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Viktig opplysning
Dette dokumentet kan inneholde uttalelser om fremtidige forhold. Forhold av denne art er forbundet med en rekke risiko- og usikkerhetsmomenter 
ettersom de relaterer seg til fremtidige hendelser og omstendigheter, som kan være utenfor Storebrand-konsernets kontroll. På bakgrunn av dette 
kan Storebrand-konsernets fremtidige finansielle posisjon, prestasjoner og resultater i vesentlig grad avvike fra de planer, mål og forventninger angitt i 
slike uttalelser om fremtidige forhold. Viktige faktorer som kan forårsake et slikt avvik for Storebrand-konsernet omfatter, men er ikke begrenset til: (i) 
makroøkonomisk utvikling, (ii) endring i konkurranseklima, (iii) endring i regulatoriske rammebetingelser og andre statlige reguleringer og (iv) markeds-
relatert risiko som endringer i aksjemarkeder, renter, valutakurser og utviklingen i finansielle markeder generelt. Storebrand-konsernet tar ikke ansvar 
for å oppdatere noen av uttalelsene om fremtidige forhold i dette dokumentet eller uttalelser om fremtidige forhold som foretas i enhver annen form.

Kvartalsrapport – 1. kvartal 
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Storebrand Konsern

Konsern |
1) Konsernresultatet før amortisering og nedskrivning av immaterielle eiendeler. 

Konsernresultat før amortisering og nedskrivning pr. kvartal

resultat    
Konsernresultatet før amortisering og nedskrivning av immaterielle 

eiendeler ble 667 millioner kroner (516 millioner kroner) i kvartalet. 

Tall i parentes viser utviklingen i tilsvarende periode året før. 

Storebrand Livsforsikring har levert sterk avkastning til liv- og 

pensjonskundene. Storebrand har oppnådd god avkastning innen 

innskuddspensjon og Storebrand Balansert Pensjon fikk en avkast-

ning på 6,9 prosent. Markedsavkastningen i kollektivporteføljene i 

Norge ble 2,1 prosent i kvartalet. Bufferkapitalen er styrket med til 

sammen 2,6 milliarder kroner i kvartalet gjennom økt kursreguler-

ingsfond og merverdier i anleggsporteføljen.  

For SPP er kvartalet preget av stigende aksjemarkeder og høyere 

markedsrenter. I nytegningsporteføljen med 0,5 prosent årlig  

garantert avkastning ble avkastningen 2,8 prosent i kvartalet.  

Stigende rentenivåer og inngang i kredittspreadene har redusert 

forpliktelsene i regnskapet og gitt positive finansresultater  

gjennom overskuddsdeling og tilbakeføring av latent kapitaltilskott 

(LKT). Driftsutviklingen i SPP er positiv og administrasjonsresultatet 

har økt med 10 millioner kroner sammenliknet med samme peri-

ode foregående år.  

Midler til forvaltning i Storebrand Kapitalforvaltning økte med 

11,8 milliarder kroner i kvartalet. Driftskostnadene er noe høyere 

enn året før som følge av utvidelse av virksomheten i det svenske 

markedet og investeringer i bedre rapporteringsløsninger og økt 

automatisering.

Utviklingen i Storebrand Bank er stabil. God tapsutvikling gir grunn-

lag for tilbakeføring av tapsavsetninger. 

Storebrand Forsikring har fortsatt den gode resultatutviklingen 

også i dette kvartalet med en combined ratio på 85 prosent. 

Markedsutviklingen er positiv, og premieinntektene økte med  

11 prosent.  

operasjonell resultatoppstilling storebrand konsern 
Storebrand har i 2011 introdusert en alternativ resultatoppstilling. 

I dette resultatoppsettet legges resultatelementene fra forretnings-

områdene sammen, noe som gjør det lettere å skille mellom  

resultatposter som er direkte påvirkbare for Storebrand og  

resultatposter som i større grad påvirkes av finansmarkedene.  

Resultat før overskuddsdeling og tap viser en økning på 111  

millioner fra tilsvarende periode i fjor. Det er i første rekke gode 

risikoresultater i Storebrand Forsikring og høyere avkastning på 

selskapsporteføljene som bidrar til resultatforbedringen.
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Storebrand-konsernet er en ledende aktør i det norske markedet for livsforsikring, pensjon og langsiktig sparing. Konsernet består av 

forretningsområdene liv og pensjon, kapitalforvaltning, bank og forsikring.  

Konsernresultat

•	 konsernresultat1) på 667 millioner kroner i 1. kvartal 2012
•	 styrket bufferkapital og soliditet: solvensmargin på 163 % i storebrand livsforsikring konsern 
•	 sterk avkastning til liv- og pensjonskundene 
•	 11 % premievekst og 85 % combined ratio i forsikringsvirksomheten 

 1. kvartal Året

NOK mill. 2012 2011 2011

Storebrand Livsforsikring 197 156 481

SPP 355 265 291

Kapitalforvaltning 31 77 293

Bank 56 51 213

Forsikring 89 33 281

Øvrig virksomhet -61 -66 -278

Konsernresultat før amortisering og nedskrivning 667 516 1 279

Amortisering og nedskrivning av immaterielle eiendeler -95 -100 -394

Konsernresultat før skatt 571 416 885
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resultatforbedringsprogram
Storebrand har kommunisert en målsetting om å nå et resultat 

før overskuddsdeling og utlånstap på 2,5 milliarder kroner i 2013. 

Som følge av urolighetene i finansmarkedene ligger selskapet 

bak planen om å nå det målsatte resultatet i 2013. Økningen i 

inntekter er lavere enn forutsatt i planen. Dette skyldes lavere 

kundefond enn forventet som følge av verdifallet i aksjemarkedene 

gjennom 2011. Dette har delvis blitt kompensert gjennom  

markedsoppgangen i 1. kvartal. Iverksatte kostnadstiltak utvikler 

seg i henhold til plan. 

marked og salgsutvikling  
Tjenestepensjonsmarkedet i Norge preges av overgang fra ytelses-

pensjon til innskuddspensjon. Storebrand har en sterk posisjon i 

dette markedet, og det er god vekst i premieinntekter fra bedrifter 

med innskuddsbaserte pensjonsordninger. 

SPP ble kåret til ”Årets Fondsforsikringsbolag” av Söderberg & 

Partners for fjerde året på rad. Premieinntektene har hatt en  

positiv utvikling. Nysalg er noe redusert i kvartalet som følge av at 

færre inidivider har gjort aktive valg i valgsentralene. Eget salg og 

salg gjennom meglere er har økt sammenliknet med året før. 

 

kapitalforhold 
Styrket solvens i SPP som følge av stigende markedsrenter og  

positiv utvikling i aksjemarkedene har gitt grunnlag for å tilbake-

betale et lån på 500 millioner SEK til Storebrand ASA. Dette vil 

gjennomføres i løpet av 2. kvartal. 

Ved utgangen av kvartalet var solvensmarginen i Storebrand 

Livsforsikring konsern 163 prosent, og kapitaldekningen var 14,2 

prosent. Solvensmarginen har styrket seg med 2 prosentpoeng 

i løpet av kvartalet. Styrkingen av solvensen skyldes i hovedsak 

resultat hittil i år. Solvensmarginen i SPP Livsförsäkring utgjør 226 

prosent ved utgangen av kvartalet. Storebrand-konsernet har en 

kapitaldekning på 14,3 prosent.

I forbindelse med oppkjøpet av SPP i 2007 fikk Storebrand 

Livsforsikring AS, etter betingelser gitt av Finanstilsynet, en  

tidsbegrenset tillatelse til å inkludere villkorad återbäring i SPP som 

tellende kjernekapital ved beregningen av kapitaldekningen.  

Per 1. april 2012 bortfaller denne tillatelsen. Uten villkorad åter-

bäring ville Storebrand-konsernets kapitaldekning vært 2 prosent-

poeng svakere ved utgangen av 1.kvartal. Tilsvarende ville kapital-

dekningen og kjernekapitaldekningen til Storebrand Livsforsikring 

konsern vært 2,4 prosentpoeng svakere.

| Konsern 

1) Resultatoppstillingen bygger på rapproterte IFRS resultater for de enkelte selskapene i konsernet. Oppstillingen avviker fra offisielt regnskapsoppsett.     
2) Justert for amortisering og nedskrivning av immaterielle eiendeler, etter skatt.

Operasjonell resultatoppstilling Storebrand konsern1)

 1. kvartal Året

NOK mill. 2012 2011 2011

Forvaltning og administrasjonsinntekter 1 016 994 3 952

Driftskostnader -720 -703 -2 800

Forvaltning og administrasjonsresultat 296 291 1 152

Risiko og forsikringsresultat 185 108 686

Driftsresultat ASA og finansresultat selskapsporteføljer -26 -56 -268

Resultat før netto overskuddsdeling og utlånstap 455 344 1 570

Netto overskuddsdeling og utlånstap 211 173 -291

Konsernresultat før amortisering og nedskrivning 667 516 1 279

Amortisering og nedskrivning  immaterielle eiendeler -95 -100 -394

Konsernresultat før skatt 571 416 885

Nøkkeltall 

 1. kvartal Året

NOK mill. 2012 2011 2011

Resultat per aksje justert (NOK)2) 1,38 1,10 2,39

Egenkapitalavkastning, annualisert2) 13,9 % 11,5 % 6,0 %

Egenkapital 19 202 18 832 18 777

Kapitaldekning Storebrand konsern 14,3% 12,8% 13,9%

Solvensmargin Storebrand Liv konsern 163% 161% 161%

Kjernekapitaldekning Bank 11,6 % 10,3 % 11,4 %
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1) Omfatter selskapene som inngår i Storebrand Livsforsikring konsern eksklusiv Storebrand Eiendom konsern, Storebrand Realinvesteringer AS, Storebrand Holding AB, 
samt personal og personrisikoforsikring i Storebrand Livsforsikring AS.
2) Avkastningsresultat og overskuddsdeling.

Storebrand Livsforsikring

•	 God	avkastning	og	styrket	bufferkapital	med	2,6	milliarder	kroner	i	kvartalet
•	 Positiv	utvikling	i	risikoresultatet	
•	 Deler	av	avkastningen	utover	rentegaranti	vil	bli	benyttet	til	å	styrke	avsetningene	for	økt	forventet	
 levealder i 2012

Forretningsområdet Storebrand Livsforsikring1) tilbyr et bredt spekter av produkter innenfor tjenestepensjon, privat pensjons sparing 

og livsforsikring til bedrifter, offentlige virksomheter og privatpersoner. Omfatter også BenCo som via Nordben og Euroben tilbyr 

pensjons produkter til multinasjonale bedrifter.

resultat 

Resultatutvikling Storebrand Livsforsikring inklusiv BenCo

 1. kvartal Året

NOK mill. 2012 2011 2011

Administrasjonsresultat 20 20 101

Risikoresultat 50 0 117

Finansresultat2) -14 6 -226

Pris på rentegaranti og fortjeneste 

risiko 

138 134 520

Øvrig 2 -5 -32

Resultat før skatt 197 156 481

Administrasjonsresultat

Vekst i porteføljen og særlig økt andel innskuddspensjon kombi-

nert med kostnadskontroll driver utviklingen i administrasjonsre-

sultatet. Reduserte midler til forvaltning for Unit linked som følge 

av markedsuroen høsten 2011 trekker administrasjonsinntektene 

noe ned i kvartalet. Kostnadsutviklingen er god, og ytterligere til-

tak gjennomføres fortløpende.

Risikoresultat

Risikoresultatet for kvartalet er 50 millioner kroner mot 0 mil-

lioner kroner i tilsvarende kvartal i 2011, men 1. kvartal 2011 var 

et spesielt svakt kvartal. Alle delbransjer har gode risikoresultater 

blant annet som følge av endrede tariffer. For kollektiv pensjon 

er det i 1. kvartal avsatt 29 millioner kroner til risikoutjevnings-

fondet som utgjør 434 millioner kroner ved utgangen av kvartalet. 

Risikoutjevningsfondet for fripoliser har økt fra 65 til 80 millioner 

kroner per 1. kvartal.  

Finansresultat

Den store usikkerheten og uroen som preget markedene i andre 

halvdel av 2011 har avtatt i 1.kvartal 2012. Det har vært positiv 

utvikling i norske og globale aksjer i kvartalet. Norske og interna-

sjonale renter har ligget på stabile lave nivåer gjennom kvartalet. 

Dette har gitt en beskjeden avkastning på globale og norske 

statsobligasjoner. Økt risikovilje preger også kreditt markedet, og 

har bidratt til noe reduserte kredittspreader. Reduserte  

kredittspreader påvirker avkastningen positivt. Meravkastningen i 

kvartalet var 289 millioner kroner (134 millioner). 

 

Gjennomsnittlig årlig rentegaranti for de ulike kundeporteføljene 

ligger i intervallet 3,1 prosent til 3,7 prosent. Garantinivåene for 

ny forretning er redusert som en følge av det lave rentenivået. 

Bokført avkastning i kundeporteføljene, bortsett fra fripoliser, er 

så langt i år tilstrekkelig til å dekke gjennomsnittlig rentegaranti. 

Bokført avkastning har også gitt et ufordelt overskudd til kunder 

og bygging av kundebuffere på 280 millioner kroner. 

Storebrand har en pågående plan om oppreservering knyttet 

til antagelser om lavere dødelighet i fremtiden for individuelle 

pensjonsforsikringer og fripoliser. I henhold til plan er det gjort 

avsetninger for 42 millioner kroner i 1. kvartal 2012. Gjenstående 

meldt oppreserveringsbehov ved utgangen 1. kvartal er 2012 er 

beregnet til 125 millioner kroner for individuelle pensjonsforsik-

ringer. Oppreserveringen er planlagt gjennomført innen utgangen 

av 2012. Oppreserveringen kan dekkes av avkastning som over-

går rentegaranti. Dersom årlig bokført avkastning for individual-

porteføljen er høyere enn 5,8 prosent vil oppreserveringen skje 

uten direkte kostnad for eier. Per 1. kvartal 2012 er oppreservin-

gen dekket av avkastning utover rentegaranti.

Finanstilsynet har i brev av desember 2011 anmodet livsforsi-

kringsselskapene å prioritere anvendelse av overskudd til å styrke 

premie reserve for å møte antakelser om fremtidig økt levealder 

(se også Fremtidsutsikter). Som følge av dette vil Storebrand 

Livsforsikring også i 2012 avsette en vesentlig del avkastning 

utover rentegaranti for å styrke premiereserven for kollektiv pen-

sjonsforsikring og fripoliser. 

