948,0

Disposisjonsfond 31.12 2.268,3 1.704,3

Avsatt utbytte -50,0 -70,0

Egenkapital pr. 31.12. 5.425,2 4.849,8
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Note 12: Aksjeklasser

Storebrand ASA's aksjer er delt i to klasser og har pålydende NOK 5,-.

Hele kroner Antall Beløp

Storebrand ordinære 276.983.307 1.384.916.535
Storebrand preferanse 100.000.000 500.000.000

Totalt 376.983.307 1.884.916.535

Aksjekjøpsordning egne ansatte
Generalforsamlingen i Storebrand ASA vedtok 13. mai 1997 å gi Styret fullmakt ut året 1998 til å utvide aksjekapitalen med inntil 3 millioner ordi-
nære aksjer forbeholdt ansatte i Storebrand. Tegningsperioden var 15.-24. oktober 1997 og tegningskursen var kroner 43,40 pr.aksje.
Det ble utstedt 266.570 nye aksjer, slik at aksjekapitalen økte med kroner 1.332.850. Samlet økte egenkapitalen med 11,4 mill. kroner.

Preferanseaksjer
Preferanseaksjene kan på ordinær Generalforsamling i 1998 eller 1999 vedtas innløst. Ved behandling av spørsmålet om innløsning av preferanse-
aksjene skal aksjonærer som eier preferanseaksjer ikke ha stemmerett, hverken for sine preferanseaksjer eller ordinære aksjer. Innløsningskursen
skal være NOK 11,60 pr. aksje i 1998, alternativt NOK 11,90 i 1999.

Note 13: Obligasjonslån

Mill. kroner Beløp Valuta Rente Forfall

Storebrand ASA (tatt opp i juni 1993) 1.800,0 NOK 8,5% 2003 

Note 14: Lån og garantier til tillitsvalgte og ansatte

Mill. kroner Beløp

Lån og garantier til ansatte: 1.764,1 
Lån og garantier til administrerende direktør: 1,1 
Lån og garantier til styre- og representantskapsmedlemmer: 18,2 

Note 15: Forpliktelser ved opphør eller endring av arbeidsforhold for ledere
Det foreligger ingen forpliktelse overfor styrets leder om særskilt vederlag ved opphør eller endring av vervet.

Administrerende direktør Åge Korsvold har en lønnsgaranti som gjelder dersom Styret anmoder ham om å fratre sin stilling.
Lønnsgarantien utgjør lønn i 2 år (lønn i oppsigelsestiden på 6 måneder pluss 18 måneders lønn).
Utbetalingen reduseres med den lønn eller annen godtgjørelse han eventuelt måtte oppebære i annen stilling i denne perioden.

Pensjonen er fastlagt til 70% av lønn ved fratredelsestidspunktet. Pensjonsrettighetene opparbeides lineært over 19 år, forutsatt at fratredelse skjer
etter eget ønske minimum 5 år etter ansettelsestidspunktet. 
Skjer fratredelse etter eget ønske før det er gått 5 år, beregnes opparbeidede rettigheter på grunnlag av normal opptjeningstid på 30 år.
Pensjonsalder er 67 år, med rett - og etter Styrets anmodning plikt - til å fratre med pensjon fra fylte 62 år.
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Note 16: Transaksjoner med nærstående parter

Eier antall Godt- Rentesats
Mill. kroner aksjer *) gjørelse Lån pr. 31.12.97

Administrerende direktør 43.882 1,8 1,1 5,30 %
Styreformann 1.364 0,2 0,2 5,80 %
Andre styremedlemmer 8.941 0,9 2,9 4,15-6,0 %
Kontrollkomite 10.102 0,8 0,0

*) Inkluderer aksjer eiet av ektefelle, barn eller selskaper hvor vedkommende har slik innflydelse som nevnt i aksjelovens §1-2.

Aksjeopsjoner til ledende ansatte
Som en del av sin ansettelsesavtale er administrerende direktør Åge Korsvold gitt opsjon på å kjøpe inntil 250.000 ordinære bundne aksjer i
Storebrand ASA. Opsjonen innebærer en rett til å kjøpe 50.000 aksjer hvert år f.o.m. 01.05.1994 til og med 01.05.1998. Retten til benytte opsjo-
nen opphører 30.06.1999 eller tidligere dersom han fratrer sin stilling før dette tidspunkt.

Aksjonærer
Ingen aksjonærer har betydelig innflytelse, definert som stemmerett på Generalforsamlingen for mer enn 20% av aksjene.

Transaksjoner mellom konsernselskaper
Mill. kroner Beløp Betingelser

Resultatposter:
Konsernbidrag fra datterselskaper 760,0
Aksjeutbytte fra datterselskaper 58,4
Kjøp og salg av tjenester (netto) 564,9 Selvkost, gjøres opp månedlig
Renter intern gjeld (netto) 11,2 6. mnd. NIBOR/bankrente +1%
Gevinst ved salg av Storebrand Finans AS 35,8 Salgssum: 95,8 mill. kroner

Balanseposter:
Langsiktig gjeld innen konsernet 718,8 6 mnd. NIBOR
Konsernbidrag 760,0 Oppgjør mars/april 1998
Øvrig tilgodehavende innen konsernet 93,3 Bankrente +1%

Note 17: Garantistillelser

Følgende garantier er stillet av Storebrand ASA:

Valuta Betingelser Avsatt i regnskap

1) Institute of London Underwriters (ILU) GBP Ikke beløpsfestet 0
2) Aon Norway AS NOK Ikke beløpsfestet 0
3) Orkla Finans AS NOK Ikke beløpsfestet 0

1) Regressavtale mot Oslo Reinsurance Company ASA (tidl. UNI Storebrand International Insurance AS)
2) Eventuelt ansvar overfor AS DUO som opphørte 07.06.1993. Ansvar er ikke spesifisert og antas å være ubetydelig.
3) Garanti i forbindelse med salg av Carl Kierulf & Co AS i 1993.
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Noter Storebrand Konsern

Note 18: Netto finansinntekter forsikring

Liv Skade Konsern
Mill. kroner 1997 1996 1997 1996 1997 1996

Inntekter fra konsernselskaper 9,5 14,6 23,3 33,6
Inntekter fra bygninger og faste eiendommer 603,0 658,9 64,4 90,1 667,4 749,0
Renteinntekter obligasjoner 3.259,1 2.903,5 573,6 411,0 3.833,5 3.314,5
Renteinntekter utlån 471,8 619,6 5,4 9,8 477,2 629,4
Renteinntekter sertifikater 219,0 568,1 143,7 347,8 362,7 915,9
Andre renteinntekter 130,1 218,5 62,1 65,5 192,5 284,3
Aksjeutbytte 353,7 314,9 17,4 22,1 371,1 337,0
Inntekter fra andre finansielle eiendeler 34,7 31,0 394,9 242,2 429,8 273,6
Tilbakeføring verdiregulering av finansielle eiendeler 190,8 119,7 18,9 32,4 218,0 151,8
Gevinster ved realisasjon av verdipapirer 8.580,7 4.531,5 317,5 506,8 8.898,2 5.038,3
Gevinster ved realisasjon av andre finansielle eiendeler 37,9 50,2 1,6 19,2 39,5 69,4

Sum inntekter fra finansielle eiendeler 13.890,3 10.030,5 1.622,8 1.780,5 15.489,9 11.763,2

Kostnader knyttet til bygninger og faste eiendommer * -139,0 -160,9 -25,8 -28,7 -164,8 -254,5
Rentekostnader -17,1 -88,0 -19,5 -5,0 -36,6 -24,3
Kostnader knyttet til andre finansielle eiendeler * -164,9 -144,7 -424,3 -267,4 -571,5 -412,4
Tap på utlån -5,1 -23,5 -1,3 -20,8 -6,4 -44,3
Verdiregulering av finansielle eiendeler -16,0 -55,0 -4,1 -0,2 -29,2 -55,2
Tap ved realisasjon av verdipapirer -5.353,7 -2.832,7 -107,3 -137,8 -5.461,1 -2.970,5
Tap ved realisasjon av andre finansielle eiendeler -30,2 -51,4 -7,3 -14,8 -37,5 -66,2

Sum kostnader fra finansielle eiendeler -5.726,0 -3.356,2 -589,6 -474,7 -6.307,1 -3.827,4

Sum netto inntekter fra finansielle eiendeler 8.164,3 6.674,3 1.033,2 1.305,8 9.182,8 7.935,8

*) herav administrasjonskostnader (se note 19) -87,6 -107,2 -15,8 -19,8 -104,4 -127,0

Note 19: Driftskostnader

Liv Skade Øvrige Konsern
Mill.kroner 1997 1996 1997 1996 1997 1996 1997 1996

Salgskostnader -257,8 -260,6 -1.011,2 -1.080,8 -2,7 -1.282,5 -1.341,4
Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader -355,7 -324,3 -1.127,4 -1.158,6 -1,6 -1.473,7 -1.482,8
Gjenforsikringsprovisjoner og gevinstandeler 155,2 171,7 155,2 171,7

Sum forsikringsrelaterte driftskostnader -613,5 -584,9 -1.983,3 -2.067,7 -4,2 -2.601,0 -2.652,5

Driftskostnader knyttet til finansielle eiendeler * -87,6 -107,2 -15,8 -19,8 -1,0 -104,4 -127,0
Driftskostnader knyttet til øvrig virksomhet ** -62,7 -52,9 -6,0 -416,1 -446,2 -484,8 -499,1

Sum driftskostnader *** -763,8 -744,9 -2.005,2 -2.087,5 -421,3 -446,2 -3.190,3 -3.278,6

***) herav omstillingskostnader -6,0 -72,0 -43,0 -142,0 -220,0
***) herav avsetning IT år 2000 -8,3 -39,2 -2,5 -50,0

*)** Driftskostnader knyttet til forvaltning av finansielle eiendeler innen forsikringsvirksomheten.
**)* Driftskostnader for selskaper utenom forsikringsvirksomheten.
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Note 20: Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser

Pensjoner til ansatte er sikret gjennom kollektiv pensjonsordning, hovedsakelig i Storebrand Livsforsikring AS, innenfor «Regler om private
tjenestepensjonsordninger». Dette gjelder etter oppnådd pensjonsalder, som er 67 år for funksjonærer og 65 år for assurandører. 
Ordinær fratredelsesalder er 65 år og det ytes alderspensjon tilsvarende 70% av pensjonsgrunnlaget på fratredelsestidspunktet.
Pensjonsbetingelsene er en del av en konsernavtale knyttet til ansettelsesforholdet i Storebrand ASA. Med førtidspensjonister menes personer
som blir pensjonert før de fyller 65 år.

Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser er behandlet etter NRS’s regnskapsstandard for pensjonskostnader (jfr. Regnskapsprinsipper).
Både forsikret og ikke forsikret ordning behandles som ytelsesplan. Beregningene er basert på følgende forutsetninger:

Økonomiske forutsetninger:
-Avkastning pensjonsmidler 8,0%
-Diskonteringsrente 7,0%
-Årlig lønnsvekst 3,0%
-Forventet regulering av Folketrygdens grunnbeløp (G) 3,0%
-Årlig regulering av pensjonene 2,5%
-Gjennomsnittlig arbeidsgiveravgift 13,5%

Aktuarielle forutsetninger:
- Standardiserte forutsetninger om døds-/uføreutvikling samt andre demografiske faktorer utarbeidet av Norges Forsikringsforbund
- Gjennomsnittlig fratredelseshyppighet på 2-3% for hele arbeidsstokken sett under ett
- Lineær opptjening

Beregningene omfatter 4.344 ansatte og 1.949 pensjonister.
Netto periodisert pensjonskostnad fremgår av tabellen nedenfor:

1997 1997 1997 1996 1996 1996
Netto pensjonskostnader Forsikret Uforsikrede ordninger Sum Forsikret Uforsikrede ordninger Sum
Mill. kroner ordning Ordinær Førtid ordning Ordinær Førtid

Årets pensjonsopptjening -86,4 -25,0 -250,1 -361,5 -79,9 -25,5 -38,3 -143,7
Rentekostnader -181,7 -34,3 -2,6 -218,6 -158,3 -32,3 -2,6 -193,2
Forventet avkastning pensjonsmidler 245,4 245,4 229,9 229,9

Netto pensjonskostnad -22,7 -59,3 -252,7 -334,7 -8,3 -57,8 -40,9 -107,0

Av pensjonskostnaden for førtidspensjoner utgjør omstillingskostnader 236 mill. kroner. Beløpet er ført mot avsetning i regnskapet.