Markedsavkastning innskuddspensjon

1. kvartal Året

Profil i prosent 2012 2011 2011

Forsiktig pensjon 3,5 % 0,7 % 2,8 %

Balansert pensjon 6,9 % 1,0 % -1,2 %

Offensiv pensjon 8,9 % 1,2 % -5,3 %

Livsforsikring | 

Avkastning investeringsporteføljer med rentegaranti

1. kvartal 2012 1. kvartal 2011 Året 2011

Portefølje

Markeds-

avkastning 

Bokført avkast-

ning 

Markeds-

avkastning 

Bokført avkast-

ning 

Markeds-

avkastning 

Bokført avkast-

ning 

Kollektiv pensjon 2,7 % 0,9 % 1,5 % 1,4 % 3,0 % 4,8 %

Fripoliser 1,5 % 0,7 % 1,4 % 1,3 % 3,8 % 4,7 %

Individual 1,9 % 1,3 % 1,5 % 1,4 % 3,2 % 3,6 %
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Storebrand Livsforsikring er finansiert gjennom en kombinasjon  

av egenkapital og ansvarlig lån. Andelen ansvarlig lån er på om  

lag 30 prosent og utgjør 6,6 milliarder kroner ved utgangen av  

1. kvartal 2012. Rentekostnadene på ansvarlig lån utgjør om  

lag netto 130 millioner kroner i kvartalet for de kommende  

12 måneder. Selskapsporteføljen hadde en brutto avkastning på 

1,5 prosent (1,4 prosent) i 1. kvartal 2012. Avkastningen i  

kvartalet er positivt påvirket av reduserte kredittspreader  

innenfor den norske banksektoren.  Selskapsporteføljen fikk et  

netto resultat i kvartalet på minus 18 millioner kroner (minus 29 

millioner).     

Pris på rentegaranti og fortjeneste risiko

Det ble i 1. kvartal inntektsført 138 millioner kroner (134 millioner 

kroner) i forhåndsprising for rentegaranti og fortjeneste på risiko 

for kollektiv pensjon. 

Balanse
For kundeporteføljene med garanti er allokering til anleggsobliga-

sjoner økt noe i løpet av første kvartal. Allokering til omløpsobliga-

sjoner er tilsvarende noe redusert. 
 

Aktivaprofil kundeporteføljer med rentegaranti  

Det er ingen vesentlige endringer i allokeringen i selskapsporte-

føljen i kvartalet. Porteføljen er i hovedsak investert i penge-

marked, anleggsobligasjoner og eiendom.   

Forvaltningskapitalen er i 1. kvartal økt med om lag 5 milliarder 

kroner og utgjorde 218 milliarder kroner ved utgangen av  

kvartalet. Økningen er drevet av positiv avkastning.

Aksjer

30.9.11 31.12.11 31.3.12

Obligasjoner

Pengemarked

Anleggs
obligasjoner

Eiendom

Alpha
Annet 4 % 5 % 5 %

22 % 18 % 16 %

12 % 12 % 13 %

37 % 41 % 43 %

17 % 15 % 15 %

2 % 2 % 2 %

8 %
8 % 7 %

| Livsforsikring

Soliditet 

Det er i 1. kvartal bygget kursreserver, og kursreguleringsfondet 

utgjør 2,0 milliarder kroner per 1. kvartal mot 0 ved årets begynnelse. 

Tilleggsavsetningene er 1. kvartal redusert med 0,2 milliarder  

kroner og utgjorde 5,2 milliarder kroner ved utgangen av 1. kvartal 

2012. Det er i kvartalet beregnet trekk fra tilleggsavsetningene i 

fripoliseporteføljene for å dekke rentegarantien til kundene med 

139 millioner kroner. Oververdi på anleggsobligasjoner som  

vurderes til amortisert kost er økt med 0,8 milliarder kroner i 1. 

kvartal og utgjør 2,6 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet. 

Oververdi på anleggsobligasjoner er ikke innregnet i regnskapet. 

Soliditetskapitalen1) utgjorde 43,7 milliarder kroner ved utgangen 

av 1. kvartal, en økning på 3,4 milliarder kroner i kvartalet som 

følge av økning i kundebuffere. 

Kapitaldekningen for Storebrand Livsforsikring Konsern økte i  

kvartalet med 0,4 prosentpoeng og ble på 14,2 prosent 

ved utgangen av 1. kvartal. Solvensmarginen for Storebrand 

Livsforsikring Konsern økte med 2 prosentpoeng i kvartalet og 

utgjorde 163 prosent per utgangen av 1. kvartal. Kapitaldekning 

og solvensmargin er i kvartalet påvirket av positivt resultat. 

Solvensmarginen er i tillegg påvirket av netto trekk fra tilleggs-

avsetning i kvartalet.  

Kursreserver i % av kundefonds med garanti

Tilleggsavsetninger i % av kundefonds med garanti

Solvensmargin Storebrand Livsforsikring konsern

161 %

1. kv 2011

4,7 %

1,4 %

3,3 %

1. kv 2012

1,2 %

3,2 %

162 %
165 %

161 % 163 %

2. kv 2011

4,5 % 4,4 %

1,3 %

3,2 %

3. kv 2011 4. kv 2011

3,0 %

3,0 %

3,3 %

3,3 %

1) Soliditetskapital omfatter egenkapital, ansvarlig lånekapital, kursreguleringsfond, tilleggsavsetning, vilkorad återbäring, over/underverdi på obligasjoner til amortisert 
kost og opptjent resultat.
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marked
Premieinntekter1)

 1. kvartal     Året 

NOK mill. 2012 2011 2011

Ytelsespensjon (fee basert) 3 888 4 021 9 147

Innskuddspensjon (Unit linked 

basert)

1 142 976 3 812

Sum kollektiv pensjon 5 030 4 997 12 959

Fripoliser 37 71 116

Tradisjonell individuell kapital og 

pensjon

101 185 584

Unit linked (retail) 189 271 929

Sum Individuell pensjon og 

sparing

327 527 1 629

Benco 170 170 700

Sum 5 526 5 695 15 288

 

Generelt reduseres premieinntektene for kollektiv ytelsespensjon 

gradvis som følge av overgang til innskuddspensjon. Det er god 

vekst i premieinntekter for innskuddsbaserte ordninger for  

bedrifter. Premieinntekter for innskuddspensjon i 1. kvartal er 

påvirket av at det fra mai 2011 ble endret fra årlig til månedlig 

fakturering. Dette innebærer at premieinntektene fordeles jevnere 

utover året. Det er ikke lenger nytegning for tradisjonell garan-

tert kapital og pensjon, noe som medfører konstant nedgang i 

premie inntektene sammenlignet med foregående år. Nedgangen 

i premieinntekter for Unit linked følger av at det gode salget av 

Garantikonto foregående år ikke er videreført i samme grad,  

samtidig som det har vært en økende andel av uttak på 

Garantikonto og Fondskonto.

Storebrand har besluttet å stanse tilflytting av fripoliser til sel-

skapet med virkning fra 3. mai. Banklovkommisjonens utredning 

NOU 2012:3 har pekt på at kapitalkravene for fripoliser vil øke 

betydelig under Solvens II. Selskapene vil måtte tilpasse seg 

Solvens II ved å redusere risikoen i fripoliseporteføljene, slik at 

kundene ikke kan regne med å få tilført avkastning utover garan-

tert rente. Storebrand ser positivt på det nye regelverket for fri-

poliser med investeringsvalg som er ventet å tre i kraft fra nyttår, 

og arbeider for å kunne tilby både gamle og nye fripolisekunder 

attraktive produkter innenfor det nye regelverket.   

Salg

Det er positiv utvikling i meldt netto salg for kollektiv tjeneste-

pensjon i kvartalet. Markedet er preget av overgang fra ytelses-

pensjon til innskuddspensjon, og Storebrand opprettholder en 

sterk posisjon i markedet. Endrede rammevilkår for ytelsespensjon 

og forventning om økte innskuddssatser vil forsterke dette.  

Storebrand arbeider med videreutvikling av produkt- og betjenings-

løsninger som er tilpasset nye rammebetingelser og kundebehov. 

Tre kommuner vedtok i 2011 å flytte sine pensjonsordninger fra 

Storebrand med regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2012. 

Bokført netto flytting til Storebrand ble på minus 1 013 millioner 

kroner (minus 2 390 millioner) i 1. kvartal. 

Livsforsikring | 
1) Eksklusiv tilflytting av premiereserve.

Storebrand har iverksatt en ny og offensiv strategi for person-

markedet og har under iverksettelse en rekke tiltak for å under-

støtte satsingen. Storebrand satser målrettet på å tilby gunstige 

produkter og løsninger til ansatte hos våre bedriftskunder. Mål-

settingen er å styrke kundetilfredsheten, øke antall kunder og 

kunder med flere produktkoblinger.

For 1. kvartal 2012 er samlet nytegnet premie (APE) på 157  

millioner kroner (315 millioner). Nedgangen skyldes hovedsakelig 

lavere APE for kollektiv ytelsespensjon. 

•	 	Garanterte	produkter:	69	millioner	kroner	(224	millioner)	

 i første kvartal 2012. 

•	 Fondsforsikring:	84	millioner	kroner	(82	millioner)	i	første	

 kvartal 2012.

•	 Benco:	4	millioner	kroner	(9	millioner	kroner)	i	første	 

 kvartal 2012.
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resultat 
Resultatutvikling SPP2)

 1. kvartal     Året 

NOK mill. 2012 2011 2011

Administrasjonsresultat 41 31 99

Risikoresultat 45 75 289

Finansresultat 215 121 -226

Øvrig 54 38 129

Resultat før amortisering 355 265 291

Amortisering immaterielle  

eiendeler

-89 -91 -358

Resultat før skatt 266 174 -67

 

Administrasjonsresultat

Administrasjonsinntektene økte med 4 prosent3) i 1. kvartal 2012 

sammenlignet med foregående år. Økt forvaltningskapital har 

resultert i økte honorarer i forhold til året før. Kostnadene3) var 

uforandret i kvartalet. 

Risikoresultat

Summen av risiko- og dødsfallsresultatet er positivt og på nivå 

med tidligere år. Det er fremdeles et godt sykeresultat som utgjør 

den største delen av risikoresultatet. Oppløsning av tidligere reser-

verte sykeerstatninger er som forventet lavere enn foregående år.  

Finansresultat

Kvartalet kjennetegnes av stigende aksjemarkeder og høyere 

markedsrenter. I nytegningsporteføljen P250, som har den høyeste 

andelen aksjer, var avkastningen 2,8 prosent. Dette førte til en 

overskuddsdeling. I porteføljen med lavest aksjeandel, P520, var 

avkastningen svakt negativ. I løpet av årets 1. kvartal er 27 millioner 

kroner inntektsført i indekseringsavgift i Defined Benefit-porteføljen. 

Stigende rentenivåer og inngang i kredittspreader reduserer for-

pliktelsene i regnskapet. Dette har gitt en positiv resultateffekt i 

form av tilbakeføring av latent kapitaltilskott (LKT) med 205 millioner 

kroner. 

For å redusere effekten av fallende aksjemarkeder på resultatet er 

det etablert en sikringsportefølje. På bakgrunn av stigende aksje-

markeder i 1. kvartal ble verdien i porteføljen redusert med 63 

millioner kroner. 

 

Totalavkastning SPP

 1. kvartal     Året 

Portefølje 2012 2011 2011

Defined Benefit (DB) 0,64 % 0,83 % 8.60 %

Defined Contribution (DC) 

P250* 2,84 % 0,44 % 3.30 %

P300* 0,74 % 0,69 % 7.60 %

P520* -0,72 % 0,45 % 12.50 %

AP (Avgangspensjon) -0,10 % 0,06 % 2.80 %

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

  

Øvrig resultat 

Øvrig resultat består i hovedsak av avkastningen på selskaps-

porteføljen som i sin helhet er plassert i korte rentebærende  

verdipapirer. Stigende markedsrenter og en positiv utvikling i  

kredittmarkedene bidro til et forbedret resultat.  

Balanse
SPP tilpasser aksjeeksponeringen etter utviklingen i markedet og 

risikobærende evne i porteføljene med såkalt dynamisk risiko-

styring. I takt med økt risikobærende evne er aksjeandelen i  

porteføljer med rentegaranti økt noe i kvartalet. 

Aktivaallokering kundeporteføljer med rentegaranti  

Bufferkapitalen (villkorad återbäring) har økt med 1 milliard kroner 

i kvartalet og var ved utgangen av mars 8,4 milliarder kroner. 

Økningen skyldes først og fremst stigende aksjemarkeder og 

 høyere markedsrenter. 

 

Aksjer 

Renter 

Alternative 
investeringer

30.9.11 31.12.11 31.3.12

7 % 8 % 8 %

12 %

81 %

12 %

80 %

17 %

75 %

SPP  

•	 Kåret	til	”Årets	Fondforsikringsbolag”	av	Söderberg	&	Partners	for	4.	år	på	rad
•	 Styrket	soliditet	–	solvensmargin	i	SPP	Livförsäkring	på	226	prosent	
•	 Premieinntekter	innenfor	fondsforsikring	økt	med	2	prosent	

Forretningsområdet SPP1) tilbyr pensjons- og forsikringsløsninger samt rådgivning til foretak i den konkurranseutsatte delen av  

tjenestepensjonsmarkedet. I tillegg tilbyr selskapet privat pensjonssparing samt syke- og helseforsikringer.  

| SPP

1) SPP omfatter selskapene som inngår i Storebrand Holding Konsern eksklusiv SPP Fonder som inngår i Kapitalforvaltning. 
2) Alle tall er eksklusiv BenCo.
3) Alle prosentvise endringer er målt i lokal valuta.
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Solvens

Det har skjedd en omstrukturering av konsernstrukturen i SPP i 

løpet av 1. kvartal. SPP Liv Fondförsäkring AB er ikke lenger et 

datterselskap av SPP Livförsäkring AB, men et søsterselskap. Det 

foreligger derfor ikke lenger en formell gruppesolvens tilsvarende 

den som tidligere har blitt rapportert. Ved utgangen av kvartalet 

var solvensen i SPP Livförsäkring AB 226 prosent og 181 prosent 

i SPP Liv Fondförsäkring AB. Per 31.desember 2011 var solvensen 

henholdsvis 169 prosent og 188 prosent. 

Solvensen økte i kvartalet som følge av stigende markedsrenter og 

positiv utvikling i aksjemarkedene. Den sterke solvensen har gitt 

mulighet for å tilbakebetale lån på 500 SEK til Storebrand ASA som 

vil gjennomføres i 2. kvartal. I solvensberegningen i Sverige  

diskonteres forsikringsforpliktelsene med markedsrenten. 

Soliditet

På bakgrunn av endring i konsernstrukturen i SPP rapporteres det ingen 
formell gruppesolvens som tidligere. Figuren over viser solvensutviklingen i SPP 
Livförsäkring og SPP Liv Fondsförsäkring. 

 

Forvaltningskapitalen var 111 milliarder kroner ved utgangen av 

kvartalet, mot 108 milliarder kroner ved utgangen av 2011. I løpet 

av kvartalet har kapitalen økt med 3 milliarder kroner som følge av 

stigende aksjemarkeder. Om lag 70 prosent av kundemidler i Unit 

linked er eksponert mot aksjer. 

marked
Premieinntekter1)

 1. kvartal     Året 

NOK mill. 2012 2011 2011

Garanterte produkter  739  687 2 632 

Unit Link  839  821 3 633 

Totalt 1 578 1 507 6 265

Premieinntektene har hatt en positiv utvikling og økte med 71 

millioner kroner. Innenfor fondsforsikring (Unit linked) var premi-

einntektene 2 prosent høyere enn tilsvarende periode året før. 

Andelen fondsforsikring av SPPs premieinntekter var 53 prosent 

(54 prosent). 

Salg 

Nysalg målt i APE ble 298 millioner kroner (323 millioner) i kvartalet, 

en reduksjon på 7 prosent. Eget salg og salg gjennom megler-

kanalen økte sammenliknet med året før. Reduksjonen kommer fra 

valgsentralene som skyldes at færre individer gjør aktive valg. Av 

den totale nytegningen hittil i år utgjør fondsforsikring 67 prosent 

(69 prosent). Det er gledelig at SPP for fjerde år på rad ble kåret til 

Sveriges beste fondsforsikringsleverandør av den uavhengige  

pensjonsrådgiveren Söderberg & Partners.

Nytegnet premie (APE): 

•	 Garanterte	produkter:	95	millioner	kroner	(95	millioner)	i	

 kvartalet. 

•	 Fondsforsikring:	199	millioner	kroner	(223	millioner)	i

  kvartalet. 

•	 Øvrig:	4	millioner	kroner	(4	millioner)	i	kvartalet.	

SPP |

1) Eksklusiv tilflytting av premiereserver.

150 %

Villkorad återbäring i % av kunde-
fond med garanti

Solvency margin 
SPP Livförsäkring AB

Solvency margin SPP Liv 
Fondförsäkring AB

1. kv 2011

13,3 %

168 %

2. kv 2011

11,4 %

166 %
169 %

181 %

256 %

224 %

184 %
188 % 226 %

3. kv 2011 4. kv 2011 1. kv 2012

8,1 % 10,0 % 12,0 %
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resultat
Resultatutvikling kapitalforvaltning

 1. kvartal     Året 

NOK mill. 2012 2011 2011

Driftsinntekter  164  166  684 

Driftskostnader  -128  -118  -481 

Driftsresultat  36  48  203 

Avkastningsresultat  -8  28  79 

Netto finansinntekter  3  1  11 

Resultat før amortisering  31  77  293 

Amortisering immaterielle  

eiendeler

 -1  -2  -9 

Resultat før skatt  30  74  284 

 

Kapitalforvaltningsvirksomheten fikk et resultat før amortisering på 

31 millioner kroner (77 millioner) i 1. kvartal. Fjorårstallet var spe-

sielt godt som følge av avkastningsbaserte engangsinntekter på 

35 millioner kroner. Det underliggende resultatet i kvartalet er like-

vel svakere enn i 2011, i hovedsak som følge av kostnads økning 

drevet av tilpasning til nye regulatoriske krav samt utvidelse av 

virksomheten i det svenske markedet. Driftskostnadene i kvartalet 

er økt sammenlignet med fjoråret og utgjorde 128 millioner kroner 

(118 millioner) i kvartalet. I tillegg er inntektsutviklingen noe  

svakere enn fjoråret som følge av markedsutviklingen gjennom 

2011. Det er imidlertid god vekst i midler under forvaltning, noe 

som gir grunnlag for økte resultater fremover. 

Avkastningsbasert resultat utgjør minus 8 millioner kroner i 

1. kvartal, mot 28 millioner kroner i 2011 (engangseffekter). 

Avkastningsbaserte inntekter inntektsføres først når de er helt 

sikre, i hovedsak 31. desember. Meravkastning øker avsetningene 

til avkastningsbasert bonus. Dette gjøres løpende gjennom året.   

 

Forvaltningskapital
Samlet kapital til forvaltning utgjorde 426 milliarder kroner  

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

11,8 milliarder kroner i kvartalet: 

•	 Forvaltningsvolumet	fra	konsernkunder	inklusiv	eiendom	er	økt		

 med 8 milliarder kroner i kvartalet. 

•	 Verdipapirfond	er	økt	med	4	milliarder	kroner	i	kvartalet,	som		

 følge av god tegning i SPP Fonder og Storebrand Fondene.

•	 Forvaltningsvolumet	for	eksterne	diskresjonære	kunder	har		

 vært stabilt i kvartalet. 

 

Midler til forvaltning (NOK mrd) 

verdiskaping 
Verdiskapingen i kvartalet var positiv. Total meravkastning  

(avkastning i forhold til relevante benchmarks) i 1. kvartal var  

1 140 millioner kroner (206 millioner). Av alle aksjefond (eksklu-

siv indeksfond) har 95 prosent (40 prosent) en avkastning bedre 

enn sine referanseindekser (beregnet før forvaltningshonorar). 

Tilsvarende for rentefond har 91 prosent (89 prosent) en avkast-

ning bedre enn sine referanseindekser ved utgangen av kvartalet.

marked
Etter et turbulent 2011 startet 2012 med noe større optimisme 

i markedene. De institusjonelle investorene er imidlertid fortsatt 

preget av en avventende og forsiktig holdning. Tradisjonelt er 

starten på året preget av lavt salg i institusjonsmarkedet. 

Netto nysalgsvolum i kapitalforvaltningsvirksomheten (eksterne 

diskresjonære midler og verdipapirfond) ble 1,3 milliarder kroner 

(2,6 milliarder) i kvartalet. I 1. kvartal var det tegning på 190  

millioner kroner (2,7 milliarder) i den norske virksomheten og  

tegning på 1,1 milliarder kroner (innløsning på 82 millioner) i den 

svenske virksomheten. Trenden viser tegninger innenfor aksjefond 

og innløsning i rentefond. Utviklingen viser tegn til økt risikovilje, 

men bærer preg av at investorene fortsatt er forsiktige.

Kapitalforvaltning

| Kapitalforvaltning  

•	 Midler	til	forvaltning	økt	med	11,8	milliarder	kroner	i	kvartalet	
•	 Gode	forvaltningsresultater	gir	meravkastning	på	1,1	milliarder	kroner
•	 Netto	nysalg	1,3	milliarder	kroner	–	nedgang	fra	året	før	

Kapitalforvaltningsvirksomheten1) i Storebrand tilbyr en full bredde av spare- og investeringsprodukter til institusjonelle eksterne og 

interne kunder. I tillegg tilbyr virksomheten verdipapirfond til privatmarkedet. 

1) Virksomheten omfatter selskapene Storebrand Kapitalforvaltning AS, Storebrand Fondene AS, SPP Fonder AB, Storebrand Realinvestering AS og Storebrand Eiendom AS.

48

142

266

28

29

36

21

23

35

2008 2009 2010 2011 YTD

Konsernkunder Eiendom (konsernkunder)

Eksterne diskresjonære Verdipapirfond

351

306

30

24

48

407

309

31

25

414

53

318

31

25

426

229
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resultat
Resultatutvikling bank1)

 1. kvartal     Året 

NOK mill. 2012 2011 2011

Netto renteinntekter 113 116 443

Netto provisjonsinntekter 16 20 73

Andre inntekter 15 15 32

Totale inntekter 144 150 548

Driftskostnader -94 -95 -345

Resultat før tap 50 55 203

Tap på utlån/investeringseiendom-

mer 

6 -4 10

Resultat før amortisering 56 51 213

Amortisering immaterielle eien-

deler

-4 -4 -22

Resultat før skatt 51 47 190

 

Bankkonsernets resultat på 56 millioner kroner i 1. kvartal skyldes 

i hovedsak god drift, positive verdiendringer og inntektsføring på 

tapslinjen. 

Netto renteinntekter ble 113 millioner kroner (116 millioner) i 

kvartalet. Etter en stigende trend i pengemarkedsrenten mot  

slutten av 2011 har rentemarkedet raskt snudd i retning av et 

langsiktig lavere rentenivå etter Norges Banks to siste reduksjoner 

av styringsrenten. Dette har medført økte utlånsmarginer, men 

pressede innskuddsmarginer. Netto renteinntekter i prosent av 

gjennomsnittlig forvaltningskapital ble 1,18 prosent (1,21  

prosent) i kvartalet.

Andre inntekter i 1. kvartal ble positivt påvirket av en regnskaps-

messig gevinst på 8 millioner kroner (3 millioner) knyttet til 

verdiendringer på finansielle instrumenter. Hovedforklaringen til 

den positive resultateffekten i kvartalet er at banken førtidig har 

innløst lån i bytteordningen med Norges Bank som har gitt en 

regnskapsmessig gevinst på 6 millioner kroner. 

Driftskostnadene i bankkonsernet utgjorde 94 millioner kroner 

(95 millioner) i 1. kvartal. Kostnadene har økt fra foregående 

kvartal som følge av markedsføringskostnader og regnskaps messig 

omklassifisering fra netto renteinntekter. Bankvirksomhetens2)  

kostnadsprosent utgjorde 65 prosent i kvartalet (64 prosent). 

Bank

Bank | 

•	 stabil resultatutvikling 
•	 Tilbakeføring	av	tapsavsetninger	
•	 lansert ny mobilbank og oppgradert nettbanken

Storebrand Bank er en direktebank som tilbyr et bredt spekter av banktjenester til personmarkedet. Banken er også en ledende  

tilbyder av rådgivning, transaksjonstjenester og finansiering til bedriftskunder innenfor næringseiendom. 

1) Omfatter Storebrand Bank konsern.
2) Bankvirksomheten består av Storebrand Bank ASA og Storebrand Boligkreditt AS.

Internasjonal finansuro har foreløpig ikke medført problemer i 

bankens utlånsportefølje og misligholdsvolumet er lavt og på et 

lavere nivå enn tilsvarende periode i 2011. Det er inntektsført  

6 millioner kroner (tap på 4 millioner) i nedskrivninger på utlån i 

1. kvartal. Gruppenedskrivninger er redusert på bakgrunn av bedre 

porteføljekvalitet.

Balanse
Brutto utlån til kunder ved utgangen av 1. kvartal utgjør 34  

milliarder kroner. Dette tilsvarer en liten økning i kvartalet. Bedrifts-

markedsutlån utgjør 33 prosent av porteføljen. Det er få kunder 

som er i mislighold, og tapsnivået i porteføljen er lavt.

Misligholdsvolumet er tilnærmet uendret i 1. kvartal og utgjør 1,0 

prosent (1,0 prosent) av brutto utlån.

 

Banken har etablert gode likviditetsbuffere og legger stor vekt på 

å ha en balansert fundingstruktur med forfall på ulike løpetider og 

utstedelser i ulike markeder. Det er etablert trekkfasiliteter/kreditt-

avtaler med andre banker som Storebrand Bank kan trekke på ved 

behov.

Innskuddsdekningen utgjorde 54 prosent ved utgangen av  

kvartalet. Dette er på nivå med tilsvarende tidspunkt året før.  

Storebrand Boligkreditt AS har utstedt obligasjon på 2 750 millioner 

kroner i markedet i 1. kvartal. Midlene er blant annet benyttet til å 

førtidig innfri lån i bytteordningen med forfall høsten 2013 slik at 

gjenværende finansiering via Norges Banks bytteordning er under 

2 milliarder kroner.

Kapitaldekningen i bankkonsernet var 13,9 prosent og kjerne-

kapitaldekningen 11,6 prosent ved utgangen av kvartalet.

marked
Banken har i mars lansert ny mobilbank med positiv mottakelse, 

og i april er nettbanken integrert med konsernets øvrige nett-

løsninger. Samtidig er nettløsningen oppgradert med ny  

menystruktur som er godt tilpasset blant annet nettbrett og 

smarttelefoner. 
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Forsikring

resultat
Resultatutvikling forsikring 

 1. kvartal     Året 

NOK mill. 2012 2011 2011

Premieinntekter for egen regning  470  424 1 807 

Erstatningskostnader for egen 

regning

- 312 - 335 -1 314 

Forsikringsrelaterte driftskost-

nader

- 86 - 80 - 332 

Forsikringsresultat  72  10  161 

Finansinntekter  17  24  119 

Resultat før amortisering  89  33  281 

Amortisering av immaterielle 

eiendeler

- 1 - 2 - 6 

Resultat før skatt  88  31  275 

Resultatutviklingen i Storebrand Forsikring har vært god i 1.  

kvartal. Forsikringsresultatet ble 72 millioner kroner (9 millioner), 

med en samlet combined ratio på 85 prosent (98 prosent). 

Forsikringsresultatet reflekterer et sterkt risikoresultat og en  

kostnadseffektiv organisasjon. Premieinntektene for egen  

regning økte med 11 prosent sammenlignet med foregående år 

og reflekterer en fortsatt stabil vekst i enheten.

Resultat før amortisering endte på 89 millioner kroner for  

kvartalet og utgjør en resultatforbedring på 56 millioner kroner  

fra 2011.

Nøkkeltall forsikring

 1. kvartal     Året 

i % 2012 2011 2011

Skadeprosent2) 66 % 79 % 73 %

Kostnadsprosent2) 19 % 19 % 19 %

Combined ratio 85 % 98 % 91 %

Storebrand Forsikring har et sterkt risikoresultat i 1. kvartal med 

13 prosentpoeng lavere skadeprosent enn tilsvarende periode i 

fjor. Forbedringen i resultatet skyldes i hovedsak unormalt lave 

vinterrelaterte skader og få storskader i perioden. For samtlige 

produktområder er den underliggende risikoutviklingen god. Dette 

er et resultat av kontinuerlig videreutvikling av prisingsmodellene i 

enheten i kombinasjon med konkrete produkttiltak.

 

Kostnadsprosenten utgjorde 19 prosent (19 prosent), og kost-

nadsbasen skal ytterligere effektiviseres gjennom økt automati-

sering og økt salg via kostnadseffektive og direktebaserte kanaler.

Investeringsporteføljene til Storebrand Forsikring utgjør 3,7  

milliarder kroner og er i hovedsak plassert i ulike rentepapirer  

med kort og mellomlang durasjon. Finansinntektene er lavere enn 

fjoråret og er preget av lave renter.

marked 

Storebrand Forsikring tilbyr et bredt produktspekter innenfor 

både person- og bedriftsmarkedet. Konkurransen vurderes som 

økende i personmarkedet og er spesielt sterk innenfor øvre del 

av bedriftsmarkedet. Den samlede bestandspremien utgjør ved 

utgangen av 1. kvartal 2,1 milliarder kroner, hvor 1 milliard kroner 

kommer fra personmarkedet.

Innenfor personmarkedet har Storebrand en etablert posisjon når 

det gjelder personforsikringer og en utfordrerposisjon innenfor 

skadeforsikringsdekningene motor og eiendom. Veksten innenfor 

personforsikringer er stabil og i tråd med den generelle markeds-

veksten. Salget av skadeforsikringer er stabilt med direktebaserte 

kanaler som den primære distribusjonskanalen. Dette bidrar til en 

kostnadseffektiv distribusjonsmodell.

Bedriftsmarkedet er generelt et modent marked med unntak 

av helseforsikring, som har en årlig vekstrate på 20 prosent. 

Målt i bestandspremie har Storebrand en markedsledende posi-

sjon innen helseforsikring med en god salgsvekst i kvartalet. 