Beregnet forpliktelse
Nedenfor følger en avstemming av beregnede pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler mot forpliktelse bokført i konsernets balanse:

1997 1997 1997 1996 1996 1996
Netto pensjonsforpliktelse Forsikret Uforsikrede ordninger Sum Forsikret Uforsikrede ordninger Sum
Mill. kroner ordning Ordinær Førtid ordning Ordinær Førtid

Opptjent pensjonsforpliktelse -2.534,3 -450,5 -264,8 -3.249,6 -2.163,8 -445,8 -60,3 -2.669,9
Beregnet effekt av fremtidig lønnsvekst -266,6 -79,2 -345,8 -295,3 -61,2 -356,5

Beregnet pensjonsforpliktelse -2.800,9 -529,7 -264,8 -3 595,4 -2.459,1 -507,0 -60,3 -3.026,4
Pensjonsmidler til markedsverdi 3.312,0 3 312,0 3.131,6 3.131,6

Netto beregnet pensjonsforpliktelse/midler 511,1 -529,7 -264,8 -283,4 672,5 -507,0 -60,3 105,2

Underfinansiering selskapsregnskap 2,1 -2,1

Estimatavvik pr. 1.1.*:
Pensjonsmidler -14,2 -14,2 -75,7 -75,7
Pensjonsforpliktelser 102,8 1,1 2,9 106,8 -100,4 1,4 -99,0

Netto pensjonsforpliktelse bokført i balansen 599,7 -528,6 -261,9 -190,8 498,5 -507,7 -60,3 -69,5

* Estimatavvikene er i henhold til norsk regnskapsstandard for pensjonskostnader ført mot «korridoren» og ikke i regnskapet (jfr. Regnskaps-
prinsipper).

Av netto pensjonsforpliktelse bokført i balansen utgjør førtidspensjoner vedrørende omstilling 233,6 mill. kroner.
Beregnet arbeidsgiveravgift av balanseført pensjonsforpliktelse utgjør 100 mill. kroner og er medtatt i balansen under «Avsetning for andre risiki
og kostnader».
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Note 21: Avskrivning goodwill i datterselskaper 

Eies Avskrivn. Avskrivn. Avskrivn.-
Mill. kroner av 1997 1996 sats

Försäkringsaktiebolaget Storebrand Sverige Skade -2,8 -5,9 10%
Aktuar Consult AS Liv -0,8 20%
Aktuar Systemer AS Liv -1,8 20%
Storebrand SPAR AS SB ASA -2,5 20%

Sum - -4,6 -9,2 -

Note 22: Godtgjørelse til revisor

For konsernet er det kostnadsført honorar til revisjon og andre kontrolloppgaver med 5.125.974 kroner, mens konsulenthonorar til revisor er på
2.778.830 kroner.

Note 23: Konsernresultat fordelt på virksomhetsområder

Mill. kroner 1997 1996 

Storebrand Skadeforsikring Konsern 684,4 1.043,2
Storebrand Livsforsikring Konsern 562,0 567,7
Storebrand SPAR Konsern 11,9 9,7
Storebrand Bank Konsern -0,7 37,6
Storebrand ASA 614,0 1.131,1
Andre selskaper -5,2 -17,2
Elimineringer -854,0 -1.518,2

Sum 1.012,4 1.253,9

Note 24: Resultat i Storebrand Livsforsikring AS

Det samlede driftsresultat for Storebrand Livsforsikring AS, som fordeles mellom forsikringskundene, egenkapital og skatt utgjorde 4.353,8 mill.
kroner. 2.796,8 mill. kroner er fordelt til forsikringskundene, mens 1.000 mill. kroner er avsatt betinget til forsikringskundene. 225 og 192 mill.
kroner er avsatt til hhv. konsernbidrag og utbytte mens 140 mill. kroner er tilbakeholdt i Storebrand Livsforsikring AS.
I konsernresultatet inngår Storebrand Liv Konsern med 562 mill. kroner.

Note 25: Skattekostnad

Mill. kroner 1997 1996 

Resultat før skattekostnad 1.017,6 1.166,0

Betalbare skatter -12,0 -50,7
Utsatt skatt - netto endring 71,3

Skattekostnad 59,3 -50,7
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Note 26: Immaterielle eiendeler i datterselskaper

Eies Immateriell eiendel
Mill. kroner av 1997 1996

Försäkringsaktiebolaget Storebrand Sverige (goodwill) Skade 2,8
Aktuar Systemer AS Liv 7,1
Storebrand Filipstad AS (festerettighet) Nybygg AS 46,8 47,4

Sum 53,9 50,2

Note 27: Eiendom
Geografisk fordeling Bokført Kvm. Utleie-

verdi grad

Vika/Filipstad 2.764,8 191.609 99,8%
Øvrig Oslo 1.456,2 154.675 98,7%
Kjøpesenter (geografisk uavhengig) 3.612,3 318.938 97,9%
Bergen, Stavanger og Trondheim 462,6 47.922 94,7%
Øvrig Norge 696,3 88.692 95,8%
Sverige 11,6 2.345 100,0%

Sum Liv- og Skadevirksomhet 9.003,8 804.181 98,0%

Andre selskaper 75,6

Totalt 9.079,4

Arealfordeling Kvm.
Kontor 312.754
Garasje 148.958
Forretning 267.930
Lager 74.539

Sum 804.181



Note 28: Aksjer og andeler
Aksje- Pålydende Antall Eier- Bokført Markeds-

Mill. kroner kapital (kr) andel verdi verdi

Aksjer og andeler til varig eie
Oslo Reinsurance Company 262,4 200 130.275 9,9 % 15,3 41,0
Andre 13,6 13,7

Sum aksjer og andeler til varig eie 28,9 54,7

Norske aksjer og andeler (kortsiktig)

Bank og forsikringsaksjer
Christiania Bank og Kreditkasse 3.854,8 7 5.752.725 1,0.% 110,6 174,3
Den norske Bank 6.405,0 10 5.162.500 0,8.% 143,3 182,2
Fokus Bank 722,6 11 1.250.000 1,9.% 82,7 85,6
Romsdals Fellesbank 104,5 50 190.317 9,1.% 8,7 33,3
Sparebanken NOR, Grunnfondsbevis 2.569,8 100 159.350 0,6.% 37,8 41,4

Skipsaksjer
Bergesen D.Y. A-aksjer 132,7 2,5 651.380 0,9.% 143,7 113,7
Bergesen D.Y. B-aksjer 56,7 2,5 1.328.593 1,8.% 177,3 229,8
Bona Shipholding 28,4 1 725.704 2,6.% 66,6 54,4
Bonheur 57,5 5 298.295 2,6.% 147,1 125,3
Det Søndenfjelds-Norske Dampskibselskap 31,7 1 512.000 1,6.% 75,8 80,4
Fred Olsen Energy 1.160,0 20 1.118.950 1,9.% 179,5 171,8
Frontline 133,7 1 2.464.300 1,8.% 85,8 73,9
Ganger Rolf 45,8 5 161.680 1,8.% 82,0 67,9
Jahre Tankers 130,0 20 580.000 8,9.% 30,2 23,2
Leif Høegh & Co 60,0 2 1.540.850 5,1.% 170,8 238,8
Ocean Rig 357,9 1 12.995.500 3,6.% 112,1 105,3
Prosafe 162,9 10 1.728.693 10,6.% 191,1 276,6
Smedvig, A-aksjer 81,8 3 677.760 1,6.% 77,6 105,4
Smedvig, B-aksjer 41,5 3 408.500 1,0.% 58,1 63,3
Storli A-aksjer 148,7 10 572.604 2,6.% 58,7 73,3
Storli, B-aksjer 69,7 10 565.600 2,6.% 50,0 70,7
Wilh. Wilhelmsen, A-aksjer 49,7 5 126.700 0,9.% 23,7 39,3
Wilh. Wilhelmsen, B-aksjer 22,7 5 541.522 3,7.% 71,1 165,2
Andre 54,8 63,9

Industri- og andre aksjer
Aker Maritime 283,6 5 747.100 1,3.% 104,0 119,5
Aker RGI, A-aksjer 1.111,4 20 2.326.636 3,0.% 257,3 311,8
Aker RGI, B-aksjer 433,1 20 355.120 0,5.% 39,1 43,0
Ark 36,2 2,5 160.000 1,1.% 14,6 14,0
Braathens Safe 32,2 1 1.205.755 3,7.% 62,6 89,8
Choice Hotel Scandinavia 4,0 0,1 1.087.500 2,7.% 26,3 26,9
Dagbladet 14,9 20 125.154 10,4.% 23,9 71,3
Dyno Industrier 511,7 20 367.500 1,4.% 58,1 52,4
Eiendomsspar 445,0 50 330.000 3,7.% 35,1 71,6
Elkem 985,6 20 1.289.200 2,6.% 137,6 129,6
Elkjøp 71,6 10 62.650 0,9.% 17,0 17,2
Glamox 64,0 100 80.939 12,6.% 30,6 28,3
Glava 96,0 100 96.574 10,1.% 30,2 45,1
Gresvig 37,5 5 1.009.700 13,5.% 97,2 89,9
Hafslund, A-aksjer 68,3 1 2.967.752 2,6.% 93,9 132,1
Hafslund, B-aksjer 47,2 1 700.300 0,6.% 29,5 24,7
Hansa 21,5 10 322.500 15,0.% 21,5 21,5
Helikopter Service Group 233,6 11,5 661.800 3,3.% 51,0 58,6
Hitec 36,3 1 736.650 2,0.% 24,0 30,6
Håg 95,6 10 515.200 5,4.% 36,2 33,5
Jøtul 58,2 20 363.600 12,5.% 38,9 37,5
Kongsberg Gruppen 120,0 5 499.300 2,1.% 36,1 38,4
Kverneland 89,6 10 834.070 9,3.% 111,6 102,6
Kværner 421,2 12,5 778.440 1,8.% 209,9 293,1
Kværner, B-aksjer 120,6 12,5 174.160 0,4.% 46,1 60,3
Merkantildata 76,0 5 836.600 5,5.% 123,4 216,7
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Note 28: Aksjer og andeler (fortsettelse)
Aksje- Pålydende Antall Eier- Bokført Markeds-

Mill. kroner kapital (kr) andel verdi verdi

Netcom 23,6 0,5 867.602 1,8.% 69,7 158,8
Norsk Fitness 1,1 1 165.000 15,0.% 16,5 20,6
Norsk Hydro 4.581,5 20 2.895.035 1,3.% 878,0 1.050,9
Norsk Vekst 600,0 90 171.900 2,6.% 21,5 40,1
Norske Skogindustrier, A-aksjer 558,9 20 311.733 0,9.% 74,5 66,9
Norske Skogindustrier , B-aksjer 148,6 20 985.177 2,8.% 204,7 197,0
Northern Offshore 720,0 10 2.175.000 3,0.% 54,4 54,4
Norway Seafoods 350,3 5 930.000 1,3.% 35,5 21,2
Nycomed, B-aksjer 167,5 4 101.600 0,1.% 15,8 18,3
Nydalens Compagnie 184,8 10 1.300.000 7,0.% 44,2 74,8
Olav Thon Eiendomsselskap 119,0 10 269.700 2,3.% 46,5 63,1
Orkla 987,2 25 2.764.483 5,6.% 791,0 1.777,6
P4 Radio Hele Norge 32,1 2 250.000 1,6.% 16,3 16,3
Petr. Geo-Services 179,6 5 1.064.950 3,0.% 365,2 504,8
Provida 13,1 2 479.800 7,3.% 39,6 45,1
Rieber & Søn 398,2 30 392.911 1,5.% 23,8 84,5
Saga Petroleum, A-aksjer 1.538,0 15 1.992.850 1,5.% 175,9 254,1
Saga Petroleum, B-aksjer 512,6 15 808.600 0,6.% 64,7 91,0
SAS Norge ASA, B-aksjer 235,0 10 2.005.326 4,3.% 167,7 206,5
Scana Industrier 26,6 1,25 1.258.289 5,9.% 44,7 50,3
Schibsted 69,3 1 1.640.900 2,4.% 155,8 210,0
Seateam Technology 2,7 0,25 379.100 3,5.% 50,7 52,1
Selmer 278,2 12,5 1.831.828 8,2.% 88,8 131,0
Steen & Strøm 27,9 1 4.145.953 14,9.% 243,1 435,3
Tandberg 17,5 2 593.000 6,8.% 56,7 94,3
Tandberg Data 103,5 3 1.365.300 4,0.% 102,3 117,4
Tandberg Television 58,3 2 1.453.400 5,0.% 91,3 127,9
Telenor Venture 100,0 1000 14.063 14,1.% 30,0 48,5
Tomra Systems 161,1 4 335.300 0,8.% 57,2 55,2
Ulstein Holding 214,1 10 268.700 1,3.% 26,9 31,4
Union, A-aksjer 7,0 10 56.020 5,6.% 15,5 53,2
Veidekke 57,0 10 699.700 12,3.% 140,7 180,5
Andre 167,9 327,6

Aksjefondandeler
Storebrand Aksje Innland 18.143 270,7 274,8
Storebrand Global 95.958 96,2 102,7
Andre 0,2 0,3

Sum norske aksjer og andeler (kortsiktig) 8.739,0 11.857,2

Utenlandske aksjer og andeler (kortsiktig) Antall Bokført Markeds- Antall Bokført Markeds-
verdi verdi verdi verdi