Etterspørselen etter produktløsninger som kobler helse- og 

personal forsikringer, samt uføredekninger er økende. Driveren bak 

dette er bedrifters ønske om redusert sykefravær, økt arbeids-

trivsel og reduksjon i samlede forsikringskostnader.

| Forsikring

•	 sterkt risikoresultat
•	 kostnadseffektiv drift
•	 11 prosent vekst i premieinntektene 

Forretningsområdet Forsikring har ansvaret for konsernets ettårige risikoprodukter. Det omfatter skade- og helseforsikring1) samt  

person- og personalrisiko. Gjennom kostnadseffektiv distribusjon og kundevennlige nettløsninger tilbyr enheten behandlingsforsikring  

i det norske og svenske bedrifts- og privatmarkedet, skadeforsikrings- og personrisikoprodukter til det norske privatmarkedet og  

personalforsikring i det norske bedriftsmarkedet.

1) Helseforsikring er 50 prosent eid av Storebrand ASA og Munich Re.
2) For egen regning.
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Øvrig virksomhet

resultat
Resultatutvikling øvrig virksomhet

 1. kvartal     Året 

NOK mill. 2012 2011 2011

Storebrand ASA 

Renteinntekter 21 11 73

Rentekostnader -46 -32 -161

Gevinst/tap verdipapirer 5 -4 -8

Andre finansposter -5 -1 -16

Netto finansposter -25 -26 -113

Driftskostnader -36 -40 -165

Resultat Storebrand ASA1) -61 -66 -278

Elimineringer m.v. 0 0 0

Resultat øvrig virksomhet -61 -66 -278

 

Resultatet fra Storebrand ASA etter IFRS vises i tabellen over.  

Det offisielle regnskapet er avlagt etter norsk regnskapslovgivning 

og finnes i sin helhet i regnskapsseksjonen. 

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

ved utgangen av kvartalet. Dette er en økning på 0,1 milliarder 

kroner siden årsskiftet. I løpet av kvartalet har selskapet mottatt 

konsernbidrag på til sammen 447 millioner kroner. Selskapet har 

også innfridd et lån på 282 millioner kroner. Likvide eiendeler 

består i hovedsak av kortsiktige rentepapirer med god kreditt-

rating. 

Total rentebærende gjeld i Storebrand ASA utgjorde 3,3 milliarder 

kroner ved utgangen av kvartalet. Neste forfall på obligasjonsgjeld 

er i mars 2013.

Storebrand ASA eide 0,69 prosent (3 124 482) av selskapets egne 

aksjer ved utgangen av kvartalet.  

Øvrig virksomhet | 

Øvrig virksomhet består i hovedsak av morselskapet i Storebrand-

konsernet, Storebrand ASA og regnskapsmessige elimineringer. 

1) Resultat Storebrand ASA før konsernbidrag.
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Makrobildet  

De internasjonale finansmarkedene bedret seg i kvartalet og tiltak 

fra den europeiske sentralbanken resulterte i bedre likviditet og 

reduserte risikopremiene for banksektoren. Tilgangen på finansi-

ering bedret seg, men mot slutten av kvartalet og gjennom april 

måned økte igjen uroen i finansmarkedene. Det er fremdeles stor 

usikkerhet rundt den økonomiske utviklingen i Europa, og veksten 

anslås å være lav de kommende årene. Dette vil også påvirke utvik-

lingen i Storebrands hjemmemarkeder, Norge og Sverige. 

 

Renten på tiårige norske og svenske statsobligasjoner steg gjennom 

kvartalet fra et lavt nivå i midten av januar, før de nå har falt noe 

igjen. Rentenivået er historisk lavt. På sikt er dette en ut fordrende 

situasjon for et forsikringsselskap som skal dekke en årlig rente-

garanti. Samtidig opplever Storebrand at det fortsatt er gode inves-

teringsmuligheter i markedet med en forventet avkastning som 

overgår den gjennomsnittlige rentegarantien på 3,4 prosent. 

Det forventes fortsatt vekst innenfor Storebrands kjernemarkeder. 

Lønnsveksten i Norge er sterk og forventes å bli på om lag 3,5 

prosent i 2012. Veksten i markedet for liv og pensjon preges av at 

etterspørselen dreier fra ytelsesbaserte pensjoner med rentegaranti 

til innskuddbaserte produkter uten rentegaranti. 

Resultatutvikling 

Konsernets resultat og kontantstrøm vil gradvis styrkes gjennom 

overgangen til produkter hvor resultatutviklingen i mindre grad 

på virkes av markedssvingninger. Storebrand har som målsetting å 

oppnå et resultat før overskuddsdeling og utlånstap på 2,5 milliarder 

kroner innen utgangen av 2013, men på bakgrunn av markedsuroen 

i 2011 ligger konsernet bak resultatmålet. I tillegg vil konsernresul-

tatet være påvirket av netto overskuddsdeling, avkastningsbaserte 

honorarer og utlånstap. Dette er elementer som i større grad påvir-

kes av markedsutviklingen. Urolighetene i finansmarkedene gjennom 

2011 har ført til lavere kundefond og medfølgende lavere inntekter 

enn forutsatt. Utviklingen i 1. kvartal har redusert gapet, men det 

arbeides fortsatt med kompenserende kostnadstiltak. 

Risiko 

Storebrand er gjennom forretningsområdene eksponert for flere 

risikoer. Utvikling i rentenivå, eiendoms- og aksjemarkedene vurde-

res som de vesentligste risikofaktorer som kan påvirke konsernets 

resultat, ved siden av utvikling i levealder og ytelser som følge av 

sykdom. Nivået på investeringsavkastningen er viktig for å kunne 

levere en avkastning som overgår rentegarantien i produktene over 

tid. Risikostyring er et prioritert kjerneområde i konsernet. Etter 

finanskrisen i 2008, har Storebrand aktivt bygget bufferkapital for å 

kunne håndtere den type markedsuro som nå erfares. 

Forslag om endring i skatteloven 

Finansdepartementet sendte 1. januar 2012 på høring et  

forslag om å begrense fritaksmetoden for aksjer som eies av 

kunde porteføljene i livsforsikringsselskaper og pensjonsforetak. 

Høringsfrist var 2. april 2012. Storebrand antar at det er meget 

sannsynlig at forslaget vil bli vedtatt. Regjeringen har foreløpig ikke 

fremmet en proposisjon til Stortinget og det er ikke kjent når dette 

vil skje. Storebrand vil med den foreslåtte endringen få en skatte-

kostnad på inntil 28 prosent. Det er ikke foreslått begrensninger i 

anvendelsen av fremførbare underskudd og de fremførbare under-

skudd Storebrand-konsernet har vil derfor skjerme selskapet fra å 

betale skatt i en periode.  

Solvens II 

Banklovkommisjonens utredning om fripoliser og kapitalkrav, NOU 

2012:3, var på høring til 25. april 2012. Utredningen inneholder 

forslag som kan bidra til bedre tilpasning av fripoliser til kapital-

kravene som følger av Solvens II. Det viktigste forslaget er å åpne for 

frivillig konvertering av fripoliser til fripoliser med investeringsvalg, 

uten garanti. Det åpnes også for at selskapene kan konvertere flere 

mindre fripoliser til individuelle pensjonsavtaler uten garanti, samt 

forkortet utbetalingsperiode for mindre fripoliser. Hovedtrekkene i 

forslagene har fått bred støtte i høringsrunden. Finansdepartementet 

vil nå fremme et lovforslag for behandling i Stortinget. Det er ventet 

at endringene i NOU 2012:3 vil tre i kraft 1. januar 2013.

Endringer i norsk regelverk er nødvendig for å sikre et godt og  

stabilt tjenestepensjonssystem for bedrifter og ansatte under 

Solvens II. Storebrand stiller seg positiv til de foreslåtte tiltak, men 

understreker at disse ikke er tilstrekkelige til å løse utfordringene 

knyttet til innføring av Solvens II under dagens norske regelverk.

Banklovkommisjonen arbeider videre med nytt regelverk for for-

sikringsbaserte tjenestepensjonsordninger tilpasset pensjonsrefor-

men, endrede markedsforhold og nye kapitaldekningskrav. I NOU 

2012:3 ble det uttalt at Banklovkommisjonen tar sikte på å komme 

med forslag til nye forsikringsbaserte pensjonsordninger i mai/

juni 2012. Fremdriftsplanen i arbeidet er opprettholdt med sikte 

på at utredningsarbeidet skal være ferdig før sommeren, men det 

tas nå sikte på offentliggjøring etter sommerferien i august 2012. 

Storebrand følger regelverksprosessene tett og har en konstruktiv 

dialog med myndighetene om disse spørsmålene.

Internasjonalt er neste milepæl i Solvens II-prosessen å vedta  

endringer i Solvens II direktivet. Disse endringene omtales ofte som 

Omnibus II. Det foreligger et forslag til endringer som nå diskuteres 

av EU-kommisjonen, EU-rådet og EU-parlamentet i fellesskap. Viktige 

punkter som diskuteres er overgangsbestemmelser og metoden for å 

fastsette den risikofrie rentekurven. Omnibus II vedtaket er forventet 

i september. Dette innebærer en vesentlig forsinkelse i forhold til 

opprinnelig plan, og forsinker også prosessen med gjennomførings-

bestemmelser (nivå 2) fordi Omnibus II må vedtas først. Den offisielle 

tidsplanen er fortsatt at Solvens II skal gjennomføres 1. januar 2014.

Fremtidig reservering for økt forventet levealder 

Finanstilsynet arbeider i samarbeid med finansbransjen i Norge 

med nye dødelighetstabeller. Det er et generelt behov for opp-

reservering for å styrke langt liv avsetningen innenfor kollektiv  

pensjon. Avhengig av forutsetninger om fremtidig dødelighet, 

forventes en oppreservering å utgjøre 3-7 prosent av premie-

reservene. Det forventes at oppreserveringen i stor grad vil kunne 

foretas gjennom avkastning utover rentegaranti i kundeporteføljene.

Det er naturlig å se oppreserveringen i kombinasjon med endret 

tjenestepensjonsregelverk og innføring av levealdersjustering, ref. 

Banklovkommisjonens innstilling som forventes til sommeren.  

Ny struktur for tjenestepensjon kan derfor påvirke både reserve-

ringsbehov og tidslinje positivt. Storebrand satte i 2010 og 2011 av 

1,5 milliarder kroner for fremtidig reservering til langt liv. Kundene 

må påregne at Storebrand Livsforsikring også i 2012 vil avsette en 

vesentlig del av avkastning utover rentegarantien for å dekke økt 

forventet levealder.

Lysaker, 2. mai 2012

Fremtidsutsikter
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Note

1. kvartal Året

NOK mill. 2012 2011 2011

Netto premieinntekter 8 658 9 586 25 587

Netto renteinntekter bankvirksomhet 11 113 116 443

Netto inntekter fra finansielle eiendeler og eiendom for selskap:

   -aksjer og andeler til virkelig verdi 12 -2 25

   -obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning til virkelig verdi 12 198 153 505

   -finansielle derivater til virkelig verdi 12 8 22 38

   -netto inntekter fra obligasjoner til amortisert kost 12 32 1 49

   -netto inntekter fra eiendommer 17 9 15 82

   -resultat fra investeringer i tilknyttede selskaper -2 2 -4

Netto inntekter fra finansielle eiendeler og eiendom for kunder:

   -aksjer og andeler til virkelig verdi 12 5 109 -1 041 -5 998

   -obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning til virkelig verdi 12 1 585 105 7 890

   -finansielle derivater til virkelig verdi 12 -3 2 406 2 852

   -netto inntekter fra obligasjoner til amortisert kost 12 424 484 2 850

   -netto renteinntekter utlån 31 29 126

   -netto inntekter fra eiendommer 17 202 467 1 581

   -resultat fra investeringer i tilknyttede selskaper -6 17 72

Andre inntekter 516 575 2 127

sum inntekter 16 873 12 935 38 225

Erstatninger for egen regning -6 453 -8 484 -25 107

Endring forsikringsforpliktelser -5 258 -1 952 -11 668

Endring bufferkapital -3 364 -901 4 163

Tap på utlån/reversering av tidligere tap 6 3 14

Driftskostnader 13 -919 -849 -3 392

Andre kostnader -37 -65 -274

Rentekostnader -179 -171 -681

Sum	kostnader	før	amortisering	og	nedskrivning -16 206 -12	419 -36	946

Konsernresultat	før	amortisering	og	nedskrivning 667 516 1 279

Amortisering og nedskrivning av immaterielle eiendeler -95 -100 -394

Konsernresultat	før	skatt 571 416 885

Skattekostnad 3 -47 -23 -144

Resultat etter skatt solgt/avviklet virksomhet -2 -60

periodens resultat 524 392 681

Periodens	resultat	kan	henføres	til:

Majoritetens andel av resultatet 523 390 674

Minoritetens andel av resultatet 1 2 7

sum 524 392 681

Resultat per ordinær aksje (NOK kroner) 1,17 0,87 1,51

Gjennomsnittlig antall aksjer i beregningsgrunnlaget (millioner) 446,4 446,1 446,3

Det er ingen utvanning av aksjene

resultatregnskap

Storebrand konsern
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1. kvartal Året

NOK mill. 2012 2011 2011

Periodens resultat 524 392 681

Øvrige resultatelementer

Endringer estimatavvik pensjoner, etter skatt -18 -10 52

Omregningsdifferanser, etter skatt -91 20 117

Verdiregulering egne bygg, etter skatt 6 12 76

Gevinst/tap obligasjoner tilgjengelig for salg -13 -205 -218

Totalresultatelementer allokert til kunder 7 193 142

Sum	øvrige	resultatelementer -109 10 169

totalresultat 415 402 850

Totalresultat	kan	henføres	til:

Majoritetens andel av totalresultatet 416 398 841

Minoritetens andel av totalresultatet -1 4 9

sum 415 402 850

konsolidert oppstilling over totalresultat

Storebrand konsern
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NOK mill. Note 31.3.12 31.12.11

Eiendeler	selskapsporteføljen

Utsatt skattefordel 26 58

Immaterielle eiendeler 6 379 6 523

Pensjonseiendel 46 46

Varige driftsmidler 143 132

Investeringer i tilknyttede selskaper 122 125

Fordringer på tilknyttede selskaper 69 69

Finansielle eiendeler til amortisert kost

- Obligasjoner 2 411 1 985

- Obligasjoner som holdes til forfall 223 169

- Utlån til kredittinstitusjoner 322 269

- Utlån til kunder 16 33 499 33 323

Reassurandørenes andel av forsikringsmessige avsetninger 177 176

Eiendommer vurdert til virkelig verdi 17 1 332 1 347

Eiendommer til eget bruk 17 68 335

Biologiske eiendeler 106 64

Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer 2 084 1 803

Finansielle eiendeler til virkelig verdi 14

- Aksjer og andeler 314 322

- Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning 19 818 20 059

- Derivater 1 377 1 291

Bankinnskudd 4 125 3 924

Eiendeler solgt/avviklet virksomhet 20 20 35

sum eiendeler selskap 72 659 72 056

Eiendeler	kundeporteføljen

Investeringer i tilknyttede selskaper 90 106

Fordringer på tilknyttede selskaper 496 428

Finansielle eiendeler til amortisert kost

- Obligasjoner 66 621 62 976

- Obligasjoner som holdes til forfall 10 540 7 983

- Utlån til kunder 16 3 164 3 010

Eiendommer vurdert til virkelig verdi 17 27 813 27 740

Eiendommer til eget bruk 17 1 405 1 125

Biologiske eiendeler 501 552

Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer 2 690 1 900

Finansielle eiendeler til virkelig verdi 14

- Aksjer og andeler 84 756 84 936

- Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning 126 479 128 034

- Derivater 4 317 5 149

Bankinnskudd 5 508 5 447

sum eiendeler kunder 334	379 329 386

sum eiendeler 407	038 401	442

Balanse  

Storebrand konsern

fortsetter neste side



18

NOK mill. Note 31.3.12 31.12.11

egenkapital og gjeld

Innskutt egenkapital 11 718 11 717

Opptjent egenkapital 7 350 6 929

Minoritetsinteresser 134 132

sum egenkapital 19 202 18 777

Ansvarlig lånekapital 15 7 602 7 496

Bufferkapital 18 498 15 480

Forsikringsforpliktelser 310 046 307 095

Pensjonsforpliktelser 1 654 1 629

Utsatt skatt 53

Finansiell gjeld

- Gjeld til kredittinstitusjoner 15 3 681 6 016

- Innskudd fra kunder i bankvirksomhet 18 18 106 18 477

- Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 15 15 933 13 626

- Derivater selskapsporteføljen 529 736

- Derivater kundeporteføljen 1 470 1 983

Annen kortsiktig gjeld 10 242 10 095

Gjeld solgt/avviklet virksomhet 20 21 30

sum gjeld 387 836 382 665

sum egenkapital og gjeld 407	038 401	442

Storebrand konsern
BaLaNSE	ForTS.
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Majoritetens andel av egenkapitalen

Minoritet 

Total 

egen-

kapital

Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital

NOK mill.