Australia Sverige
Broken Hill Proprietary 335.000 23,9 22,9 Addum 168.330 16,1 15,6
News Corporation 390.000 14,8 15,9 Asea Brown Boveri A 260.000 20,5 22,7
Canada Astra, A 1.205.333 135,7 154,1
BCE 88.516 20,9 21,2 Atlantic Container Line 571.450 59,4 162,9
Northern Telecom 38.112 27,1 24,9 Duni Holding 90.190 25,3 26,2
Seagram 70.138 16,4 16,7 Elektrokoppar Holding 163.090 15,0 15,1
Danmark Ericsson, B 458.000 122,5 127,1
D/S 1912, B-aksjer 49 15,4 16,7 Hennes & Mauritz, B 82.500 14,7 26,8
Danisco 60.000 19,6 24,6 Nobia 176.687 17,3 16,4
Københavns Lufthavne 20.000 15,7 17,8 Nordstrøm & Thulin 2.454.500 49,4 40,4
Novo-Nordisk, B-aksjer 32.500 21,7 34,3 Volvo, B 252.440 39,5 50,0
PSE 136.054 14,6 14,7 Tyskland
Sabroe Holding 119.037 21,1 20,5 BASF 147.080 32,7 38,5
Teledanmark, B-aksjer 40.000 14,9 18,3 Bayer 79.081 15,1 21,8
Finland Daimler Benz 56.382 22,9 29,2
Gws Perlos 458.404 16,0 15,5 Karstadt 11.716 30,5 29,5
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Note 28: Aksjer og andeler (fortsettelse)
Mill. kroner Antall Bokført Markeds- Antall Bokført Markeds-

verdi verdi verdi verdi

Metsa Specialty Chemicals 119.391 16,7 16,2 Linde 6.683 33,2 30,1
Nokia, A-aksjer 150.000 77,9 78,7 Mannesmann 12.375 38,5 46,2
Nokia 50.000 28,1 26,4 Phil.Holzmann 6.500 15,6 12,3
UPM-Kymmene 110.000 15,3 16,2 Sap 12.100 21,8 29,2
Frankrike Siemens 102.913 39,2 45,0
Alcatel Alsthom 32.761 27,2 30,7 Veba 59.699 24,3 30,0
Danone 21.666 21,5 28,6 Viag 7.433 23,2 29,6
Elf Aquitaine 53.522 48,5 46,0 Volkswagen 15.000 32,6 47,5
Generale Des Eaux 31.326 21,8 32,3 USA
Lagardere 95.188 19,7 23,2 Abbott Laboratories 79.755 33,5 38,5
LVMH 23.796 33,2 29,2 Airtouch Communication 88.033 20,1 26,9
Michelin 78.720 30,3 29,3 Alcoa 45.390 26,3 23,5
Peugeot 51.932 41,3 48,3 Amer T & T 179.877 48,6 81,0
Rhone Poulenc 139.399 41,7 46,1 American Home Products 63.452 34,3 35,7
Total 39.107 31,8 31,4 Amoco 59.964 36,8 37,5
Unibail 31.132 20,4 22,9 Anheuser Busch 57.664 17,8 18,7
Usinor 147.452 21,3 15,7 Applied Materials 58.889 14,9 13,0
Hong Kong Atlantic Richfield 42.703 24,2 25,2
Cheung Kong Holdings 350.000 16,4 16,9 Bell Atlantic 76.705 49,9 51,3
China Light & Power Holdings 400.000 15,5 16,3 Bellsouth 99.157 39,2 41,1
Cosco Pacific 3.550.000 23,1 21,2 Boeing 111.065 40,2 40,0
Hutchison Whampoa 614.000 25,7 28,3 Boston Scientific 108.990 42,8 36,8
Swire Pacific 500.000 21,4 20,2 Bristol Myers Squibb 100.956 43,4 70,3
Italia Burlington Northern Santa Fe 22.066 14,7 15,1
Benetton Group 250.000 25,7 30,0 Cabletron Systems 217.970 53,9 24,0
ENI 1.378.917 49,8 58,1 Campbell Soup 52.472 21,5 22,4
Mediaset 821.645 26,2 30,0 Carnival 43.945 17,0 17,9
Japan Caterpillar 65.210 24,7 23,3
Ajinomoto 455.000 28,6 32,7 CBS 104.200 22,4 22,6
ASAhi Glass 456.000 28,8 16,0 Cendant 72.126 16,7 18,2
Bridgestone 128.000 19,0 20,5 Chevron 52.628 30,3 29,8
Canon 343.000 50,4 59,1 Chrysler 77.286 20,0 20,0
Dai Nippon Printing 142.000 17,1 19,7 Cisco Systems 125.443 37,0 51,4
Denso 164.000 21,1 21,8 Coca Cola 242.330 104,8 118,7
East Japan Railway 800 22,4 26,7 Colgate Palmolive 200.283 66,6 108,3
Fanuc 55.000 15,1 15,4 Columbia  Healthcare 94.772 24,9 20,6
Fidelity Japanese Values 2.300.000 22,3 7,2 Computer Associates Intl 67.020 17,5 26,1
Fuji Photo Film 213.000 48,9 60,3 Conagra 63.064 16,9 15,2
Fujitsu 315.000 24,1 25,0 Cruise Holdings 375.000 23,2 13,8
Hitachi 1.023.000 57,6 53,9 Dominion Resources 64.329 18,1 20,1
Honda Motor 328.000 68,1 89,0 Dow Chemical 37.248 27,0 27,8
Ito-Yokado 95.000 30,8 35,8 Duke Energy 41.981 15,7 17,1
Kirin Brewery 496.000 33,4 26,7 Dupont (E.I.) De Nemours 120.692 46,1 53,3
Kubota 598.000 18,4 11,7 Eastman Kodak 44.430 18,8 19,9
Kyocera 42.000 16,8 14,1 Electronic Data Systems 81.989 24,6 26,5
Matsushita Communic.Industrial 110.000 22,6 21,7 EMC 75.626 16,0 15,3
Matsushita Electric Industrial 310.000 34,2 33,5 ESG Re 118.182 15,5 16,3
Mitsubishi Corp 619.000 42,4 36,1 Exxon 244.209 94,7 109,9
Mitsubishi Estate 205.000 16,2 16,5 First Data 585.191 128,1 125,9
Mitsubishi Heavy Industries 554.000 24,1 17,1 Gannett 68.487 21,3 31,1
Mitsui Corp 409.000 21,0 17,9 General Electric 331.313 137,6 178,8
Mitsui Fudosan 532.000 39,0 38,0 General Motors 94.867 37,2 42,3
NEC 536.000 49,0 42,2 Genlyte Group 359.200 33,0 46,9
NTT 1.964 127,3 124,6 Genuine Parts 79.030 18,6 19,7
Rohm 67.000 47,9 50,5 Gillette 59.499 34,6 43,9
Secom 42.000 18,1 19,8 Heinz(H.J)Co 38.402 15,6 14,4
Sharp 325.000 15,3 16,5 Hewlett-Packard 128.064 54,0 58,9
Shin-Etsu Chemical 227.000 30,5 32,0 Home Depot 87.963 26,8 38,1
SMC 32.400 19,8 21,1 IBM 100.907 82,3 77,6
Sony 148.000 77,0 97,3 Intel Corp 173.972 95,9 89,9
Sumitomo Electric 293.000 31,8 29,5 International Paper 59.637 19,4 18,9
Taisei 702.000 21,6 8,5 J. C. Pennyco 38.013 15,7 16,9
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Note 28: Aksjer og andeler (fortsettelse)
Mill. kroner Antall Bokført Markeds- Antall Bokført Markeds-

verdi verdi verdi verdi

Takeda Chemical 131.000 18,4 27,6 Johnsen & Johnsen 123.724 48,2 59,9
Terumo 200.000 22,7 21,8 Kimberly-Clark 62.452 21,5 22,6
Toyota Motor 410.000 76,3 86,9 Kroger 264.123 39,8 71,7
Yamanouchi Pharm 226.000 42,8 35,8 Lilly (Eli) & Co 117.134 39,6 60,0
Liberia Loews 113.485 71,6 88,6
Royal Caribbean Cruises 696.100 215,4 265,2 Lucent Technologies 67.046 34,6 39,4
Luxembourg May Department Stores 37.803 15,1 14,6
Stolt-Nielsen, B-aksjer 1.208.700 149,2 199,4 Mc Donalds 80.014 25,9 28,1
Nederland Merck & Co 249.737 166,1 195,1
Dsm 23.121 14,6 15,6 Metromedia Intl Group 794.951 60,6 55,5
Getronics 114.318 28,0 26,9 Microsoft 126.541 105,3 120,3
Heineken 29.729 34,8 38,2 Minnesota Mng & Mfg 47.963 33,3 28,9
Philips Electronics 66.659 24,4 29,5 Mobil 92.899 42,3 49,3
Unilever, cert. 149.307 55,9 67,9 Monsanto 71.554 23,3 22,1
VNU 249.159 36,6 51,9 Motorola 81.528 35,3 34,2
Singapore Mt Investors, A-aksjer 50.000 32,5 36,8
Singapore Airlines, Frie aksjer 455.000 24,9 21,8 Nabisco Hldg 217.980 67,1 77,6
Singapore Press Holdings, Frie aksjer 150.000 15,7 13,8 Nike Inc B 61.242 23,9 17,7
Spania Norex America 2.214.500 30,6 333,9
Iberdrola 300.617 23,3 29,2 Oracle 115.704 24,1 19,0
Pryca 145.000 16,7 15,9 Pfizer 134.323 47,6 73,7
Repsol 142.059 34,0 44,7 Philip Morris 519.589 141,2 173,1
Telefonica De Espana 133.330 29,0 28,1 Phillips Petroleum 163.485 58,9 58,5
Storbritannia Procter & Gamble 129.785 55,8 76,2
Allied Domecq 465.075 21,9 29,7 Rite Aid 40.333 19,7 17,4
BP 773.669 64,6 75,7 Sara Lee 55.573 21,3 23,0
British Land 428.503 25,6 35,0 SBC Communications 90.802 47,3 48,9
British Telecom 486.966 27,8 28,2 Schering-Plough 63.663 28,5 29,1
BTR 866.639 22,8 19,4 Sears Roebuck & Co 59.137 20,2 19,7
Cookson Group 1.174.026 28,0 28,1 Sonat 50.112 16,0 16,9
Diageo 860.618 47,3 58,3 Southern 90.958 15,2 17,3
General Electric 691.060 26,9 33,1 Sprint 56.315 23,1 24,3
Glaxo Wellcome 444.647 45,6 77,7 Texas Instruments 366.113 119,3 121,2
Granada 280.000 28,2 31,6 Texas Utilities 54.575 15,8 16,7
Inchcape 724.042 19,8 14,3 Time Warner 63.504 26,6 29,0
Marks & Spencer 849.793 49,5 61,9 Transocean Offshore 140.000 23,0 46,6
Nycomed Amersham, A-aksjer 1.992.108 433,4 554,8 Union Pacific 32.042 14,6 14,7
Nycomed Amersham, B-aksjer 424.241 103,0 113,7 United Technologies 30.243 17,0 16,2
P & 0 365.397 24,9 30,8 Viacom Inc -Cl «B» 68.323 15,4 20,8
Powergen 457.279 36,4 44,0 Wallgreen 91.291 21,9 21,1
Rank Group 720.384 30,9 29,7 Walmart Stores 240.102 49,7 69,6
Reed Int. 400.000 24,3 28,2 Walt Disney Holding 76.947 40,0 56,1
Rio Tinto 329.284 32,5 30,0 Warner-Lambert 24.695 21,1 22,5
Rolls-Royce 866.639 22,0 24,8 Waste Mangement 106.845 20,7 21,6
Rurik Investment Limited 3.700.000 25,4 57,0 Worldcom 103.060 25,4 22,9
Sainsbury 1.008.981 43,9 62,4 Xerox 48.688 27,4 26,4
Shell Transp & Trad 1.731.891 70,4 93,0 Andre 1.781,7 1 964,9
Smithkline Beecham Group 355.349 27,7 26,9 Aksjefondsandeler
Storehouse 1.083.299 29,2 31,1 Apax Uk V-B 61 63,6 77,0
United Utilities 318.704 20,5 30,2 Esg Partners  100 15,6 16,3
Vodafone 585.005 15,0 31,2 Head Insurance Investors 125 81,1 92,2
Whitbread 399.980 38,3 43,5 Storebrand Asia 85.676 84,0 48,6
Zeneca 119.032 22,1 31,2 Storebrand Europa 92.714 92,8 140,9
Sveits Storebrand Scudder Evf A 166.667 208,2 229,2
Alusuisse 6.066 37,2 43,0 Storebrand Scudder Evf B 15.148 14,4 19,1
Nestle 8.337 82,9 92,2 Storebrand USA 95.499 96,8 155,1
Novartis 9.076 100,5 108,6 Wand Partners 24 17,9 17,9
Roche GS 1.091 71,2 79,9 Zenit 4.416 39,2 69,5
Schindler 2.945 25,5 22,6 Andre 21,0 21,9

Sum utenlandske aksjer og andeler (kortsiktig) 11.906,4 13 840,4

Sum aksjer og andeler (kortsiktig) 20.645,4 25 697,6
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Note 28: Aksjer og andeler (fortsettelse)
Aksjederivater Aksjeeksponering Bokført Markeds-

I antall aksjer I beløp verdi verdi

Aksjeopsjoner, norske aksjer
Norsk Hydro -114.650 -41,4 -5,0 -2,9
Andre -0,2 -0,3

Sum aksjeopsjoner, norske aksjer -114.650 -41,4 -5,2 -3,2

Aksjeopsjoner, utenlandske aksjer 2,3 0,2 1,0
Aksjeindeksfutures, utenlandske aksjer 608,4 6,8 6,8

Aksjederivater, utenlandske aksjer 610,7 7,0 7,8

Note 29: Sertifikater og obligasjoner

Sertifikater Obligasjoner Sum
Risikovekt Bokført Markeds- Bokført Markeds- Bokført Markeds-

Mill. kroner i % verdi verdi verdi verdi verdi verdi

Norske
Stat-/statsgaranterte 0% 2.141,9 2.141,5 16.575,8 16.527,5 18.717,6 18.669,0
Kommune-/kommunegaranterte 20% 299,8 299,8 988,7 983,5 1.288,5 1.283,3
Finansinstitusjoner og kredittforetak 20% 4.364,4 4.366,5 6.852,3 6.816,1 11.216,8 11.182,7
Andre 100% 185,0 184,9 762,6 825,3 947,6 1.010,2

Utenlandske
Stat-/statsgaranterte 0% 11.605,1 11.953,1 11.605,1 11.953,1
Kommune-/kommunegaranterte 20% 27,6 27,6 27,6 27,6
Finansinstitusjoner og kredittforetak 20% 59,8 59,8 435,9 457,7 495,7 517,4
Andre 100% 1.107,8 1.203,6 1.107,8 1.203,6

Sum 7.078,5 7.080,1 38.328,1 38.766,8 45.406,6 45.846,9

Pålydende verdi 43.136,3

Modifisert durasjon*) i antall år Sertifikater Obligasjoner Sertifikater og obligasjoner

Norske 0,4 2,7 2,2
Utenlandske 0,2 5,1 5,1

*) Modifisert durasjon er et mål på renterisiko. Denne er knyttet opp mot durasjon som er et mål på vektet gjennomsnittlig gjenværende rente-
bindingstid (se ord og uttrykk).