Aksje-

kapital1)

Egne 

aksjer

Over-

kurs-

fond

Sum 

innskutt 

egen-

kapital

Estimat-

avvik 

pens-

joner

Valuta 

omreg-

nings-

reserve

Annen 

egen-

kapital2)

Sum 

opptjent 

egen-

kapital

egenkapital 31.12.10 2 250 -19 9	485 11 715 -801 101 7 230 6 530 172 18	417

Periodens resultat 674 674 7 681

Endringer estimatavvik pensjoner 52 52 52

Omregningsdifferanser 115 115 2 117

Sum	øvrige	resultatelementer 52 115 167 2 169

totalresultat for perioden 52 115 674 841 10 851

egenkapitaltransaksjoner med 

eiere:

Egne aksjer 2 2 19 19 21

Utbetalt aksjeutbytte -491 -491 -3 -494

Kjøp av minoritetsinteresser 38 38 -48 -10

Annet -9 -9 1 -8

egenkapital 31.12.11 2 250 -17 9	485 11 717 -749 216 7	461 6 929 132 18 777

Periodens resultat 523 523 1 524

Endringer estimatavvik pensjoner -18 -18 -18

Omregningsdifferanser -89 -89 -2 -91

Sum	øvrige	resultatelementer -18 -89 -107 -2 -109

totalresultat for perioden -18 -89 523 416 -1 415

egenkapitaltransaksjoner med 

eiere:

Egne aksjer 2 2 22 22 24

Utbetalt aksjeutbytte

Kjøp av minoritetsinteresser -4 -4 -4

Annet -13 -13 2 -12

egenkapital 31.03.12 2 250 -16 9	485 11 718 -767 128 7 989 7 350 134 19 202

avstemming av konsernets egenkapital

Storebrand konsern

1) 449 909 891 aksjer pålydende kroner 5.                   
2) Inkluderer bundne midler i risikoutjevningsfond med 514 millioner kroner og sikkerhetsavsetninger med 235 millioner kroner.    
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Egenkapitalen endrer seg med resultatet i den enkelte periode, egenkapitaltransaksjoner med eierne og poster som innregnes i 

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

tap, og annen egenkapital kan anvendes i samsvar med allmennaksjelovens bestemmelser.  

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

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

“egne aksjer” skyldes at det er benyttet egne aksjer ved aksjekjøpsordning for ansatte. 

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

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

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

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

ASA, som er børsnotert og konsernspiss. 

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

solvensmarginregelverket. Ansvarlig kapital omfatter både egenkapital og ansvarlig lånekapital. For Storebrand er det disse lovkravene 

som har størst betydning for styring av kapitalen. 

 

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

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

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

samtykke fra lokale tilsynsmyndigheter. 

For nærmere opplysninger om konsernets oppfyllelse av kapitalkrav, se note 21.
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1.1 – 31.3

NOK mill. 2012 2011

Kontantstrømmer	fra	operasjonelle	aktiviteter

Netto innbetalinger forsikring 4 660 6 085

Netto utbetalte erstatninger og forsikringsytelser -3 980 -4 340

Netto inn-/utbetalinger ved flytting -1 336 -2 572

Innbetalinger av renter, provisjoner og gebyrer fra kunder 394 272

Utbetalinger av renter, provisjoner og gebyrer til kunder -153 -119

Betaling av inntektsskatt -2 -3

Utbetalinger til drift -797 -697

Netto inn-/utbetalinger vedrørende andre operasjonelle aktiviteter -563 288

Netto	kontantstrøm	fra	drift	før	finansielle	eiendeler	og	bankkunder -1 777 -1 085

Netto inn-/utbetalinger på utlån kunder -9 412

Netto inn-/utbetaling av innskudd bankkunder -373 -149

Netto inn-/utbetalinger vedrørende verdipapirer 3 122 1 280

Netto inn-/utbetalinger vedrørende eiendomsinvesteringer 288 -141

Netto endring bankinnskudd forsikringskunder -35 885

Netto	kontantstrøm	fra	finansielle	eiendeler	og	bankkunder 2 992 2 287

Netto	kontantstrøm	fra	operasjonelle	aktiviteter	 1 215 1 202

Kontantstrømmer	fra	investeringsaktiviteter

Netto utbetalinger ved kjøp/kapitalisering av konsernselskaper -6 -22

Netto innbetalinger/utbetalinger ved salg/kjøp av driftsmidler -58 -9

Netto utbetalinger ved kjøp/kapitalisering av TS og FKV -17

Netto	kontantstrøm	fra	investeringsaktiviteter -81 -31

Kontantstrømmer	fra	finansieringsaktiviteter

Utbetalinger ved nedbetaling av lån -2 582 -883

Innbetaling ved opptak av lån 3 853 699

Utbetaling av renter lån -192 -92

Utbetaling av renter på ansvarlig lånekapital -63 -61

Netto inn-/utbetalinger på utlån til og fordring på andre finansinstitusjoner -1 910 -415

Innbetaling ved utstedelse av aksjekapital 11 15

Netto	kontantstrømmer	fra	finansieringsaktiviteter -882 -737

Netto	kontantstrøm	i	perioden 252 433

- herav netto kontantstrøm i perioden før finansielle eiendeler og bankkunder -2 740 -1 854

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 256 433

Kontanter/kontantekvivalenter ved periodens start for nye selskaper 1

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens start 4 192 3 143

Beholdning av kontanter/kontantekvivalenter ved periodeslutt 1) 4	447 3 577

1) Består av: 

Utlån til kredittinstitusjoner 322 371

Bankinnskudd 4 125 3 207

sum 4	447 3 577

kontantstrØmoppstilling

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

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

operasjonelle aktiviteter

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

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

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

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

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

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

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

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

livsforsikring.

investeringsaktiviteter

Omfatter kontantstrømmer for eierinteresser i konsernselskaper og varige driftsmidler.

Finansieringsaktiviteter

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

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

 

kontanter/kontantekvivalenter

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

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

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

note 1: regnskapsprinsipper       

Delårsregnskapet for konsernet inkluderer Storebrand ASA med datterselskaper og tilknyttede selskaper. Regnskapet er avlagt i overens-

stemmelse med IAS 34 Delårsrapportering. Delårsregnskapet inneholder ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap.

 

Konsernet har ikke foretatt vesentlige endringer i anvendte regnskapsprinsipper i 2012. En beskrivelse av regnskapsprinsipper som er 

benyttet ved avleggelse av regnskapet fremkommer i årsrapporten for 2011. 

Storebrand Livsforsikring AS, Storebrand Kapitalforvaltning AS, Storebrand Fondene AS, Storebrand Bank ASA og Storebrand Forsikring 

AS er vesentlige datterselskaper som eies av Storebrand ASA. Storebrand Livsforsikring AS eier også det svenske holdingselskapet 

Storebrand Holding AB som igjen eier SPP Livförsäkring AB. Ved ervervet av den svenske virksomheten i 2007 påla norske myndigheter 

Storebrand å søke om å opprettholde konsernstrukturen innen utgangen av 2009. Storebrand har sendt søknad om å beholde nåvæ-

rende konsernstruktur, og mener det er naturlig å se eventuelle endringer i konsernstrukturen i lys av kommende regler for Solvens 

(Solvens II).  

note 2: estimater

Ved utarbeidelse av delårsregnskapet har det vært benyttet estimater og forutsetninger som har påvirket eiendeler, gjeld, inntekter, 

kostnader, noteopplysninger og opplysning om potensielle forpliktelser. Det vil være usikkerhet knyttet til estimater og forutsetninger og 

faktiske tall kan avvike fra benyttede estimater. 

Storebrand foretar oppreserveringer til nye tariffer i forbindelse med økt levealder i livsforsikring, hvor oppreservering i en tidsbegrenset 

periode kan belastes den løpende avkastning. En eventuell manglende fremtidig avkastning kan i denne sammenheng, redusere eiers 

resultat. Finanstilsynet arbeider i samarbeid med finansbransjen i Norge med nye dødelighetstabeller. Det er et generelt behov for 

oppreservering for å styrke langt liv avsetningen innenfor kollektiv pensjon. Avhengig av forutsetninger om fremtidig dødelighet, forven-

tes en oppreservering å utgjøre 3-7 prosent av premiereservene. Det forventes at oppreserveringen i stor grad vil kunne foretas gjen-

nom avkastning utover rentegaranti i kundeporteføljene. Det vil være usikkerhet knyttet til estimatene.

Det er naturlig å se oppreserveringen i kombinasjon med endret tjenestepensjonsregelverk og innføring av levealdersjustering, ref. 

Banklovkommisjonens innstilling som forventes til sommeren. Ny struktur for tjenestepensjon kan derfor påvirke både reserveringsbehov 

og tidslinje positivt. Storebrand satte i 2010 og 2011 av 1,5 milliarder kroner for fremtidig reservering til langt liv. Kundene må påregne 

at Storebrand Livsforsikring også i 2012 vil avsette en vesentlig del av avkastning utover rentegarantien for å dekke økt forventet leveal-

der. 

I konsernregnskapet innregnes forsikringsforpliktelser med rentegaranti, med ulike prinsipper i den norske og svenske virksomheten. Det 

er også innregnet en immateriell eiendel (value-of-business-in-force, ”VIF”) knyttet til forsikringskontrakter i den svenske virksomheten. 

Det er flere forhold som kan påvirke størrelsene på forsikringsforpliktelsene inklusive VIF, herunder biometriske forhold som utvikling 

i levealder og uførhet, og juridiske forhold som lovendringer og utfall av rettssaker mv. I tillegg påvirkes forsikringsforpliktelsene i den 

svenske virksomheten av endringer i markedsrenten. Et lavt rentenivå vil på lang sikt være utfordrende for forsikringskontrakter med ren-

tegaranti, og vil, sammen med reduserte kundebuffere, kunne påvirke størrelsen på de innregnede beløp knyttet til forsikringskontrak-

tene. Det vises også til note 6 Forsikringsrisiko i årsrapporten for 2011.

Det vises for øvrig til omtale i note 3 og 11 i årsrapporten for 2011.

note 3: skatt

Finansdepartementet har 1. januar 2012 sendt på høring et forslag om å begrense fritaksmetoden for aksjer mv. som eies av livsforsi-

kringsselskaper og pensjonsforetak. Dette gjelder hovedsakelig for aksjer som inngår i det norske livselskapets kundeporteføljer. Ifølge 

forslaget vil en eventuell lovendring få virkning fra 1.1.2012. Fritaksmetoden for aksjer slik den i dag er utformet kombinert med fra-

dragsrett for avsetninger til forsikringsfond, innebærer at livsforsikringsselskaper kan få et skattemessig overskudd ved verdifall og et 

skattemessig underskudd ved verdistigning på aksjer innenfor EØS-området. Alle forhold knyttet til de foreslåtte regelendringene er ikke 

klare og forslaget er ikke vedtatt. 

Foreslåtte endringer i skatteloven er ikke lagt til grunn i regnskapene pr 1. kvartal 2012, da forslagene ikke kan anses vedtatt eller 

hovedsakelig vedtatt. Skattekostnaden i 1. kvartal er estimert basert på en forventet effektiv skattesats for året 2012. Det vil være usik-

kerhet knyttet til estimatene, og dette gjelder særlig størrelsen på inntekter/kostnader knyttet til fritaksmetoden for aksjer. Basert på 

eksisterende regler, vil det fremdeles kunne komme betydelige endringer i skatteposisjoner som følge av fall, eller stigning i aksjemarke-

det samt betydelige valutaendringer. 
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NoTE	4:	oPPLySNiNGEr	oM	NærSTÅENDE	ParTEr

Storebrand har transaksjoner med nærstående parter som gjøres som en del av de normale forretninger. Disse transaksjoner gjennom-

føres til markedsmessige betingelser. Vilkår for transaksjoner med ledende ansatte og nærstående fremgår av note 24 og 55 i årsrap-

porten for 2011.

Storebrand har ved utgangen av 1. kvartal utover normale forretningsmessig transaksjoner ikke hatt noen betydelige transaksjoner med 

nærstående parter.

note 5: aksjer til ansatte

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

med utgangspunkt i veid børskurs i perioden 21. til 23. mars. Rabatten til de ansatte var på 20 prosent av denne kursen. Ledende 

ansatte har ved bonusutbetaling i mars kjøpt aksjer i Storebrand ASA i samsvar med erklæring om lederlønn som er gjengitt i note 24 

for konsernet i årsrapporten for 2011. Det er i 2012 solgt 380 172 aksjer fra egen beholdning.

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

på 11 millioner kroner. 

NoTE	6:	FiNaNSiELL	riSiKo

Finansiell risiko er beskrevet i årsberetningen for 2011 i notene 3 (Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger), 7 

(Finansiell markedsrisiko), 8 (Likviditetsrisiko) og 9 (Kredittrisiko)

Generelt har de viktigste finansielle markedene utviklet seg positivt i 1. kvartal, og dette har hatt positiv betydning for virksomhetens 

resultat og risikosituasjon. Ved utgangen av kvartalet og etter kvartalets utløp har imidlertid uroen i finansmarkedene økt. 

Euro-landenes utfordringer med å håndtere stor statsgjeld og høye rentepåslag i de såkalte PIIGS-landene – Portugal, Italia, Irland, 

Hellas og Spania – har fortsatt å prege den internasjonale utviklingen i 1. kvartal. En gjeldsordning for Hellas vedtatt av EU i mars, samt 

den europeiske sentralbankens utlånstiltak til bankene, ser ut til å ha roet markedene på kort sikt og gitt de mest utsatte landene et 

visst pusterom. De strukturelle budsjettunderskuddene må likevel fortsatt adresseres, og de mer langsiktige utfordringene og budsjett-

innstrammingene vil medføre høy arbeidsledighet og dempe økonomisk vekst på mellomlang sikt.