Rentederivater
Bokført Markeds-

Mill. kroner verdi verdi

Norske
Fremtidige renteavtaler -4,9
Rentefutures -6,9 -6,9
Renteswapper 0,4 6,1
Renteopsjoner

Utenlandske
Fremtidige renteavtaler 13,6
Rentefutures -11,0 -11,0

Sum rentederivater -17,5 -3,1
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Modifisert durasjon i antall år - samlet for sertifikater, obligasjoner til ikke varig eie og rentederivater
Norske 2,4
Utenlandske 6,8

Obligasjoner holdt til forfall

Pålydende Anskaffel- Bokført Markeds- Urealisert Urealisert
Mill. kroner verdi seskost verdi verdi gevinst tap

Norske statspapirer 5.702,3 6.155,0 6.017,2 6.536,3 519,1
Private selskapers gjeldspapirer 7.097,0 6.902,5 6.946,1 7.352,5 406,9 -0,5
Andre gjeldspapirer 5.584,4 5.593,8 5.590,4 5.938,6 349,9 -1,7

Sum portefølje 18.383,7 18.651,3 18.553,7 19.827,4 1.275,9 -2,2

Modifisert durasjon i antall år 4,2

Restløpetid *)

Bokført
Mill. kroner verdi

Innen 1 år
fra 1 t.o.m. 5 år 9.699,7
fra 6 t.o.m. 10 år 8.853,9

Sum 18.553,7

*) Til innfrielse justert for forventet uttrekning/avdrag

Note 30: Valuta 
Balanseposter Terminer Nettoposisjon

Eiendels- Gjelds Netto Netto i valuta i NOK
Mill. poster poster balanseført salg

ATS 2,8 -16,6 -13,8 -18,0 4,2 2,5
AUD 67,3 -2,6 64,7 58,3 6,5 31,1
BEF 1.547,1 -7,9 1 539,2 1.450,0 89,2 17,7
CAD 150,1 -5,3 144,8 141,1 3,7 19,1
CHF 79,8 -0,3 79,6 62,9 16,7 84,3
DEM 499,3 -2,0 497,3 481,5 15,8 65,0
DKK 1.162,8 -23,6 1.139,3 1.092,0 47,3 50,9
ECU 2,6 -0,8 1,9 -1,2 3,1 24,8
ESP 12.770,2 -62,8 12.707,5 11.999,0 708,4 34,3
FIM 221,1 -6,1 215,0 202,0 13,0 17,6
FRF 365,5 -10,3 355,2 312,0 43,2 53,0
GBP 243,2 -13,7 229,5 221,2 8,3 100,9
HKD 158,4 -14,6 143,8 129,3 14,5 13,8
IDR 5.346,0 5.346,0 5.346,0 7,0
IEP 0,2 -0,3 -0,1 -0,1 -0,5
ITL 386.496,8 -492,1 386.004,7 367.906,6 18.098,1 75,5
JPY 40.140,2 -97,6 40.042,6 37.759,1 2.283,5 129,4
KRW 132,4 -1,6 130,9 130,9 0,6
MYR 2,9 -1,3 1,5 1,5 0,0 0,1
NLG 88,1 -3,1 85,0 70,6 14,4 52,4
PHP 13,9 13,9 13,9 2,5
PTE 407,4 -0,6 406,8 337,0 69,8 2,8
SEK 2.184,1 -310,9 1.873,3 1.851,2 22,1 20,5
SGD 11,1 11,1 8,7 2,4 10,4
THB 16,0 16,0 16,0 2,5
USD 1.795,4 -306,8 1.488,6 1.416,9 71,6 526,5

Sum 1.344,6
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Note 31: Finansielle derivater
I det følgende er beskrevet de begreper som er benyttet i overskriften til tabellen nedenfor.

Nominelt volum
Finansielle derivater er knyttet til underliggende størrelser som ikke bokføres i balansen. For å kvantifisere omfanget av derivater refereres det til
slike underliggende størrelser betegnet som underliggende hovedstol, nominelt volum o.l. Nominelt volum beregnes ulikt for ulike typer finansi-
elle derivater og det gir et visst uttrykk for omfang og risiko av posisjonene av finansielle derivater. Brutto nominelt volum gir først og fremst infor-
masjon om omfanget, mens netto nominelt volum gir et visst utrykk for risikoposisjoner. Nominelt volum for ulike instrumenter er imidlertid ikke
nødvendigvis sammenlignbare med tanke på risikoeksponering.

Eiendelsposisjon og gjeldsposisjon
En eiendelsposisjon i et aksjederivat innebærer en positiv verdiendring ved økning i aksjekurser. For rentederivater medfører en eiendelsposisjon
en positiv verdi- endring ved rentenedgang - tilsvarende som for obligasjoner. En eiendelsposisjon i et valutaderivat gir positiv verdiendring ved
økning i den aktuelle valutakursen mot NOK. Skillet mellom eiendelsposisjoner og gjeldsposisjoner hensyntas i beregningen av totalt netto nom-
inelt volum, mens det i beregningen av totalt brutto nominelt volum ikke tas hensyn til fortegn som følge av om det enkelte instrument inne-
bærer en eiendelsposisjon eller en gjeldsposisjon.

Gjennomsnittlig brutto nominelt volum
Gjennonsnittstallene er basert på daglige beregninger av brutto nominelt volum.

Kreditteksponerte verdier
Kreditteksponerte verdier skal gi et inntrykk av kredittrisiko knyttet til finansielle derivater. Gjennomgående vurderes kredittrisikoen som lav, da
det enten brukes børsnoterte og clearede derivater, eller avtaler med velrenommerte finansinstitusjoner. Kreditteksponerte verdier er samsvaren-
de med vektet volum av valuta- og renteavtaler benyttet til kapitaldekningsberegninger, hvor brutto nominelt volum inngår som ett av elementene
i beregningen.

Sammendrag
Nominelt volum Kreditt- Bokført Markeds-

Brutto Gjennom- Netto eksponerte verdi verdi
Mill. kroner snittlig verdier

Aksjeopsjoner 132,2 385,1 -115,6 -5,0 -2,1
Aksjeindeksfutures 608,4 195,7 608,4 6,7 6,7

Sum aksjederivater 740,7 580,7 492,8 1,7 4,6

Fremtidige renteavtaler 35.719,3 32.085,6 -7.661,2 5,2 8,7
Rentefutures 5.487,5 4.662,1 5.310,3 -18,0 -18,0
Renteswapper 679,8 924,9 479,8 2,2 0,4 6,1
Renteopsjoner 1.210,6

Sum rentederivater 41.886,6 38.883,3 -1.871,1 7,5 -17,5 -3,1

Valutaterminer 34.861,9 26.743,9 -24.938,6 107,5 40,4 -408,2

Sum valutaderivater 34.861,9 26.743,9 -24.938,6 107,5 40,4 -408,2

Sum derivater 77.489,1 66.207,9 -26.316,9 115,0 24,6 -406,7

Spesifikasjon

Aksjeopsjoner Brutto Bokført Markeds-
nominelt verdi verdi

Mill. kroner volum

Norske opsjoner - solgte 109,0 -5,2 -3,2
Utenlandske opsjoner - kjøpte 8,3 0,4 1,2
Utenlandske opsjoner - solgte 14,9 -0,2 -0,2

Sum aksjeopsjoner 132,2 -5,0 -2,1
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Aksjeindeksfutures
Brutto Bokført Markeds- Realisert

nominelt verdi verdi på åpne
Mill. kroner volum kontrakter

Utenlandske aksjeindeksfutures 608,4 6,7 6,7 11,9

Sum aksjeindeksfutures 608,4 6,7 6,7 11,9

FRA
Brutto Bokført Markeds-

nominelt verdi verdi
Valuta volum

NOK 24.750,0 -4,9
SEK 10.969,3 13,6

Sum FRA 35.719,3 8,7

Rentefutures
Brutto Bokført Markeds- Realisert

nominelt verdi verdi på åpne
Valuta volum kontrakter

NOK 2.210,7 -6,9 -6,9 4,8
AUD 135,3 -1,9 -1,9 2,4
DEM 1.177,9 -7,8 -7,8 6,8
JPY 1.875,1 -1,4 -1,4 3,9
USD 88,6 0,0 0,0 -0,6

Sum rentefutures 5.487,5 -18,0 -18,0 17,4

Renteswapper
Brutto Bokført Markeds-

nominelt verdi verdi
Valuta volum

NOK 679,8 0,4 6,1

Sum renteswapper 679,8 0,4 6,1
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Valutaterminer
Salg Kjøp Netto salg

Valuta Kontrakts- Valuta Kontrakts- Valuta Kontrakts- Markedsverdi
Mill. beløp verdi NOK beløp verdi NOK beløp verdi NOK 31.12.97

ATS 18,0 10,5 -18,0 -10,5
AUD 60,8 291,7 2,5 12,0 58,3 279,7 -0,8
BEF 1.450,0 288,4 1.450,0 288,4 -2,6
CAD 153,8 789,7 12,7 66,1 141,1 723,7 -4,0
CHF 62,9 317,6 62,9 317,6 -2,2
DEM 481,5 1.975,3 481,5 1.975,3 -11,9
DKK 1.117,0 1.205,8 25,0 27,0 1.092,0 1.178,9 -6,8
ECU 1,2 9,7 -1,2 -9,7
ESP 12.390,0 600,1 391,0 18,9 11.999,0 581,1 -5,6
FIM 212,0 287,5 10,0 13,6 202,0 274,0 -1,1
FRF 323,0 396,8 11,0 13,5 312,0 383,3 -3,1
GBP 266,6 3.239,5 45,4 552,3 221,2 2.687,2 -54,5
HKD 199,3 189,1 70,0 66,5 129,3 122,6 -10,3
ITL 369.806,6 1.543,5 1.900,0 7,9 367.906,6 1.535,6 -10,0
JPY 43.659,1 2.473,4 5.900,0 335,2 37.759,1 2.138,1 16,1
MYR 13,0 24,5 11,5 21,7 1,5 2,8 1,8
NLG 71,9 261,6 1,3 4,6 70,6 257,0 -3,3
PTE 337,0 13,6 337,0 13,6
SEK 1.911,2 1.776,7 60,0 55,8 1.851,2 1.720,9 0,9
SGD 10,1 44,0 1,4 6,1 8,7 37,9 0,5
USD 1.933,0 14.269,5 516,1 3.828,4 1.416,9 10.441,1 -470,7

Sum valuta 29.988,5 5.049,9 24.938,6 -567,7

Valutaterminer NOK 4.873,4 29.325,6 -24.452,1 159,5

Sum terminkjøp og terminsalg 34.861,9 34.375,5 486,5 -408,2

Note 32: Utlån
Mill. kroner 1997 1996

Lån med pantesikkerhet 9.293,4 9.603,2
Spesifiserte tapsavsetninger -3,1 -5,0
Uspesifiserte tapsavsetninger -1,7 -4,5

Sum lån mot pantesikkerhet 9.288,6 9.593,7

Andre lån 803,5 633,2
Spesifiserte tapsavsetninger -61,5 -58,9
Uspesifiserte tapsavsetninger -6,7 -5,2

Sum andre lån 735,3 569,1

Sum utlån 10.023,9 10.162,8
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Note 33: Utlån med pant i fast eiendom fordelt på takstgrenser

Mill. kroner 1997 1996 

Innenfor 60% av takst 6.618,0 7.032,4
Mellom 60-80% av takst 2.305,5 2.145,7
Utover 80% av takst 369,9 425,1

Sum 9.293,4 9.603,2

- herav garantert 169,1 219,0

Note 34: Eierandeler tilknyttede selskap

1997 1997 1997 1996 1996 1996
Resultat- Bokført Egenkapital- Resultat- Bokført Egenkapital-

Mill. kroner andel verdi verdi andel verdi verdi

Nordben Life and Pension Insurance Co. Ltd. 3,9 16,9 27,4 4,1 16,9 27,9

I konsernregnskapet er aksjene oppført med egenkapitalverdi.