Gjennom 2011 er kredittrisikoen i Storebrand Bank blitt gradvis redusert. Denne utviklingen har fortsatt i 1. kvartal 2012 og utlånsvolum 

i mislighold, både med og uten verdifall, er på et lavt nivå.

Til tross for betydelige bevegelser i løpet av 1. kvartal er rentenivået i Norge ved utgangen av kvartalet omtrent som ved utgangen av 

2011. I Sverige har rentene økt gjennom 1. kvartal, og dette har redusert renterisikoen. Både i Norge og Sverige er store deler av forsi-

kringsforpliktelsene underlagt en nominell rentegaranti. Høyere renter øker sannsynligheten for at kundenes rentegarantier kan innfris 

uten å belaste egenkapitalen.

Aksjemarkedene har generelt utviklet seg positivt i 1. kvartal, og de viktigste aksjemarkedene for Storebrand har gitt en avkastning på 

nærmere 10 % i perioden. Dette har gitt lavere risiko selv om aksjeandelen er økt noe gjennom dynamisk risikostyring. 

note 7: solvens ii

Det vises til note 5 i årsregnskapet for 2011 for omtale knyttet til Solvens II. Internasjonalt er neste milepæl i Solvens II-prosessen å 

vedta endringer i Solvens II-direktivet. Viktige punkter som diskuteres er overgangsbestemmelser og metoden for å fastsette den risiko-

frie rentekurven. 

Noter til regnskapet 
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note 8: segmenter - resultat per virksomhetsområde 

Noter til regnskapet 

1. kvartal Året

NOK mill. 2012 2011 2011

Storebrand Livsforsikring 197 156 481

SPP 355 265 291

Kapitalforvaltning 31 77 293

Bank 56 51 213

Forsikring 89 33 281

Øvrig virksomhet/elimineringer -61 -66 -278

Konsernresultat	før	amortisering	og	nedskrivning	av	immaterielle	eiendeler 667 516 1 279

Amortisering og nedskrivning av immaterielle eiendeler -95 -100 -394

Konsernresultat	før	skatt 571 416 885

Storebrands virksomhet er operasjonelt inndelt i de fem forretningsområdene Storebrand Livsforsikring , SPP, kapitalforvaltning, bank og 

forsikring. Storebrand er Nordens ledende tilbyder av livsforsikring og pensjon og tilbyr helhetlig produktspekter til privatpersoner, kom-

muner og offentlig virksomhet.  

storebrand livsforsikring 

Omfatter selskapene som inngår i Storebrand Livsforsikring Konsern eksklusiv Storebrand Eiendom AS, Storebrand Realinvesteringer AS 

og Storebrand Holding AB, og personal- og personrisikoforsikring i Storebrand Livsforsikring AS. Storebrand Livsforsikring tilbyr et bredt 

spekter av produkter innenfor tjenestepensjon, privat pensjonssparing og livsforsikring til bedrifter, offentlige virksomheter og privat-

personer. Storebrand Livsforsikrings filial i Sverige leverer tjenestepensjonsprodukter basert på norsk lovgivning i det svenske markedet.  

Omfatter også BenCo som via Nordben og Euroben tilbyr pensjonsprodukter til multinasjonale bedrifter.

spp

Omfatter selskapene som inngår i Storebrand Holding Konsern eksklusiv SPP Fonder AB. SPP tilbyr et bredt sortiment av pensjonsløsnin-

ger for foretak, organisasjoner og privatpersoner i Sverige. SPP har en særlig sterk posisjon innen tradisjonelle produkter – forsikringer 

med garantert rente – i det svenske bedriftsmarkedet. 

kapitalforvaltning 

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

Eiendom AS, Storebrand Realinvesteringer AS og SPP Fonder AB. All forvaltning har en garantert samfunnsansvarlig profil. Storebrand 

har et bredt utvalg av verdipapirfond til personkunder og institusjoner under merkenavnene Delphi og  Storebrand Fondene. Storebrand 

Eiendom er et av Norges største eiendomsselskaper og forvalter eiendomsporteføljer både i Norge og internasjonalt. 

Bank 

Storebrand Bank tilbyr tradisjonelle banktjenester som konto og lån til privatmarkedet og prosjektfinansiering til utvalgte næringskunde. 

Forsikring

Segmentet forsikring omfatter selskapene Storebrand Forsikring AS, Storebrand Helseforsikring AS (50 prosent eiet) og skadeforsikrings-

produktene i Storebrand Livsforsikring AS. Storebrand Forsikring AS tilbyr standard forsikringsprodukter til det norske privatmarkedet, 

samt enkelte næringsforsikringer til SMB-markedet. Storebrand Helseforsikring AS tilbyr behandlingsforsikring i det norske og svenske 

bedrifts- og privatmarkedet. Omfatter også personrisikoprodukter til det norske privatmarkedet, og personalforsikring i bedriftsmarkedet i 

Norge som er inkludert i Storebrand Livsforsikring AS.

Øvrig 

Øvrig virksomhet omfatter virksomhet i konsernet som ikke inngår i de fem omtalte forretningsområdene. Består av holdingsselskapet 

Storebrand ASA som investerer i og forvalter datterselskaper. I tillegg medtas elimineringer fra konserninterne transaksjoner, som er 

inkludert i de andre segmentene.  
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Noter til regnskapet 

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

2) Inntekter fra andre konsernselskaper: Storebrand Kapitalforvaltning AS forvalter finansielle eiendeler for andre konsernselskaper. Forvaltningshonoraret består av et 
fast forvaltningshonorar og et prestasjonsavhengig forvaltningshonorar. Det prestasjonsavhengige honoraret gjelder for de til enhver tid gjeldende porteføljene med 
prestasjonshonorar, og inntektsføres når de er sikre. Storebrand Livsforsikring AS har inntekter fra andre konsernselskaper for salg og bestandspleie på produkter. Disse 
tjenestene er priset på markedsmessige vilkår. 

segmentopplysninger 1. kvartal

Storebrand  

Livsforsikring1)

 

SPP1)

  Kapitalforvaltning Bank

NOK mill. 31.3.12 31.3.11 31.3.12 31.3.11 31.3.12 31.3.11 31.3.12 31.3.11

Inntekter fra eksterne kunder 11 358 9 821 4 400 2 721 120 151 143 142

Inntekter fra andre konsernselskaper 2) 8 48 52 1 1

Konsernresultat før amortisering og  

nedskrivning immaterielle eiendeler 2)

197 156 355 265 31 77 56 51

Nedskrivning av immaterielle eiendeler og 

amortiseringer

-89 -91 -1 -2 -4 -4

Konsernresultat	før	skatt 197 156 266 173 30 74 51 47

Eiendeler 229 187 223 535 133 008 127 989 743 928 38 317 38 842

Gjeld 218 109 212 134 128 094 123 346 545 677 36 021 36 565

Forsikring Øvrig Elimineringer Storebrand Konsern

NOK mill. 31.3.12 31.3.11 31.3.12 31.3.11 31.3.12 31.3.11 31.3.12 31.3.11

Inntekter fra eksterne kunder 885 781 499 1 165 -532 -1 846 16 873 12 935

Inntekter fra andre konsernselskaper2) -49 -61

Konsernresultat før amortisering og  

nedskrivning immaterielle eiendeler2)

89 33 413 1 092 -474 -1 158 667 516

Nedskrivning og amortisering av immaterielle 

eiendeler 

-1 -2 -95 -100

Konsernresultat	før	skatt 88 31 413 1 092 -474 -1 158 571 416

Eiendeler 3 981 3 399 19 901 19 193 -18 099 -12 443 407 038 401 442

Gjeld 3 482 3 102 3 500 3 120 -1 914 3 719 387 836 382 665
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note 9: nØkkeltall virksomhetsområder - akkumulerte tall

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

NOK mill. 2012 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010

konsern 

Overskudd per ordinær aksje 1,17 1,51 1,47 1,87 0,87 3,30 1,16 -0,16

Egenkapital 19 202 18 777 18 555 18 736 18 832 18 417 17 755 17 154

Kapitaldekning 14,3 % 13,9 % 14,0 % 13,2 % 12,8 % 13,1 % 13,0 % 13,0 %

storebrand livsforsikring

Premieinntekter etter gjenforsikring 5 526 15 288 12 368 8 811 5 694 15 174 12 420 9 297

Netto tilflyttet premiereserve -1 013 -4 690 -4 049 -3 286 -2 390 1 857 1 543 1 962

Forsikringskundenes fond inklusive opptjent resultat 211 864 206 339 201 092 204 154 203 558 201 265 198 708 194 488

  - herav fond med garantert avkastning 171 300 170 012 169 099 168 807 167 805 166 509 167 469 166 581

Markedsavkastning kundefond med garanti 2,1 % 3,4 % 1,7 % 2,7 % 1,5 % 6,1 % 4,1 % 1,6 %

Bokført kapitalavkastning kundefond med garanti 0,9 % 4,6 % 3,0 % 2,6 % 1,3 % 4,9 % 3,2 % 1,6 %

Kapitalavkastning selskapsporteføljen 1,5 % 5,1 % 3,8 % 3,0 % 1,4 % 5,8 % 4,1 % 2,2 %

Soliditetskapital (Storebrand Livsforsikring konsern) 1) 43 687 40 109 40 326 44 543 43 375 42 710 40 413 36 102

Kapitaldekning (Storebrand Livsforsikring konsern) 2) 14,2 % 13,8 % 14,6 % 13,6 % 13,3 % 13,6 % 13,8 % 14,9 %

Solvensmargin (Storebrand Livsforsikring konsern) 2) 163% 161% 165% 162% 161% 164% 158% 159%

spp

Premieinntekter etter gjenforsikring 1 578 6 049 4 714 3 411 1 507 6 418 5 084 3 705

Netto tilflyttet premiereserve -320 -802 -634 -377 -176 -829 -485 -224

Forsikringskundenes fond inklusiv opptjent resultat 

(eksklusiv villkorad återbäring) 

105 028 105 857 101 528 99 881 101 124 100 987 102 466 96 959

  - herav fond med garantert avkastning 71 160 73 880 71 911 67 668 68 780 68 870 72 249 69 053

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

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

Villkorad återbäring 8 393 7 417 6 788 9 059 9 159 8 504 7 460 6 192

Latent kapitaltillskott 2 642 2 905 2 671 2 105 2 139 2 233 2 569 2 671

Solvensmargin (SPP Livsförsäkring AB)3) 226% 169% 166% 224% 256% 263% 214% 211%

kapitalforvaltning

Totale midler under forvaltning 425 816 413 950 405 215 409 477 408 376 406 922 396 326 383 590

Midler under forvaltning eksterne kunder 77 463 73 665 70 260 71 224 72 834 71 657 64 980 61 891

Kostnader/AuM bp 4) 12,0 12,0 12,2 12,1 11,9 11,6 11,2 11,5

Bank 

Netto renteinntekter i % av gjennomsnittlig forvaltnings-

kapital

1,18% 1,13% 1,16% 1,17% 1,21% 1,10% 1,09% 1,08%

Kostnader/inntekter % (bankvirksomheten) 5) 65% 66% 66% 63% 64% 68% 67% 70%

Innskuddsdekning % 54% 55% 56% 58% 54% 55% 54% 55%

Misligholdte utlån i prosent av brutto utlån 1,0 % 1,0 % 1,1 % 1,1 % 1,2 % 2,0 % 1,6 % 1,6 %

Brutto utlån 33 642 33 475 32 869 33 185 34 229 34 460 34 282 35 005

Kjernekapitaldekning 11,6 % 11,4 % 10,9 % 10,8 % 10,3 % 10,6 % 10,9 % 10,4 %

Forsikring

Skadeprosent 66% 73% 73% 75% 79% 77% 78% 81%

Kostnadsprosent 19% 19% 19% 19% 19% 21% 21% 22%

Combined 85% 91% 92% 94% 98% 98% 99% 103%

1) Består av egenkapital, ansvarlig lånekapital, kursreguleringsfond, risikoutjevningsfond, kursreserver obligasjoner til amortisert kost, tilleggsavsetning, villkorad 
återbäring og opptjent resultat
2) Storebrand Livsforsikring AS har enkelte 10 til 15 prosents eierandeler i foretak som investerer i fast eiendom. For disse investeringene har det tidligere vært avsatt 
kapitaldekningsreserve i ansvarlig kapital med 100 prosent av balanseført verdi. Fra tredje kvartal 2011 er det lagt til grunn en myndighetsgodkjent beregningsmetode 
hvor forholdsmessig konsolidering legges til grunn for disse investeringene. Den nye beregningsmetoden gir et mer dekkende bilde av den underliggende risiko. 
3) Består av tall for  SPP Livförsäkring AB som følge av endring i selskapsstrukturen i SPP Livförsäkring Konsern. Sammenligningstallene er endret tilsvarende.
4) Kostnader og AuM er 12 mnd. rullerende. Tidligere kvartaler er omarbeidet. AuM = Assets under Management (totale midler under forvaltning). bp = basispunkter
5) Omfatter selskapene Storebrand Bank ASA og Storebrand Boligkreditt AS 

Noter til regnskapet 
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Noter til regnskapet 

note 10: tidsrekke resultattall - kvartalstall

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

NOK mill. 2012 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010

Sum inntekter 16 873 12 759 1 931 10 599 12 935 11 491 13 767 5 852

Sum kostnader -16 206 -12 491 -1 980 -10 056 -12 419 -10 822 -13 061 -5 891

Konsernresultat før skatt 571 170 -146 445 416 568 607 -136

Periodens resultat 524 40 -175 447 392 960 589 -254

resultat for virksomhetsområder

Storebrand Livsforsikring 197 139 18 167 156 273 274 73

SPP 355 -14 -220 260 265 202 287 -181

Kapitalforvaltning 31 90 73 53 77 168 69 42

Bank 56 51 50 61 51 40 57 35

Forsikring 89 77 95 75 33 50 74 47

Øvrig virksomhet -61 -75 -65 -73 -66 -62 -55 -54

Konsernresultat	før	amortisering	og	

nedskrivning

667 268 -49 544 516 669 706 -39

Amortisering og nedskrivning av immaterielle 

eiendeler

-95 -99 -97 -99 -100 -101 -99 -96

Konsernresultat	før	skatt 571 170 -146 445 416 568 607 -136
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note 11: netto renteinntekter Bank

NoTE	12:	NETTo	iNNTEKTEr	For	uLiKE	KLaSSEr	av	FiNaNSiELLE	iNSTruMENTEr

1. kvartal Året

NOK mill. 2012 2011 2011

Sum renteinntekter 399 375 1 537

Sum rentekostnader -286 -259 -1 094

netto renteinntekter 113 116 443

NOK mill. 