Note 35: Fast eiendom og driftsmidler

Faste Eiendommer Sum Maskiner, Sum
eien- under faste eien- biler,

Mill. kroner dommer oppføring dommer inventar

Anskaffelseskost pr. 1.1. 7.604,1 404,7 8.008,8 630,3 8.639,1
Oppskrevet tidligere 1.152,1 1.152,1 1.152,1
Tilgang 1.009,3 422,9 1.432,2 155,2 1.587,4
Avgang til anskaffelseskost -622,6 -622,6 -30,5 -653,1
Samlede av-og nedskrivninger pr. 31.12. -891,1 -891,1 -479,1 -1.370,2

Bokført verdi pr. 31.12. 8.251,8 827,6 9.079,4 275,9 9.355,3

Årets ordinære avskrivninger 7,3 7,3 109,6 116,9

Følgende lineære avskrivningstid brukes for driftsmidler:
Maskiner og inventar: 4 år
Biler: 6 år
EDB systemer: 3 år

Note 36: Investering/salg - fast eiendom og driftsmidler (siste 5 år)

Mill. kroner 1997 1996 1995 1994 1993 

Tilgang
Faste eiendommer 1.432,2 3.983,8 558,9 240,0 299,5
Driftsmidler 155,2 137,3 129,9 89,9 116,0
Leasingdriftsmidler

Sum 1.587,4 4.121,1 688,8 329,9 415,5

Avgang
Faste eiendommer 624,0 997,0 177,3 403,8 262,6
Driftsmidler 18,1 27,0 32,0 9,1 23,3
Leasingdriftsmidler 17,6 65,0

Sum 642,1 1.024,0 209,3 430,5 350,9
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Note 37: Markedsverdi og kursreserver aktiva
Liv Skade Øvrige Konsern

Bokført Markeds- Bokført Markeds- Bokført Markeds- Bokført Markeds- Kurs-
Mill. kroner verdi verdi verdi verdi verdi verdi verdi verdi reserver

Faste eiendommer 7.668,8 7.668,8 1.575,4 1.665,7 11,2 11,2 9 079,4 9.169,7 90,3
Investeringer til varig eie
Aksjer og andeler 1,8 1,9 9,0 9,0 18,1 43,8 28,9 65,2 25,8
Obligasjoner holdt til forfall 14.643,7 15.723,2 3.910,0 4.104,2 18.553,7 19.827,4 1.273,7
Andre finansielle eiendeler til varig eie 240,4 250,9 240,4 250,9 10,5
Andre finansielle eiendeler (kortsiktig)
Aksjer og andeler 18.317,4 22.921,3 2.034,5 2.477,5 293,5 298,7 20.645,4 25.697,5 5.052,1
Obligasjoner 32.324,9 32.734,3 5.125,5 5.160,5 877,7 871,7 38.328,1 38.766,5 438,4
Sertifikater 4.062,8 4.063,3 1.500,6 1.500,8 1.515,1 1.516,0 7.078,5 7.080,1 1,6
Plasseringer i kredittinstitusjoner 1.273,3 1.273,3 140,1 140,2 19,0 19,0 1.432,4 1.432,5 0,1
Andre finansielle eiendeler 168,8 -246,7 -13,0 92,9 93,5 261,7 -166,2 -427,9

Totalt 78.701,9 84.390,3 14.295,1 15.044,9 2.827,5 2.854,0 95.648,5 102.113,1 6.464,7

Kursreserver 5.688,4 749,8 26,5 6.464,7

Note 38: Utsatt skattefordel og utsatt skatt

Mill. kroner 1997 1996 Netto
Midlertidige forskjeller Positive Negative Positive Negative endring

Verdipapirer 8,8 91,6 110,0 -27,2
Fast eiendom 245,2 242,8 249,9 404,6 -157,1
Driftsmidler 251,1 75,3 10,8 103,8 -268,8
Avsetninger 66,1 229,4 66,8 485,2 -255,1
Forskuddsbetalt pensjon 599,0 498,6 -100,4
Påløpt pensjonsforpliktelse 855,9 624,3 231,6
Gevinst- og tapskonto 26,8 18,7 38,6 17,8 12,7
Annet 15,4 5,1 18,0 12,4 -4,7

Sum midlertidige forskjeller 1.212,4 1.518,8 882,7 1.758,1 -569,0

Fremførbare underskudd 1.671,8 1.285,5 383,6
Fremførbar godtgjørelse *) 1.664,0 1.410,6 253,4

Utligning -853,7 -853,7 -764,1 -764,1

Netto midlertidige forskjeller 358,7 4.000,9 118,6 3.690,1 68,0

Begrensning i utsatt skattefordel -3.642,2 -3.571,5 -68,0

Grunnlag balanseføring 358,7 358,7 118,6 118,6 0,0

Utsatt skatt/skattefordel 100,3 100,3 33,2 33,2 0,0

*) Beløpet omregnet til fremførbart underskudd. Ubenyttet godtgjørelse til fradrag i skatten utgjør 466 mill. kroner (28% av fremførbar 
godtgjørelse)
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Note 39: Fremførbare underskudd

Mill. kroner Beløp

Storebrand Nybygg AS 37,1
Storebrand Finans AS 665,0
Storebrand Bank AS 124,0
Storebrand Asset Management AS 3,4
Storebrand Leieforvaltning AS 4,6
Storebrand Fondsforsikring AS 2,7
Storebrand ASA*) 835,0

Sum 1.671,8

*) I tillegg har konsernet ubenyttet fremførbar godtgjørelse til fradrag i skatten på 466 mill. kroner, eller tilsvarende 1.664 mill. kroner i fremfør-
bart underskudd. Ubenyttet fremførbar godtgjørelse til fradrag i skatt er fordelt med 287 mill. kroner i Storebrand ASA og 179 mill. kroner i
Storebrand Livsforsikring AS.

Note 40: Egenkapitalendring

Mill. kroner 1997 1996

Egenkapital 1.1. 4.857,2 3.806,3
Årets resultat 1.076,9 1.115,5
Agio ved omregning av utenlandske datterselskaper -6,2 -2,4
Avsatt utbytte -50,0 -70,0
Aksjeemisjon (netto tilførsel) 11,4 7,9
Annen egenkapitalendring -3,4 -0,1

Egenkapital 31.12. 5.885,9 4.857,2

Note 41: Ansvarlig lånekapital

Låneopptak hos/tidspunkt Eget Beløp Valutakurs Rente
Mill. kroner selskap NOK Valuta tap NOK i % Forfall

J.P. Morgan (syndikert til 16 banker, 11.05.1995)* Liv 840,0 USD -74,3 6,80% 2005 
Carl Kierulf & Co AS, SPN Fonds/Oslo Securities (15.01.1992) Liv 81,2 NOK 11,15% 2002 
Chase Manhattan Bank, Oslo (01.12.1997)* Liv 479,8 NOK 5,90% 2007 

Totalt 1.401,0 -74,3 

Tidligere ansvarlig lån på 561 mill. kroner er refinansiert og delt i to som vist over, hvorav 81,2 mill. kroner
har samme vilkår som tidligere. Kostnadene ved å innfri lånet ble på 95 mill. kroner.

*Begge lånene løper til flytende rente, hhv. USD Libor + 0,9% og NOK Nibor + 0,56%



N
oter

75

Note 42: Kapitaldekning
Liv Skade SB Bank SB ASA Konsern

Mill. kroner Konsern Konsern Konsern

Risikovektet beregningsgrunnlag 35.644 7.225 1.405 5.706 44.794

Kjernekapital 2.525 1.657 330 5.346 5.234

Brutto ansvarlig lånekapital 1.320 1.320
Reduksjon i tellende ansvarlig lånekapital -58 -16

Tellende ansvarlig lånekapital 1.262 1.304

Oppskrivningsfond 7 7
Immaterielle eiendeler -47 -47
Øvrige fradrag -39 -49

Netto ansvarlig kapital 3.748 1.617 330 5.346 6.449

Kapitaldekning i % 10,5% 22,4% 23,5% 93,7% 14,4%

Kravet til kapitaldekning er 8 %.

Note 43: Tvister

Selskapene har i 1997 ikke fått søksmål som betinger avsetninger i regnskapene. 
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Note 44: Bransjenote Storebrand Livsforsikring AS

Kollektiv Gruppe- Ind. Ind. rente/ Totalt 
pensjons- livs- kapital- pensjons-

Mill. kroner forsikring forsikring forsikring forsikring

Engangspremier 680,2 0,3 45,5 726,0
Årlige premier 2.677,4 349,5 243,4 342,4 3.612,7
Kontoprodukter 1.454,9 659,1 2.114,0
Tilflyttede reserver 718,6 16,8 114,1 849,5
Avgitt gjenforsikring -2,3 -4,3 -5,8 -2,9 -15,3

Premieinntekter 1997 4.073,9 345,2 1.709,6 1.158,2 7.286,9

Premieinntekter 1996 3.785,4 332,8 899,7 918,5 5.936,4

Inntekter av finansielle eiendeler 8.936,6 85,0 1.192,1 3.624,7 13.838,4
Andre forsikringsrelaterte inntekter 5,9 0,1 0,8 2,6 9,4

Utbetalte erstatninger -1.843,7 -302,4 -490,6 -944,1 -3.580,8
Oppsagte avtaler/uttak på livkonto -41,6 -693,2 -67,5 -802,3
Endring i erstatningsavsetning 1,3 -17,5 -10,3 8,1 -18,4
Fraflyttede reserver -1.410,4 -5,9 -137,7 -1.554,0
Avgitt gjenforsikring 0,1 0,9 0,7 1,7

Erstatninger 1997 -3.294,3 -319,9 -1.199,1 -1.140,5 -5.953,8

Erstatninger 1996 -3.791,8 -282,3 -903,9 -1.054,8 -6.032,8

Endring i premiereserve -2.947,2 -13,0 -602,5 -693,5 -4.256,2
Anvendt tilleggsavsetning 140,3 41,7 11,7 193,7
Avsatt til tilleggsavsetning -608,5 -98,4 -293,1 -1.000,0
Garanterte renter premie-/pensjonsreguleringsfond -137,0 -27,8 -164,8
Endring i sikkerhetsfond 0,0

Endring forsikringsmessige avsetninger 1997 -3.552,4 -13,0 -659,2 -1.002,7 -5.227,3

Endring forsikringsmessige avsetninger 1996 -2.861,3 -50,7 -218,5 -1.028,8 -4.159,3

Midler tilført forsikringskundene -1.716,4 -4,5 -295,8 -780,1 -2.796,8
Forsikringsrelaterte driftskostnader -258,2 -49,0 -180,9 -125,4 -613,5

Driftskostnader finansielle eiendeler -56,6 -0,5 -7,5 -23,0 -87,6
Andre kostnader finansielle eiendeler -3.610,9 -34,4 -481,7 -1.464,6 -5.591,6

Kostnader i tilknytning til fin. eiendeler -3.667,5 -34,9 -489,2 -1.487,6 -5.679,2

Andre forsikringsrelaterte kostnader -59,9 -0,1 -8,5 -23,3 -91,8

Resultat av teknisk regnskap 467,7 8,9 69,8 225,9 772,3

Andre inntekter 0,0
Andre kostnader -139,0 -1,3 -18,6 -56,4 -215,3
Skatt 0,0

ÅRSOVERSKUDD 328,7 7,6 51,2 169,5 557,0

I Konsernets resultatoppstilling (side 10) er inkludert Storebrand Fondsforsikring AS.
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Note 45: Storebrand Skadeforsikrings bransjeresultater 
Forsikringsteknisk resultat og avsetninger 

Privat Næringsliv Motorvogn Marine Øvrige bransjer Totalt
Mill. kroner 1997 1996 1997 1996 1997 1996 1997 1996 1997 1996 1997 1996

Forfalte premier
Brutto premier 1.878 1.784 1.923 1.975 2.900 2.896 911 868 764 650 8.376 8.173
Avgitte premier -17 -16 -304 -290 -30 -1 -345 -340 -309 -273 -1.005 -920

Egen regning premier 1.861 1.768 1.619 1.685 2.870 2.895 566 528 455 377 7.371 7.253

Brutto forretning
Opptjente premier 1.828 1.740 1.937 1.997 2.861 2.957 894 906 738 622 8.258 8.222
Påløpne erstatninger -1.705 -1.417 -1.737 -1.774 -2.169 -1.823 -371 -572 -256 -285 -6.238 -5.871
Forsikringsrelaterte 
driftskostnader -595 -618 -471 -491 -792 -851 -186 -178 -78 -81 -2.122 -2.219

Forsikringsteknisk resultat -472 -295 -271 -268 -100 283 337 156 404 256 -102 132

Avgitt forretning 
Opptjente premier -17 -16 -319 -289 -31 -1 -336 -371 -314 -269 -1.017 -946
Påløpne erstatninger 51 192 93 100 77 231 185 95 605 419
Forsikringsrelaterte 
driftskostnader -1 -1 -7 -8 -6 -8 -3 -3 -17 -20

Provisjonsinntekter 1 61 76 63 61 30 34 155 171

Forsikringsteknisk resultat 34 -17 -73 -128 69 -1 -202 -87 -102 -143 -274 -376

Egen regning
Forsikringsteknisk resultat -438 -312 -344 -396 -31 282 135 69 302 113 -376 -244

Påløpte erstatninger, egen regning 
Inntruffet i år -1.606 -1.464 -1.402 -1.479 -2.351 -2.184 -455 -494 -163 -213 -5.977 -5.834
Inntruffet tidligere år -48 47 -143 -202 282 361 161 153 92 23 344 382

Totalt regnskapsår -1.654 -1.417 -1.545 -1.681 -2.069 -1.823 -294 -341 -71 -190 -5.633 -5.452

Forsikringstekniske avsetninger egen regning
Premieavsetning 826 774 537 532 1.364 1.329 222 200 231 202 3.180 3.037
Erstatningsavsetning 1.117 1.014 3.126 3.003 2.061 2.477 1.032 972 480 601 7.816 8.067

Nøkkeltall:
Skadeprosent brutto 93 81 90 89 76 62 41 63 35 46 76 71
Skadeprosent f.e.r. 91 82 95 98 73 62 53 64 17 54 78 75
Premiereserve% f.e.r. 44 44 33 32 48 46 39 38 51 54 43 42
Skadereservegrad f.e.r. 60 57 193 178 72 86 182 184 105 159 106 111



Storebrand ASA Storebrand Skadeforsikring Storebrand Livsforsikring Storebrand Konsern
Mill. kroner 1997 1996 1997 1996 1997 1996 1997 1996

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Innbetalte premier direkte forsikring 8.293,7 8.214,1 5.299,3 3.782,3 13.706,7 11.996,4
Innbetalte premier mottatt forsikring - - 11,7 22,6 11,7 22,6
Utbetalte gjenforsikringspremier -946,6 -1.055,4 -35,3 -4,8 -981,9 -1.060,2
Utbetalte erstatninger og forsikringsytelser direkte forsikring -6.566,1 -6.023,4 -4.657,8 -4.255,9 -11.223,9 -10.279,3
Innbetalte gjenfors.oppgjør for erstatn. og forsikringsytelser 682,2 832,7 682,2 832,7
Innbetaling ved flytting - - 844,6 537,6 844,6 537,6
Utbetaling ved flytting - - -1.466,6 -2.147,0 -1.466,6 -2.147,0
Utbetaling til andre leverandører for varer og tjenester 103,3 146,3 -448,1 -663,4 -619,8 -117,9 -1.116,3 -768,8
Utbetaling til ansatte, pensjoner, arbeidsgiveravgift mv. -306,7 -286,6 -1.593,3 -1.573,1 -294,3 -368,4 -2.294,5 -2.278,5
Utbetaling av renter -158,0 -184,0 -21,4 -19,0 -54,7 -116,3 -229,4 -260,2
Innbetaling av renter 41,0 44,0 944,5 1.080,3 4.089,7 4.324,0 5.146,7 5.508,9
Innbetaling av utbytte 1,0 15,5 94,9 353,7 315,4 538,4 507,5
Utbetaling av skatter og offentlige avgifter -37,3 -19,1 -0,4 -1,3 -38,5 -22,0
Netto innbetaling vedrørende verdipapirer 63,1 151,0 283,7 369,4 3.807,5 2.108,4 4.162,9 2.631,6

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -256,3 -129,3 606,8 1.238,0 7.277,6 4.078,7 7.742,1 5.221,3

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Utbetaling av lån til kunder -807,6 -1.744,3 -2.963,4 -1.839,3
Innbetaling av lån fra kunder 122,4 326,2 3.050,3 1.828,5 3.298,9 2.089,5
Innbetaling ved salg av aksjer og andeler i andre selskaper 344,0 99,0 1.285,3 1211,8 10.070,7 6.450,9 11.700,0 7.761,7
Utbetaling ved kjøp av aksjer og andeler i andre selskaper -701,0 -302,0 -2.454,3 -1334,1 -17.087,8 -9.757,5 -20.270,8 -11.093,2
Innbetaling ved salg av obligasjoner 559,0 421,0 4.457,2 8994,1 36.314,9 44.803,5 41.409,2 54.218,6
Utbetaling ved kjøp av obligasjoner -1.396,0 - -6.694,1 -10.343,2 -38.907,8 -52.613,9 -47.111,4 -62.986,6
Innbetaling ved salg av sertifikater 2.549,0 1.229,0 -5.247,4 15.536,5 24.723,2 40.962,9 22.817,2 57.823,5
Utbetaling ved kjøp av sertifikater -2.529,0 -1.810,3 8.895,0 -14.721,3 -22.412,0 -32.027,2 -16.821,3 -49.031,8
Innbetaling ved salg av eiendom 87,8 275,9 594,5 709,1 682,3 985,0
Utbetaling ved kjøp av eiendom -437,4 -365,2 -1.023,7 -3.415,2 -1.461,1 -3.780,4
Innbetaling ved salg av andre verdipapirer -70,1 64,9 -70,1 65,3
Utbetaling ved kjøp av andre verdipapirer -42,6 36,7
Netto utbetaling ved kjøp av driftsmidler mv. -78,0 -48,0 -44,4 -47,5 -11,4 -6,0 -145,2 -116,3

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -1.252,0 -411,3 -29,9 -466,8 -5.566,8 -4.744,4 -8.978,3 -5.867,3

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
-innbetalte innskudd fra kunder 3.792,8 561,5
-utbetaling av kundeinnskudd -3.114,9 -331,5
-utbetaling vedrørende langsiktig lån -232,7 -529,3 -411,4 -103,0
-innbetaling vedrørende langsiktig lån 555,9 398,0 159,4
-innbetaling ved utstedelse av sertifikatlån/kortsiktig lån 1.399,9
-innbetaling av ansvarlig lånekapital 74,3 7,1 74,3 7,1
-innbetaling ved utstedelse av aksjekapital 5,7 7,9 5,7 7,9
-utbetaling av utbytte -70,0 -70,0 -210,0 -70,0 -70,0
-inn-/utbetaling av konsernbidrag 1.214,0 1.351,0 -727,0 -740,0 -420,0 -400,0

Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 1.472,9 759,6 -1.138,4 -552,0 -345,7 -392,9 2.144,3 175,0

Netto kontantstrøm i perioden -35,4 219,0 -561,5 219,2 1.365,1 -1.058,5 908,1 -471,0

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter -35,4 219,0 -561,5 219,2 1.365,1 -1.058,5 908,1 -471,0
Beholdning av kontanter og kontantekv. ved periodens start 401,5 182,5 1.438,8 1.219,6 2.201,9 3.260,4 4.251,9 4.722,9

Beholdning av kontanter og 
kontantekvivaltenter ved periodens slutt 366,1 401,5 877,3 1.438,8 3.567,0 2.201,9 5.160,0 4.251,9

Avstemning:
Resultat før skattekostnad 614,0 1131,0 689,5 955,4 562,0 567,7 1.017,6 1.166,0
Periodens betalte skatt -37,3 -14,0 71,4 1,3 33,3 -12,7
Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler -3,9 -0,3 -3,0 -0,3
Ordinære avskrivninger 44,8 30,3 39,1 34,7 19,7 23,9 116,9 101,1
Andre ikke-kontantposter 13,3 139,4 7.867,7 5.175,6 7.881,0 5.315,0
Forskjell pensjonskostnad og inn-/utbetaling i 
pensjonsordning 20,0 14,0 -78,5 -78,2 -9,0 -18,7 -67,6 -83,5

Poster klassifisert som investerings- eller 
finansieringsaktivitet -1.214,0 -1.351,0 31,5 -2,7 -334,0 157,8

Endring i tidsavgrensninger 282,8 46,7 -50,8 203,4 -1.234,2 -1.671,1 -902,1 -1.422,1

Netto kontantstrøm fra årets operasjonelle aktivitet -256,3 -129,3 606,8 1.238,0 7.277,6 4.078,7 7.742,1 5.221,3

78
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Konsernregnskapet er satt opp i
henhold til norske regnskapsprin-
sipper (N GAAP). Nedenfor følger
konsernets resultat og egenkapital

i henhold til regnskapsprinsipper i
USA - United States General
Accepted Accounting Principles
(US GAAP). Oversikten viser av-

stemning av forskjellene mellom
resultat og egenkapital i N GAAP
og US GAAP med spesifikasjon av
differansene.

Resultat- og egenkapitalavstemming mellom
N GAAP og US GAAP

Resultatdifferanser mellom N GAAP og US GAAP

Mill. kroner 1997 1996

Konsernresultat - N GAAP 1.012,4 1.253,9 
Avsetninger skadeforsikring/skatt/minoritetsinteresser 64,5 -138,6 

Konsernets resultat - N GAAP 1.076,9 1.115,3 

Justeringer for US GAAP:
Aktiverte salgskostnader -117,2 -177,4 
Skadeoppgjørskostnader -75,3 -9,7 
Forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring -388,2 194,7 
Eiendom 104,8 3,5 
Pensjonskostnader -26,1 -26,1 
IT kostnader -26,0 50,0 
Verdipapirer -876,9 426,4 
Salg av datterselskap 0 -118,2 
Livsforsikringskundenes andel av US GAAP justeringer 549,3 -69,9
Balanseføring av utsatt skattefordel -109,4 -113,9 
Skatteeffekter på US GAAP justeringer 239,6 -76,5 

Konsernets resultat - US GAAP 351,4 1.198,2 

Egenkapitaldifferanser mellom N GAAP og US GAAP

31.des 31.des
Mill. kroner 1997 1996

Konsernets egenkapital - N GAAP 5.885,9 4.857,2 

Justeringer for US GAAP:
Aktiverte salgskostnader 1.833,7 1.950,9 
Skadeoppgjørskostnader -368,4 -293,1 
Forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring 1.735,1 2.123,3 
Eiendom -1.353,9 -1.458,7 
Pensjonskostnader 182,6 208,7 
IT kostnader 24,0 50,0 
Verdipapirer -899,2 -22,3 
Livsforsikringskundenes andel av resultatjusteringer 451,1 -98,2 
Markedsverdijustering for verdipapirer 6.257,1 4.302,3 
Livsforsikringskundenes andel av markedsverdijustering -4.253,3 -3.012,3 
Balanseføring av utsatt skattefordel 878,9 988,3 
Skatteeffekter på US GAAP justeringer -1.010,5 -1.050,2 
Utbytte 50,0 70,0 

Konsernets egenkapital - US GAAP 9.413,2 8.616,0 

Det følgende beskriver de vesentligste forskjellene mellom regnskapet i henhold til norske regnskapsprinsipper (N GAAP) og regnskapsprin-
sipper i USA (US GAAP).
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Aktiverte salgskostnader i
livsforsikring og skadeforsik-
ring
Alle salgskostnader som er direkte og indi-
rekte knyttet til nytegning og fornyelser av
poliser blir i N GAAP kostnadsført når de
påløper. 

I henhold til US GAAP skal salgskostna-
dene balanseføres som eiendel, og resultat-
føres mot tilhørende fremtidige inntekter. I
skadeforsikringsvirksomheten vil kostnads-
føringen skje i takt med inntektsføring av
den relaterte premie og i livsforsikring over
kontraktenes forventede levetid. 

Avsetning til skadeoppgjørs-
kostnader
Skadeoppgjørskostnader blir i det norske
regnskapet kostnadsført når de påløper. 

I henhold til US GAAP skal forventede
kostnader som vil påløpe i forbindelse med
skadeoppgjør avsettes i regnskapet samtidig
med at det avsettes for selve erstatningen.
Avsetningen inkluderer både kostnader
som kan knyttes direkte til skadesaker og
indirekte kostnader relatert til oppgjørs-
funksjonen. Avsetningen endres i takt med
endring i erstatningsavsetningen.

Forsikringstekniske avsetning-
er i skadeforsikring
Erstatningsavsetning
Etter N GAAP skal det avsettes for påløpte
skadekostnader, som inkluderer rapporter-
te og ikke rapporterte (IBNR) skader som
er inntruffet på balansedagen. Rapporterte
skader avsettes på grunnlag av selskapets
egen vurdering av meldte skader. Avsetning
til ikke rapporterte skader (IBNR) fastsettes
på grunnlag av statistiske metoder. 

Kredittilsynet har utformet minstekrav
for hele erstatningsavsetningen.
Minstekravene skal være oppfylt pr. bransje.
Det betyr at Storebrand må, selv om de
totalt sett oppfyller minstekravene, gjøre
tilleggsavsetninger utover selskapets egen
vurdering i de bransjer som ikke tilfreds-
stiller minstekravene.