Utbytte/      

renteinntekter

Netto gevinst/

tap ved real-

isasjon

Netto  

urealisert 

gevinst/tap

Sum  

1. kvartal 2012

Sum  

1. kvartal 2011 Året 2011

Netto inntekter fra aksjer og andeler 223 -798 5 682 5 107 -1 040 -5 972

Netto inntekter obligasjoner, rentefond og 

andre verdipapirer med fast avkastning

1 076 122 586 1 784 258 8 393

Netto inntekter finansielle derivater og andre 

finansielle instrumenter FVO

67 1 510 -1 571 5 2 427 2 890

netto inntekter og gevinster fra  

finansielle	eiendeler	til	virkelig	verdi	

1 366 834 4	697 6 896 1	644 5 310

netto inntekter fra obligasjoner til 

 amortisert kost 1)

767 -312 456 485 2 901

1) Inkl. realisert gevinst utstedte obligasjoner til amortisert kost.

Noter til regnskapet 
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NoTE	14:	vErDSETTELSE	av	FiNaNSiELLE	iNSTruMENTEr	TiL	virKELiG	vErDi

Noter til regnskapet 

Konsernet gjennomfører en omfattende prosess for å sikre en mest mulig markedsriktig verdifastsettelse av finansielle instrumenter. 

Børsnoterte finansielle instrumenter verdsettes basert på offisielle sluttkurser fra børs innhentet gjennom Reuters og Bloomberg. 

Fondsandeler er generelt verdsatt til oppdaterte offisielle NAV-kurser der slike finnes. Obligasjoner verdsettes som hovedregel basert 

på innhentede kurser fra Reuters og Bloomberg. Obligasjoner som ikke kvoteres regelmessig vil normalt verdsettes basert på anerkjente 

teoretiske modeller. Sistnevnte gjelder i særlig grad obligasjoner denominert i norske kroner. Som grunnlag for slik verdsettelse benyttes 

diskonteringsrenter bestående av swaprenter tillagt en kredittpremie. Kredittpremien vil oftest være utstederspesifikk, og normalt basert 

på konsensus av kredittspreader kvotert av et utvalg meglerforetak.

 

Unoterte derivater, herunder primært rente- og valutainstrumenter, verdsettes også teoretisk. Pengemarkedsrenter, swaprenter, valu-

takurser og volatiliteter som danner grunnlag for verdsettelse hentes fra Reuters og Bloomberg.

 

Konsernet gjennomfører løpende kontroll for å sikre kvaliteten på innhentede markedsdata fra eksterne kilder. Slike kontroller vil generelt 

omfatte sammenligning av multiple kilder samt kontroll og rimelighetsvurdering av unormale endringer.

 

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

årsrapporten for 2011. Nivåene gir uttrykk for ulik grad av likviditet og ulike målemetoder. Økt markedsvolatilitet i siste kvartal, der det 

oftere kan registreres større prisdivergens mellom ulike kilder samt generelt større bid-ask spreader, innebærer isolert sett økt usikker-

het. Det er i denne forbindelse gjort en gjennomgang av prinsippene for klassifisering i forhold til å kartlegge behov for eventuelle rek-

lassifiseringer av ulike instrumentsegmenter. Det er primært prinsippene for klassifisering av kredittobligasjoner som har vært gjenstand 

for vurdering. Med bakgrunn i at det er etablert adekvate rutiner og modeller for å innhente markedsinformasjon fra et bredt antall 

velinformerte kilder som grunnlag for verdsettelsen, så er konklusjonen at vi har oppnådd å fjerne det vesentligste av den aktuelle usik-

kerhet. For segmenter innenfor nivå 2 som normalt er preget av lavere grad av likviditet og transparens, primært norske kredittobligas-

joner, er det etablert rutiner for å verdsette obligasjonene basert på konsensusmodeller.

NoTE	13:	DriFTSKoSTNaDEr

1. kvartal Året

NOK mill. 2012 2011 2011

Personalkostnader -524 -511 -1 964

Avskrivninger -32 -24 -108

Andre driftskostnader -364 -314 -1 320

sum driftskostnader -919 -849 -3 392
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Noter til regnskapet 

NOK mill. Kvoterte priser 

Observerbare 

forutsetninger

Ikke observerbare 

forutsetninger 1. kvartal 2012 Året 2011

eiendeler:

aksjer og andeler:

  - Aksjer 21 727 611 3 090 25 428 26 261

  - Fondsandeler 47 862 2 157 50 019 49 263

  - Private Equity fondsinvesteringer 1 481 5 508 6 989 6 839

  - Hedgefond 653 25 678 919

  - Indirekte eiendomsfond 15 1 941 1 956 1 976

sum aksjer og andeler 21 727 50 621 12 722 85 070

Sum aksjer og andeler 2011 22 647 50 054 12 557 85 258

utlån til kunder 944 944

Sum utlån til kunder 2011 788 788

obligasjoner og andre verdipapirer med 
fast avkastning

  - Stat- og statsgaranterte obligasjoner 22 228 22 233 44 460 47 051

  - Finans- og foretaksobligasjoner 18 632 1 215 19 847 21 333

  - Verdipapiriserte obligasjoner 64 34 352 120 34 535 34 562

  - Overnasjonale organisasjoner 2 212 2 212 2 212

  - Obligasjonsfond 45 243 45 243 42 935

sum obligasjoner og verdipapirer med 
fast avkastning

22 292 122 671 1 335 146	297

Sum obligasjoner og verdipapirer med fast 
avkastning 2011

23 372 122 717 2 002 148 092

derivater:

  - Rentederivater 3 174 3 174 4 668

  - Valutaderivater 523 523 -949

  - Kredittderivater -3 -3 2

sum derivater 3 695 3 695 3 721

   - herav derivater med positiv markedsverdi 5 716 5 716

  - derav derivater med negativ markedsverdi -2 021 -2 021

Sum derivater 2011 3 721 3 721

Forpliktelser:

Gjeld til kredittinstitusjoner 3 497

innskudd fra og gjeld til kunder 1 976 1 976

Sum forpliktelser 2011 3 497 3 497 3 497

NOK mill.

Fra kvoterte priser 

til observerbare 

forutsetninger

Fra observerbare 

forutsetninger til 

kvoterte priser 

Aksjer og andeler 43 089 68 378

Bevegelser mellom kvoterte priser og observerbare forutsetninger
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NOK mill. Aksjer 

Fonds- 

andeler

Private  

equity fond Hedgefond

Indirekte 

Eiendoms-

fond

Finans-  

og foretaks-

obligasjoner

Verdi-

papiriserte 

obligasjoner

Balanse 1.1 3 112 2 224 5 226 27 1 969 1 213 790

Netto gevinster/tap på finansielle 

instrumenter

-146 -65 134 -1 -28 -30 -1 836

Tilgang/kjøp 21 5 126 36 9

Salg/forfalt oppgjør 97 6 28 1 1 157

Overført til kvoterte priser til/fra 
observerbare forutsetninger

22

Omregningsdifferanse utenlandsk 

valuta

-16 -13 -6 -5

Balanse 31.3.12 3 090 2 157 5 508 25 1	941 1 215 120

Noter til regnskapet 

spesifikasjon av papirer etter verdsettelsesteknikker (ikke observerbare forutsetninger)

Nivå 1 omfatter børsnoterte aksjer der det i den foregående 6 måneders perioden har vært en daglig gjennomsnittlig omsetning tilsvar-

ende ca MNOK 20 eller mer. Bevegelser fra nivå 1 til nivå 2 gjenspeiler redusert omsetningsverdi i  aktuelle aksjer i siste måleperiode. I 

motsatt tilfelle indikerer bevegelser fra nivå 2 til nivå 1 økt omsetningsverdi i aktuelle aksjer i siste måleperiode.
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note 15: likviditetsrisiko  

Noter til regnskapet 

NOK mill.

Nominell 

verdi Valuta Rente Forfall/call

Balanseført  

verdi

utsteder

Fondsobligasjoner

Storebrand Bank ASA 107 NOK Fast 2014 114

Storebrand Bank ASA 168 NOK Flytende 2014 169

Storebrand Livsforsikring AS 1 500 NOK Flytende 2018 1 501

evigvarende ansvarlig lån

Storebrand Livsforsikring AS 300 EUR Fast 2013 2 516

Storebrand Livsforsikring AS 1 700 NOK Flytende 2014 1 703

Storebrand Livsforsikring AS 1 000 NOK Fast 2015 1 122

tidsbegrenset ansvarlig lån

Storebrand Bank ASA 250 NOK Flytende 2012 178

Storebrand Bank ASA 150 NOK Flytende 2012 150

Storebrand Bank ASA 150 NOK Flytende 2017 149

sum ansvarlige lån og fondsobligasjoner 31.03.12 7 602

sum ansvarlige lån og fondsobligasjoner 31.12.11 7	496

Balanseført verdi

NOK mill. 31.3.12 31.12.11

Forfall

2012 955 1 769

2013 1 742 3 258

2014 984 988

sum gjeld til kreditinstitusjoner 3 681 6 016

spesifikasjon gjeld til kredittinstitusjoner 

spesifikasjon ansvarlig lånekapital

Balanseført verdi

NOK mill. 31.3.12 31.12.11

Forfall

2012 849 2 083

2013 1 973 2 031

2014 3 741 3 583

2015 2 835 1 466

2016 3 373 3 369

2017 2 056

2019 1 107 1 095

sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 15 933 13 626

spesifikasjon gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer

Til inngåtte låneavtaler er det knyttet standard covenantskrav. Storebrand Bank ASA, og Storebrand Boligkreditt AS har i 2012 innfridd alle  

betingelser og vilkår i henhold til inngåtte låneavtaler. I henhold til låneprogrammet i Storebrand Boligkreditt AS er selskapets  krav til over-

pantsettelse 109,5 prosent oppfylt . Banken har per 31.3.2012 en løpende trekkfasilitet. Revolving Credit Faciltiy inngått i oktober 2010 på 

NOK 750 millioner. Det er knyttet særskilte covenantskrav til trekkfasilitet på 750 millioner kroner. Storebrand Bank ASA har i 2012 innfridd  

alle betingelser og vilkår i henhold til inngått avtale.  
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Noter til regnskapet 

note 17: eiendommer    

1. kvartal Året

NOK mill. 31.3.12 31.3.11 2011

Leieinntekter fra eiendommer 1) 458 411 1 815

Driftskostnader (inkludert vedlikehold og reparasjoner) som gjelder eiendommer som har gitt 

leieinntekter i perioden 2)

-86 -93 -408

Resultat minoritet definert som gjeld -12 -31 -71

sum 360 287 1 336

Realisert gevinst/tap -15 -2 82

Endring i virkelig verdi -134 197 245

sum inntekter eiendom 211 482 1663

Fordeling	på	selskap	og	kunder:

Selskap 9 15 82

Kunde 202 467 1 581

totale inntekter fra eiendommer 211 482 1 663

1) Herav eiendommer til eget bruk 19 18 73

2) Herav eiendommer til eget bruk -1 -1 -6

Følgende	beløp	ført	i	resultatregnskapet:

note 16: utlån

NOK mill. 31.3.12 31.12.11

Misligholdte lån uten identifisert verdifall 163 159

Misligholdte lån med identifisert verdifall 160 171

Brutto misligholdte lån 323 330

Individuelle nedskrivninger -102 -103

netto misligholdte lån 221 227

Mislighold	og	tap	på	utlån,	garantier	med	videre

NOK mill. 31.3.12 31.12.11

Bedriftsmarked 14 362 14 201

Personmarked 22 449 22 289

Brutto utlån 36 811 36	490

Nedskrivning tap på utlån -148 -157

netto utlån 36 663 36 333
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eiendomstype

1) Utleiegraden er beregnet i forhold til areal.
2) Tall i tusen NOK

31.3.12

NOK mill. 31.3.12 31.12.11

Varighet 

 leiekontrakt (år) KVM2)

Utleiegrad i 

prosent1)

Kontorbygg (inklusive parkering og lager):

Oslo-Vika/Filipstad Brygge 6 166 6 044 7 141 95

Stor-Oslo for øvrig 8 481 7 746 5 242 94

Norge for øvrig 2 696 2 719 12 198 98

Kjøpesenter (inklusive parkering og lager) 9 533 10 321 3 547 100

Parkeringshus 657 654 5 27 100

Kontorbygg Sverige 891 853 8 40 60

Kultur-/konferansesenter i Sverige 393 399 20 19 100

Øvrige eiendommer 328 340

Overtatte eiendommer 12

totalt investeringseiendommer 29	144 29 087 1 215

Eiendommer til eget bruk 1 472 1 460 7 54 95

sum eiendommer 30 617 30	547 1 269

Noter til regnskapet 

1. kvartal Året

NOK mill. 31.3.12 31.3.11 2011

Heleide eiendomsinvesteringer - investeringseiendommer -134 204 249

Eiendomsaksjer og andeler Norge 1) -5 11 73

Eiendomsandeler utland 1) 14 114 131

sum verdiendringer investeringseiendommer -125 329 453

Heleide eiendomsinvesteringer - eiendommer til eget bruk -6 27

sum verdiendringer  eiendommer totalt -132 329 480

realisert gevinst/tap solgte eiendommer -15 -2 82

verdiendring eiendomsinvesteringer

1) Er i balansen klassifisert som aksjer og andeler

NOK mill. 31.3.12 31.12.11

Inngående balanse 29 087 27 391

Tilgang som skyldes kjøp 2 078

Tilgang som skyldes påkostning 237 624

Avgang -17 -1 284

Netto opp-/nedskrivninger/verdiendringer -140 261

Overtatte eiendommer 2) 12

Valutakursendring -22 5

utgående balanse 29	144 29 087

Bokført	verdi	på	investeringseiendommer1)

1) Består av investeringseiendommer i Storebrand Livsforsikring konsern og overtatte eiendommer i Storebrand Bank konsern  
2) Storebrand Bank konsern har overtatt eiendommer i forbindelse med mislighold av lån.  
Eiendommene verdivurderes individuelt ut fra estimerte inntekter og kostnader knyttet til ferdigstillelse/salg av eiendomsprosjektene.  
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Noter til regnskapet 

Det er avtalt ytterligere 250 millioner kroner til eiendomskjøp i 1. kvartal 2012, men risikoovertakelse og sluttføring av avtaler 

kommer i 2. kvartal 2012. Det er kommitert ikke trukket 297 millioner kroner i Storebrand  og SEK 188 millioner i SPP i internasjonale 

eiendomsfond.              

  

Beregning av virkelig verdi for eiendommer 

Investeringseiendommer vurderes til virkelig verdi. Virkelig verdi er det beløp en eiendel  forventes å kunne omsettes for i en transaksjon 

på armlengdes avstand mellom velinformerte, frivillige parter. Investeringseiendommene består hovedsakelig av kontoreiendom og 

kjøpesentere. 