Skadeavsetningen skal være lik kravet på
utbetalingstidspunktet, og inneholder
derved et inflasjonselement.
Inflasjonselementet blir i det norske regn-
skapet vist i sikkerhetsavsetningen. 

Etter US GAAP skal det bare avsettes for
inflasjonsjusterte påløpte skadekostnader
basert på selskapets egen vurdering.
Tilleggsavsetninger for å fylle opp i de
bransjer hvor man ligger under
Kredittilsynets minstekrav blir dermed
egenkapital etter US GAAP.

Sikkerhetsavsetninger mv.
Sikkerhets-, reassuranse- og administrasjons-
avsetninger er lovpålagte avsetninger i det
norske regnskapet. Avsetningene er med
unntak av inflasjonselementet for påløpte

skader i sikkerhetsavsetningen, knyttet til
fremtidige hendelser. US GAAP foreskriver
ingen minimumskrav for slike avsetninger,
men krever at avsetning for ubetalte skader
inneholder inflasjonseffekter. Avsetningene
blir derved, med fradrag for inflasjonsele-
mentet, egenkapital etter US GAAP.

Garantiavsetning
Dette er pliktig avsetning for uspesifisert
garantiansvar overfor forsikrede i andre
norske forsikringsselskaper. Uspesifisert
garantiansvar er egenkapital i US GAAP.

Fast eiendom
Storebrand Livsforsikring AS har til og med
1993 vurdert eiendommene til løpende
markedsverdi med resultatmessig virkning.
Fra og med regnskapsåret 1994 har det ikke
skjedd oppskrivninger av eiendommene,
men det er skjedd nedskrivninger for eien-
dommer hvor verdifallet ikke antas å være
forbigående. Nedskrivninger kan reverse-
res. Eiendommene er ikke bedriftsøkono-
misk avskrevet.

I konsernet forøvrig er eiendommene
bokført til historisk kost og avskrevet lineært
over 100 år. Eiendommene vurderes samlet
som én portefølje og det foretas ingen
verdiregulering hvis markedsverdien samlet
er høyere enn bokført verdi. Ved varig
verdifall vil eiendommene bli nedskrevet.
Det er foretatt enkelte opp- og nedskriv-
ninger av eiendommer i tidligere år.

I henhold til US GAAP skal eiendom-
mene i konsernet bokføres til historisk kost
og avskrives over forventet levetid, men
maksimalt over 50 år. Nødvendige ned-
skrivninger på grunn av verdifall blir
vurdert individuelt for hver eiendom.
Oppskrivninger er ikke tillatt. Rentekost-
nader tilknyttet vesentlige anleggsinveste-
ringer blir balanseført, og avskrives i takt
med anleggsmidlene de tilhører.

Pensjonskostnader
Pensjonskostnader blir beregnet etter
samme prinsipper i N GAAP og US GAAP.
Overgangsvirkningen ved innføringen av de
nåværende regnskapsstandardene er imid-
lertid forskjellig. Storebrand innførte den
norske regnskapstandarden for pensjons-
kostnader i 1994. I det norske regnskapet
ble overgangsvirkningen i sin helhet ført
mot egenkapitalen pr. 01.01.94, mens den
etter US GAAP blir amortisert over gjen-
nomsnittlig gjenværende opptjeningstid.
Starttidspunktet for amortiseringen i US
GAAP er 01.01.1989, som er innføringstids-
punktet for pensjonsstandarden i USA 
(FAS 87).

IT kostnader
Storebrand har identifisert behov for utbe-
dringer av it-systemenes programvare for at
de skal fungere etter 1999. I det norske

regnskapet er det i 1996 kostnadsført og av-
satt for forventede fremtidige utgifter for
dette arbeidet.

I følge US GAAP skal denne kostnaden
periodiseres til tidspunktet for når utbe-
dringsarbeidet blir gjort (EITF 96-14).

Verdipapirer
Børsnoterte sertifikater, obligasjoner,
aksjer og finansielle derivater
I N GAAP inngår rentebærende papirer,
aksjer og finansielle derivater til ikke-varig
eie i én portefølje. Porteføljen vurderes til
laveste verdi av historisk kost og virkelig
verdi på balansetidspunktet. Urealiserte tap
føres i resultatregnskapet. 

I US GAAP vurderes verdipapirer enkelt-
vis. Over- eller underkurs i forhold til påly-
dende på kjøpstidspunktet for børsnoterte
rentebærende papirer blir amortisert over
papirets gjenværende levetid. Børsnoterte
rentebærende papirer og aksjer som er
klassifisert som «available for sale» i US
GAAP er vurdert til virkelig verdi.
Forskjellen mellom virkelig verdi og
amortisert verdi for rentebærende papirer
føres direkte mot egenkapitalen. For aksjer
føres forskjellen mellom virkelig verdi og
historisk kost direkte mot egenkapitalen. På
realisasjonstidspunktet blir urealiserte ge-
vinster og tap i balansen tilbakeført.
Gevinster og tap fra kjøps- til salgstidspunk-
tet blir resultatført.

Derivater blir i US GAAP vurdert til
markedsverdi, såfremt de ikke tilfredsstiller
de regnskapsmessige kravene til sikrings-
aktiviteter. Periodens endring i markeds-
verdi blir resultatført.

Obligasjoner som skal holdes til forfall
Obligasjoner som Storebrand allerede eier
når de blir omklassifisert  til obligasjoner
som skal holdes til forfall, gir differanse
mellom N GAAP og US GAAP. I N GAAP
skal verdien på omklassifiseringstidspunktet
settes til den laveste av historisk kost og vir-
kelig verdi. I US GAAP skal amortisering av
over- og underkurs fra kjøpstidspunktet
fortsette etter omklassfiseringen.
Forskjellen mellom amortisert kost og mar-
kedsverdi på omklassifiseringstidspunktet,
som etter US GAAP er bokført direkte mot
egenkapitalen, skal amortiseres over gjen-
værende løpetid. Utover dette er regnskaps-
føringen av disse obligasjonene lik.

Livsforsikringskundenes andel
av resultat- og egenkapital-
differanser
I Storebrand Livsforsikring AS blir resultat
før skatter delt mellom forsikringskunder
og eiere. Lovens minstekrav angir at minst
65% av resultatet skal tilføres kundene,
mens eierens andel begrenses til 35% som
skal dekke egenkapitaloppbygging, utbytte
og skatter.

I følge US GAAP er minimumsforde-
lingen på 65% anvendt på alle resultatførte
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differanser mellom N GAAP og US GAAP
som skyldes ulik periodisering og som
påvirker resultatet til fordeling mellom kun-
de og eiere.

For «available for sale» investeringer som
omfattes av US GAAP (FAS 115) vil alle
endringer mellom markedsverdi og amorti-
sert kost for rentebærende papirer, eller
historisk kost for aksjer, bli ført direkte mot
egenkapitalen. I henhold til norsk lovgiv-
ning vil kundene tilskrives en 75% andel av
disse urealiserte gevinster ved opphør eller
flytting. I US GAAP er tilsvarende prosent-
sats derfor benyttet ved fordeling til

kundens fond. Dette gjøres ved en direkte
postering mellom kundens fond og egen-
kapitalen.

Utsatt skatt
Utsatt skatt beregnes etter de samme hoved-
prinsipper i N GAAP og US GAAP. 
I henhold til N GAAP er det imidlertid ikke
anledning til å regnskapsføre en utsatt
skattefordel som overstiger utsatt skatte-
forpliktelse i balansen. I følge US GAAP er
det anledning til å balanseføre en slik eien-
del hvis det kan sannsynliggjøres at denne
kan benyttes i fremtiden.

Andre differanser som fremkommer
mellom N GAAP og US GAAP er hensyntatt
i utsatt skatt beregningen.

Utbytte
Årets avsetning til utbytte vil være en del av
resultatdisponering i henhold til N GAAP
og således redusere egenkapitalen, samt
øke kortsiktig gjeld året forut for vedtak og
utbetaling. 

I US GAAP blir egenkapitalen redusert
først når utbytte blir formelt vedtatt.



Se også under regnskapsprinsipper foran   

Generelt
Ansvarlig kapital: 
Ansvarlig kapital er den kapital som kan
medregnes ved dekning av kapitalkravene
etter myndighetenes forskrifter.  Ansvarlig
kapital kan bestå av kjernekapital og til-
leggskapital.

Ansvarlig lånekapital:   
Ansvarlig lånekapital er lån som har prio-
ritet etter all annen gjeld.  Ansvarlig låne-
kapital er en del av tilleggskapitalen. 

Durasjon:
Gjennomsnittlig gjenværende løpetid på
kontantstrømmen til rentebærende papirer.
Modifisert durasjon er beregnet på grunn-
lag av durasjon og uttrykker verdifølsom-
het i forhold til underliggende renteen-
dringer.

Egenkapital:
Egenkapitalen består av bunden egenkapi-
tal og frie fond som disposisjonsfond o.l.

Kapitaldekningsprosent:
Tellende ansvarlig kapital i prosent av
risikovektet balanse. (De enkelte eiendels-
poster og poster utenom balansen gis en
risikovekt etter den antatte kredittrisiko de
representerer.)

Kjernekapital:
Kjernekapital er en del av den ansvarlige
kapitalen og består av: Egenkapital fra-
trukket oppskrivingsfond og netto for-
skuddsbetalt pensjon.

Resultat pr ordinær aksje:
Beregningsgrunnlaget for resultat pr. ordi-
nær aksje er årsresultatet fratrukket prefe-
ranseutbytte og andre kostnader vedrøren-
de preferanseaksjene. Grunnlaget er også
korrigert for årets avsetninger til lovmessi-
ge sikkerhetsavsetninger m.m. i skadefor-
sikring.  De lovmessige avsetningene
omfatter sikkerhets-, reassuranse- og
administrasjonsavsetning, samt naturska-
defond og garantiordning.  Antall aksjer
som medtas i beregningen er gjennom-
snittlig antall ordinære aksjer  i året.  Ved
aksjeemisjoner vil nyutstedte aksjer med-
tas fra innbetalingstidspunktet.

Tilleggskapital:
Tilleggskapitalen er en del av den ansvar-
lige kapitalen og består av oppskrivings-
fond og ansvarlig lånekapital.  For å telle
som ansvarlig kapital kan tilleggskapitalen
ikke være større enn kjernekapitalen.
Evigvarende ansvarlig lånekapital kan
sammen med annen tilleggskapital ikke
utgjøre mer enn 100 % av kjernekapital,
mens tidsbegrenset ansvarlig lånekapital
ikke kan utgjøre mer enn 50 % av kjerne-
kapitalen. For å telle med fullt ut som
ansvarlig kapital må gjenværende løpetid
være minst 5 år.  Ved kortere gjenværende
løpetid reduseres den tellende delen med
20 % pr. år.

Livsforsikring
Administrasjonsresultat:
Resultat som følge av at de faktiske drifts-
kostnader avviker fra det som er forutsatt i
premietariffen.

Driftsresultat:
Resultat av årets drift inkludert forsik-
ringskundenes andel.

Gjennomsnittsrente:
Gjennomsnittsrenten er et uttrykk for den
gjennomsnittlige avkastning som selska-
pet har oppnådd på forsikringstakernes
forsikringsfond i løpet av året.
Gjennomsnittsrenten er å betrakte som en
bruttorente før det er trukket kostnader og
vil således ikke være sammenlignbar med
renten i andre finansinstitusjoner.
Gjennomsnittsrenten er beregnet etter
regler fastsatt av Kredittilsynet.

Gruppelivsforsikring:
Kollektiv livsforsikring der forsikrings-
summen utbetales som engangsbeløp ved
død dersom avdøde var medlem av grup-
pen.  Slik forsikring kan ha uførekapital-
forsikring knyttet til seg.

Kapitalavkastning:
Bokført kapitalavkastning viser inntekter
av finansielle eiendeler uttrykt i prosent av
selskapets gjennomsnittlige forvaltnings-
kapital i året, etter regler fastsatt av
Kredittilsynet.  Verdijustert kapitalavkast-
ning viser inntekter av finansielle eiende-
ler påplusset årets endring i kursreserver,
uttrykt i prosent av selskapets gjennom-
snittlige forvaltningskapital i året målt
etter markedsverdi.

Kapitalforsikring:
Individuelle livsforsikringer der forsik-
ringssummen utbetales ved død eller
utløpt forsikringstid.  Slik forsikring kan
ha uførepensjon eller uførekapitalforsik-
ring knyttet til seg.

Kollektiv pensjonsforsikring:
Kollektiv livsforsikring, der pensjonsbelø-
pene utbetales terminvis fra avtalt alder,
betinget av at forsikrede lever.  Slik for-
sikring har vanligvis enke-, barne- og ufø-
repensjon knyttet til seg.

Kostnadsprosent:
Driftskostnader i prosent av gjennomsnitt-
lig kundefond.

Rente-/pensjonsforsikring:
Individuell livsforsikring, der
livrente/pensjonsbeløpet utbetales termin-
vis fra avtalt alder betinget av at forsikre-
de lever.  Slik forsikring kan ha enke-,
barne- og uførepensjon knyttet til seg.

Renteresultat:
Resultat som følge av at inntektene av
finansielle eiendeler avviker fra det som er
forutsatt i premietariffen.

Risikoresultat:
Resultat som følge av at dødelighet og
uførhet i perioden avviker fra det som er
forutsatt i premietariffen.

Skadeforsikring
Avgitt/mottatt gjenforsikring:
Forsikringsrisiko avgitt til/mottatt fra et
annet forsikringsselskap.

Avviklingsresultater (-gevinst/tap):
Gjelder skader som er inntruffet i tidligere
år og utgjør differansen mellom faktisk
utbetalt og forventet utbetalt erstatnings-
beløp for oppgjorte skader samt endringer
i forventede erstatningsutbetalinger for
uoppgjorte skader.

Brutto erstatninger:
Totalt erstatningsbeløp uten fradrag for
reassurandørenes andel av skadene.
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Brutto premie:
Benyttes både om forfalt og opptjent pre-
mie og tilsvarer sum premie uten fradrag
for avgitt gjenforsikring (reassuranse).

Combined ratio:
Summen av kostnadsprosent og skadepro-
sent.

Direkte forretning:
Forsikringsforretning der det inngås direk-
te avtale mellom forsikringsselskap og
forsikringskunde.

Driftsresultat:   
Resultat av teknisk regnskap før endring i
sikkerhetsavsetning mv, og resultat av
ikke teknisk regnskap.

Erstatninger:   
Erstatningsbeløp for alle skader som er
inntruffet i perioden, samt eventuelle
endringer i skader som er inntruffet i tidli-
gere perioder.

F.e.r.:
For egen regning.

Forfalt premie:
Summen av varslede (fakturerte) premier
med hovedforfall i regnskapsperioden for
direkte forsikringer samt bokført premie i
perioden for forsikringer overtatt fra andre
selskaper (gjenforsikring).

Forsikringsteknisk resultat:
Premieinntekt fratrukket skade- og drifts-
kostnader.

Gjenforsikringsandel av erstatninger:
Reassurandørenes andel av bruttoerstat-
ningene.

Gjenforsikringsandel av premie:
Den delen av brutto premie som avgis til
andre forsikringsselskaper (reassurandø-
rer) for at de har påtatt seg å bære en del
av den risikoen selskapet har påtatt seg
overfor sine forsikringstakere.

Kostnadsandel:
Driftskostnader i prosent av opptjent
premie.

Kostnadsprosent:
Driftskostnader i prosent av forfalt pre-
mie.

Opptjent premie:
Premie for den risiko selskapet har løpt i
regnskapsperioden.

Skadeprosent:
Inntrufne erstatninger i prosent av opp-
tjent premie.

Skadereserveprosent:
Erstatningsavsetning f.e.r. i prosent av for-
falt premie f.e.r.

Solvenskapital:
Består av den delen av selskapets kapital
som ikke representerer påløpne forpliktel-
ser og er et uttrykk for selskapets soliditet.

Solvensmargin:
Solvenskapital i prosent av forfalt premie
f.e.r.

Finansielle derivater
Finansielle derivater omfatter et vidt spek-
ter av instrumenter hvor verdier og verdi-
utvikling er avledet av aksjer, obligasjo-
ner, valuta eller andre tradisjonelle finan-
sielle instrumenter.  I forhold til tradisjo-
nelle instrumenter som aksjer og obliga-
sjoner innebærer derivater mindre kapital-
binding og brukes som  et fleksibelt og
kostnadseffektivt supplement til tradisjo-
nelle finansielle instrumenter i kapitalfor-
valtningen.  Finansielle derivater kan bru-
kes både til sikring av uønsket finansiell
risiko og som et alternativ til tradisjonelle
instrumenter for å ta ønsket risiko.

Aksjeopsjoner:
Kjøp av aksjeopsjoner innebærer ensidige
rettigheter til kjøp eller salg av aksjer til
en fast kurs.  Aksjeopsjoner kan også
være knyttet til aksjeindekser i stedet for
enkeltaksjer.  Salg av aksjeopsjoner inne-
bærer tilsvarende ensidige forpliktelser.  I
hovedsak benyttes børsomsatte og cleare-
de opsjoner. Kjøpte kjøpsopsjoner og
solgte salgsopsjoner defineres som eien-
delsposisjoner.  

Aksjefutures (aksjeindeks futures):
Aksjefutures kan være knyttet til enkeltak-
sjer, men er normalt knyttet til aksjeindek-
ser.  Aksjefutures er standardiserte termin-
avtaler som er børsnotert og gjenstand for
clearing.  Gevinster og tap beregnes dag-
lig og gjøres opp påfølgende dag.  Kjøpte
aksjefutures defineres som eiendelsposi-
sjoner.  

Fremtidige renteavtaler (FRA):
Fremtidige renteavtaler (FRA) innebærer
avtaler om å betale eller motta forskjellen
mellom en fast avtalt rente og en fremtidig
rente på et fastsatt beløp for en bestemt
periode frem i tid.  Denne differansen gjø-
res opp i begynnelsen av den fremtidige
perioden.  FRA er spesielt velegnet til sty-
ring av kortsiktig renterisiko.  Solgt FRA
defineres som eiendelsposisjon. 

Rentefutures:
Rentefutures er knyttet til statsobligasjo-
ner eller kortsiktige referanserenter.
Rentefutures er standardiserte terminavta-
ler og er gjenstand for børsnotering og
clearing.  Gevinster og tap beregnes dag-
lig og gjøres opp påfølgende dag.  Kjøpte
rentefutures defineres som eiendelsposi-
sjoner.  

Renteswapper:
Renteswapper innebærer en tidsbegrenset
avtale om bytte av rentebetingelser mel-
lom to parter. Normalt er det tale om bytte
av fast rente mot flytende rente, og instru-
mentet brukes for å styre den langsiktige
renterisikoen.  Renteswapper defineres
som eiendelsposisjoner dersom man gjen-
nom swappen mottar fast rente.  

Renteopsjoner
Renteopsjoner kan være knyttet til penge-
markedsrenter eller obligasjoner.  Kjøp av
renteopsjoner knyttet til obligasjoner
(også kalt for obligasjonsopsjoner) inne-
bærer ensidige rettigheter til kjøp eller
salg av obligasjoner til avtalte kurser.
Renteopsjoner kan brukes som et fleksi-
belt instrument for styring av både kort-
siktig og langsiktig renterisiko.  For opsjo-
ner knyttet til obligasjoner defineres kjøp-
te kjøpsopsjoner og solgte salgsopsjoner
som eiendelsposisjoner. 

Valutaterminer:
Valutaterminer innebærer avtaler om
fremtidige kjøp og salg av valuta til for-
håndsbestemte kurser.  Valutaterminer
brukes til å sikre verdipapirbeholdninger,
bankbeholdninger, ansvarlig lån og forsik-
ringsmessige avsetninger i valuta.
Spotforretninger inkluderes også som val-
utaterminer. 
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Mill. kroner Eierandel i % Valuta Aksjekapital 

Storebrand ASA NOK 1.884,9

Storebrand Skadeforsikring AS 100 NOK 1.380,6
Europeiske Reiseforsikring AS 100 NOK 7,9
Försäkringsaktiebolaget Storebrand Sverige 100 SEK 95,0
Kovan Förvaltning Aktiebolag 100 SEK 0,1
Storebrand Nybygg AS 100 NOK 1.120,0
Storebrand Filipstad AS 100 NOK 1,0

Storebrand Livsforsikring AS 100 NOK 1.361,2
Storebrand Eiendom AS 100 NOK 1,0
Aktuar Consult AS 100 NOK 0,1
Storebrand Pensjonstjenester AS 100 NOK 3,7
Aktuar Systemer AS 100 NOK 4,1
Scanvik Corporation 100 USD 8,0
Storebrand Kjøpesenter Holding AS 100 NOK 11,0
AS Værdalsbruket*) 74,9 NOK 4,8
Trones Bruk AS 100 NOK 2,0

Storebrand Investment Management AS 100 NOK 15,0

Storebrand Asset Management AS 100 NOK 5,0

Storebrand SPAR AS 100 NOK 1,2
Storebrand Luxembourg SA 99,8 LUF 5,0

Storebrand Bank AS 100 NOK 75,0
Storebrand Finans AS 100 NOK 20,0

Storebrand Fondsforsikring AS 100 NOK 29,6

Storebrand Leieforvaltning AS 100 NOK 10,0

*) Total eierandel for Storebrand er 99,8%. Storebrand ASA eier 24,9%.

Selskapene i Storebrand pr. 31.12.1997



Storebrand Bank AS

Filipstad Brygge 1

Postboks 1380 Vika

0114 Oslo

Tlf.: 22 31 50 50

Telefax: 23 23 51 10

Storebrand Eiendom AS

Filipstad Brygge 1

Postboks 1380 Vika

0114 Oslo

Tlf.: 22 31 50 50

Telefax: 22 31 23 90

Storebrand Finans AS

Parkveien 61

Postboks 1380 Vika

0114 Oslo

Tlf.: 22 31 50 50

Telefax: 22 31 23 89

Storebrand Investment 

Management AS

Filipstad Brygge 1

Postboks 1380 Vika

0114 Oslo

Tlf.: 22 31 50 50

Telefax: 22 31 25 00

Storebrand Fondsforsikring AS

Filipstad Brygge 1

Postboks 1380 Vika

0114 Oslo

Tlf.: 22 31 50 50

Telefax: 22 48 90 75

Storebrand SPAR AS

Filipstad Brygge 1

Postboks 1380 Vika

0114 Oslo

Tlf.: 22 31 50 50

Telefax: 22 48 90 75

Internettadresse: 

http://www.storebrand.no

Hovedkontor

Storebrand ASA

Filipstad Brygge 1

Postboks 1380 Vika

0114 Oslo

Tlf.: 22 31 50 50

Telefax: 22 31 53 00

Skadeforsikring

Storebrand Skadeforsikring AS

Filipstad Brygge 1

Postboks 1380 Vika

0114 Oslo

Tlf.: 22 31 50 50

Telefax: 22 31 53 00

Storebrand Region Oslo og Akershus

Fyrstikkalleen 1, Helsfyr

0661 Oslo

Tlf.: 22 31 50 50

Telefax: 23 12 33 00

Storebrand Region Øst-Norge

Østre Torg 

Postboks 308

2301 Hamar

Tlf.: 62 51 64 00

Telefax: 62 51 64 80/62 51 64 85

Storebrand Region Sør-Norge

Langsæveien 4

Harebakken

Postboks 1500 Myrene

4801 Arendal

Tlf.: 37 01 71 00

Telefax: 37 01 71 11

Storebrand Region Vest-Norge

Permanenten, Olav Kyrresgt. 22

Postboks 1243

5001 Bergen

Tlf.: 55 54 77 00

Telefax: 55 54 77 54

Storebrand Region Midt-Norge

Kongensgt. 16 

Postboks 102

7001 Trondheim

Tlf.: 73 58 35 00

Telefax: 73 58 35 30

Storebrand Region Nord-Norge

Vestregt. 27-31

Postboks 115

9001 Tromsø

Tlf.: 77 64 36 00

Telefax: 77 64 36 66

Europeiske Reiseforsikring AS

Haakon VIIs gt. 6

Postboks 1380 Vika

0114 Oslo

Tlf.: 23 11 90 90

Telefax: 23 11 90 10

Tlf. Skadesenter: 81 00 13 03

Försäkringsaktiebolaget Storebrand

Sverige

Postboks 5502

Engelbrektsplan 2

S-114 85 Stockholm

Tlf.: +46 8 6790100

Telefax: +46 8 6111506

Livsforsikring

Storebrand Livsforsikring AS

Filipstad Brygge 1

Postboks 1380 Vika

0114 Oslo

Tlf.: 22 31 50 50

Telefax: 22 31 53 00

Storebrand Pensjonssystemer AS

Aktuar Consult AS

Aktuar Systemer AS

Filipstad Brygge 1

Postboks 1380 Vika

0114 Oslo

Tlf.: 22 31 50 50

Telefax: 22 31 13 37

Øvrig virksomhet

Storebrand Asset Management AS

Filipstad Brygge 1

Postboks 1380 Vika

0114 Oslo

Tlf.: 22 31 50 50

Telefax: 22 31 23 55

Adresser
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Finansiell kalender 1998

1. april Generalforsamling 1997

13. mai 1. kvartal 1998

26. august 2. kvartal 1998

11. november 3. kvartal 1998

Primo mars 1999 Årsresultat 1998

Storebrands kunder

• Kunder i skadeforsikring: 987.704

• Kunder i livs- og 

pensjonsforsikring: 328.681

• Forsikringskundenes fond i livs og

pensjonsforsikring: 85,0 mrd kr.

• Kunder i bank- og 

fondssparing: 115.995

• Kundemidler i bank- og 

fondssparing: 6,9 mrd kr.

• Lånekunder: 37.523 med 

14,8 mrd. kr i lån

Illustrasjoner

Årsrapporten for 1997 er illustrativt

viet noen av konsernets viktigste

samarbeidspartnere. Konsernet er

engasjert på en rekke områder i

samarbeid med organisasjoner som

har sammenfallende interesse med

Storebrand i å forebygge skader på

mennesker og materielle verdier. I

tekst og bilder vil vi vise bredden i

dette samfunnsengasjementet.
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