Kontantstrøm 

Ved beregning av virkelig verdi benyttes en intern kontantstrømsmodell. Netto kontanstrømmer for den enkelte eiendom diskonteres med 

et individuelt avkastningskrav. For kontoreiendommene er det estimert et fremtidig inntekts- og kostnadsbilde for de første 10 år, og 

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

er det tatt hensyn til eksisterende og fremtidig inntektstap som følge av ledighet, nødvendige investeringer og en vurdering av fremtidig 

utvikling i markedsleien. Storebrand har en gjennomsnittlig utleiegrad på kontoreiendomsporteføljen på 94-98 prosent. De fleste 

kontrakter har en løpetid på fem eller ti år. Kontantstrømmene fra disse leieavtalene (kontraktsleie) inngår i verdiberegningene. For å 

estimere de langsiktige fremtidige ikke-kontraktsfastsatte leieinntektene er det utviklet en prognosemodell. Modellen legger til grunn 

historiske observasjoner i Dagens Næringslivs eiendomsindeks (justert med KPI) samt markedsestimater. Det beregnes et langsiktig, 

tidsvektet gjennomsnitt av de årlige observasjonene hvor de eldste observasjonene vektes med lavest vekt. For ikke-kontraktsfastsatt leie 

i det korte perpektiv sees det hen til dagens leiepriser og markedsforhold. 

avkastningskrav

Det fastsettes et individuelt avkastningskrav for den enkelte eiendom. Avkastningskravet sees i sammenheng med den tilhørende 

kontantstrøm for eiendommen. Den kunnskap som foreligger om markedets avkastningskrav herunder transaksjoner og takster, benyttes 

ved fastsettelse av kontanstrømmen. 

Avkastningskravet er oppdelt i følgende elementer:  

Risikofri rente

Risikopåslag, justert for:

- Type eiendom

- Beliggenhet

- Bygningsmessig standard

- Miljøstandard

- Kontraktsvarighet

- Leietakers kvalitet

- Andre forhold som transaksjoner og oppfatning i markedet, ledighet  samt generell kunnskap om markedet og den enkelte eiendom

 

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

endringer i forventet kontantstrøm senere år er dette hensyntatt i verdsettelsen. 

ekstern taksering:

Det foretas en metodisk tilnærming til et  utvalg av eiendommer som skal takseres hvert kvartal, slik at alle eiendommer vil bli taksert 

minimum hvert tredje år. Per 31.03.2012 er det innhentet takster tilsvarende om lag 17 prosent av Storebrand eiendomsportefølje i 

Norge.  

 

NOK mill. 31.3.12 31.12.11

Oslo-Vika/Filipstad Brygge 6 823 6 698

Stor Oslo for øvrig 10 401 9 664

Norge for øvrig 11 781 12 594

Sverige 1 284 1 252

Annet 328 340

sum eiendommer 30 617 30	547

Geografisk	beliggenhet:
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Avkastningskrav % Virkelig verdi (NOK mill)

Segment 31.3.12 31.12.11 31.3.12 31.12.11

Kontorbygg (inklusive parkering og lager):

Oslo-Vika/Filipstad Brygge 7,12 - 8,70 7,20 - 8,70 6 823 6 698

Stor Oslo for øvrig 7,35 - 10,20 7,70 - 9,79 9 954 9 206

Norge for øvrig 7,60 - 10,20 8,40 - 9,75 2 696 2 719

Kjøpesenter portefølje 7,70 - 10,25 7,74 - 9,25 9 533 10 321

Kontorbygg Sverige 7,00 - 9,00 7,00 - 9,00 891 853

Kultur og konferanse Sverige 7,00 - 9,00 7,00 - 9,00 393 399

Annet 328 340

 

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

Noter til regnskapet 

sensitiviteter 

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

i avkastningskravet hvor alt annet holdes likt, vil medføre en endring av verdien på eiendomsporteføljen på  om lag 1 milliard kroner. I 

størrelsesorden 25 prosent av eiendommens kontantstrøm er knyttet til inngåtte leiekontrakter. Dette innebærer at endringene i de usikre 

delene av kontantantstrømmen med 1 prosent medfører endring i verdi på 0,75 prosent. 

NOK mill. 31.3.12 31.12.11

Bedriftsmarked 6 487 6 956

Personmarked 11 619 11 521

sum 18 106 18	477

NoTE	18:	iNNSKuDD	Fra	KuNDEr	BaNK
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NOK mill. 31.3.12 31.12.11

Garantier 296 294

Ubenyttede kredittrammer utlån 5 631 5 697

Ikke innkalt restforpliktelse vedrørende Limited Partnership 5 227 5 898

Andre forpliktelser/lånetilsagn 1 460 1 409

sum betingede forpliktelser 12 615 13 297

NoTE	19:	BETiNGEDE	ForPLiKTELSEr

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

kontokreditter og kredittkort, samt ubenyttet ramme på boligkreditter.

SPP Livförsäkring AB (”SPP”), et heleid datterselskap av Storebrand Holding AB som igjen er 100 % eid av Storebrand Livsforsikring AS, ble 

ved stevning 16. juni 2010 saksøkt av Svenskt Näringsliv, m.fl. med krav om erstatning på samlet ca. SEK 3,7 millioner kroner tillagt renter 

og omkostninger.  Saksøkernes påstand er at SPP plikter å betale pensjonstillegg (”värdesäkringsbelopp”) i henhold til bestemmelser i 

den såkalte ”ITP-planen” og ”dertil knyttede överenskommelser” samt i overensstemmelse med styrevedtak i Alecta om slike indeksering-

er. Saksøkerne gjør videre gjeldende at SPP plikter å indeksregulere (”fribrevsuppräkna”) pensjoner i perioden fra 2003 til 2006 overens-

stemmende med hva Alecta har gjort (men som SPP ikke har gjort).  Stockholms tingsrätt avsa dom i saken 9. mars 2012. SPP ble frifun-

net og tilkjent saksomkostninger med SEK 10,4 millioner tillagt renter fra dato for dommen til betaling skjer.  Dommen er enstemmig.

Svenskt Näringsliv m. fl. har 29. mars 2012 anket tingrettsdommen til Svea Hovrätt (lagmannsretten), med samtidig søknad om tillatelse 

til at saken prøves fullt ut for ankedomstolen. Hovrätten har 24. april 2012 meddelt de ankende parter tillatelse til å få saken realitets-

behandlet (”prövningstillstånd”).  Det antas at anken vil bli behandlet i løpet av første halvår 2013.  Søksmålet omhandler prinsipielle 

spørsmål som har betydning ut over den angjeldende sak og et eventuelt negativt utfall antas å få porteføljemessige konsekvenser av 

betydelig økonomisk verdi. Basert på en helhetlig vurdering av saken, og på grunnlag av eksterne juridiske vurderinger, ansees det som 

svært usannsynlig at søksmålet fører fram. Det er derfor ikke foretatt avsetninger knyttet til søksmålet. 

Storebrand Bank ble i 2009 saksøkt med påstand om å betale erstatning til to kunder grunnet økonomisk tap tilknyttet investeringer i en 

av Storebrand Banks aksjeindeksobligasjoner. Banken vant saken både i tingrett og lagmannsrett. Saken ble anket av saksøker til Høyes-

terett som avsa dom 28. februar 2012 der anken ble forkastet. På grunn av sakens prinsipielle natur ble banken ikke tilkjent saksomkost-

ninger. Kundene har senere innfridd alle engasjementer med banken.

Noter til regnskapet 

note 20: solgt / avviklet virksomhet

Storebrand Bank ASA har besluttet å trekke seg ut av boligmegling og Ring Eiendomsmegling AS med datterselskaper vil bli avviklet 

eller solgt. Resultat, eiendeler og forpliktelser for Ring Eiendomsmegling AS klassifisert som solgt/avviklet i konsernregnskapet. 

Sammenligningstallene  er omarbeidet.
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Noter til regnskapet 

note 21: kapitaldekning og soliditet

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

konsolidert basis. Etter reglene om soliditet beregnes et solvensmarginkrav for forsikringsselskapene i konsernet, mens det for de øvrige 

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

anvendelse av soliditetsregler på konsolidert basis mv. § 7.  

  

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

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

egenkapitalen. Utstedte fondsobligasjoner kan utgjøre 15 prosent av kjernekapitalen, mens overskytende beløp kan medregnes i 

tilleggskapitalen. I kjernekapitalen medtas en andel av Vilkorad återbäring 1)  etter betingelser gitt av Finanstilsynet og gjelder den delen 

av forsikringskapitalen som ikke er garantert i SPP. Tilleggskapitalen som består av ansvarlig lån kan ikke utgjøre mer enn 100 prosent av 

kjernekapitalen, mens tidsbegrenset ansvarlig lånekapital ikke kan overstige 50 prosent av kjernekapitalen.

 

Etter Basel II er kapitalkravet til ansvarlig kapital 8 prosent av beregningsgrunnlaget for kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko. 

Forsikringsselskapene i konsernet medtas i kapitaldekningen med et kapitalkrav etter regelverket i Basel I.

    

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

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

 

I solvensmarginkravet som benyttes for forsikringsselskapene beregnes dette kravet som 4 prosent av brutto forsikringsfond. Dette 

gjelder i både norsk og svensk virksomhet. I Sverige omfatter kravet i tillegg 1 prosent av Vilkorad återbäring og 0,1-0,3 prosent av 

dødsfallsrisikoen i fondsforsikring. Solvensmarginkapitalen i forsikring avviker noe fra ansvarlig kapital som benyttes i kapitaldekning. I 

ansvarlig kapital medtas andel av villkorad återbäring, men denne kapitalen kan ikke medtas i solvensmarginkapitalen. I tillegg medtas 

andel av tilleggsavsetninger og risikoutjevningsfondet i solvensmarginkapitalen. 

NOK mill. 31.3.12 31.12.11

Aksjekapital 2 250 2 250

Øvrig egenkapital 16 952 16 528

egenkapital 19 202 18 777

Fondsobligasjoner 1 779 1 779

Villkorad återbäring 1) 3 098 3 024

Goodwill og andre immaterielle eiendeler -6 489 -6 635

Utsatt skattefordel -26 -58

Risikoutjevningsfond -514 -469

Fradrag for investeringer i andre finansinstitusjoner -15 -3

Sikkerhetsavsetning -245 -238

Minstekrav reassuranseavsetning -8 -7

Kapitaldekningsreserve -115 -121

Annet -10 132

kjernekapital   16 658 16 181

Fondsobligasjoner

Evigvarende ansvarlig lånekapital 4 979 5 024

Ordinær ansvarlig lånekapital 476 400

Fradrag for investeringer i andre finansinstitusjoner -15 -3

Kapitaldekningsreserve -115 -121

tilleggskapital 5 325 5 300

netto ansvarlig kapital 21 983 21	482

ansvarlig kapital i kapitaldekning



40

Noter til regnskapet 

minimumskrav ansvarlig kapital i kapitaldekning

NOK mill. 31.3.12 31.12.11

Kredittrisiko

   Herav  fordelt på virksomheter:

       Kapitalkrav forsikring 10 554 10 653

       Kapitalkrav bank 1 674 1 598

       Kapitalkrav verdipapirforetak 9 9

       Kapitalkrav øvrig -41 48

sum minimumskrav kredittrisiko 12 195 12 308

Operasjonell risiko/oppgjørsrisiko 118 118

Fradrag -25 -24

minimumskrav ansvarlig kapital 12 288 12	401

kapitaldekningsprosent 14,3	% 13,9	%

kjernekapitaldekning 10,8	% 10,4	%

Soliditetskrav	for	tverrsektoriell	finansiell	gruppe

NOK mill. 31.3.12 31.12.11

krav til ansvarlig kapital og solvenskapital

Kapitalkrav Storebrand konsern fra kapitaldekningsoppgave 12 288 12 401

-kapitalkrav forsikringsselskaper -10 554 -10 653

Kapitalkrav etter kapitaldekningsregelverk 1 734 1 748

Krav til solvensmarginkapital forsikring 11 473 11 500

samlet krav til ansvarlig kapital og solvenskapital 13 207 13	249

ansvarlig kapital og solvenskapital

Netto ansvarlig kapital 21 983 21 482

Endring i solvenskapital for forsikring i forhold til ansvarlig kapital

Villkorad återbäring - ikke godkjent som solvenskapital 1) -3 098 -3 024

Annen solvenskapital 2 988 3 060

sum ansvarlig kapital og solvenskapital 21 873 21 519

overskudd soliditetskapital 8 666 8 270

1) I forbindelse med oppkjøpet av SPP i 2007 fikk Storebrand Livsforsikring AS, etter betingelser gitt av Finanstilsynet , en tidsbegrenset tillatelse  til  å inkludere deler 
av Vilkorad återbäring (VÅB) i SPP som tellende kjernekapital ved beregning av kapitaldekningen. Per 1. april 2012 bortfaller denne tillatelsen. For tallene per 31.03.12 
ville  kapitaldekningen og kjernekapitalen for konsernet blitt henholdsvis 12,3 % og 8,8 % når Vilkorad återbäring ikke medtas i den ansvarlige kapitalen. Dette vil ikke 
medføre endringer i soliditetskapital for konsernet eller i solvensmargin for  Storebrand  Livsforsikring.
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1. kvartal Året

NOK mill. 2012 2011 2011

driftsinntekter

Inntekt på investering i datterselskap 474

Netto inntekter og gevinster fra finansielle instrumenter:

   -obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning 14 27 73

   -finansielle derivater/andre finansielle instrumenter 12 -20 -12

Andre finansinntekter 1 4

driftsinntekter 26 8 539

 

Rentekostnader -46 -32 -161

Andre finanskostnader -5 -1 -16

driftskostnader

Personalkostnader -6 -8 -31

Avskrivninger -1

Andre driftskostnader -30 -32 -133

sum driftskostnader -36 -40 -165

 

sum kostnader -87 -73 -343

resultat	før	skattekostnad -61 -65 196

Skattekostnad 17 504

periodens resultat -44 -65 700

resultatregnskap

Storebrand ASA
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NOK mill. 31.3.12 31.12.11

anleggsmidler

Utsatt skattefordel 649 632

Pensjonseiendel 46 46

Varige driftsmidler 32 32

Aksjer i datterselskaper 16 662 16 658

sum anleggsmidler 17 388 17 368

omløpsmidler

Tilgode innen konsernet 36 474

Utlån til konsernselskaper 983 986

Andre kortsiktige fordringer 7 5

Investeringer i handelsporteføljen:

   -obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning 1 363 1 268

   -finansielle derivater/andre finansielle instrumenter 36 53

Bankinnskudd 128 126

Sum	omløpsmidler 2	554 2 912

sum eiendeler 19	942 20 280

egenkapital og gjeld

Aksjekapital 2 250 2 250

Egne aksjer -16 -18

Overkursfond 9 485 9 485

Sum innskutt egenkapital 11 718 11 717

Annen egenkapital 4 683 4 718

sum egenkapital 16	401 16	434

langsiktig gjeld og forpliktelser

Pensjonsforpliktelser 195 195

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 3 271 3 544

sum langsiktig gjeld og forpliktelser 3	466 3 739

kortsiktig gjeld

Finansielle derivater 23

Gjeld innen konsernet 41 46

Annen kortsiktig gjeld 33 39

sum kortsiktig gjeld 75 107

sum egenkapital og gjeld 19	942 20 280

Balanse 

Storebrand ASA
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1.1 - 31.3

NOK mill. 2012 2011

Kontantstrømmer	fra	operasjonelle	aktiviteter

Innbetalinger av renter, provisjoner og gebyrer fra kunder 14 4

Netto inn-/utbetalinger vedrørende verdipapirer  til virkelig verdi -75 231

Utbetalinger til drift -68 -45

Netto inn-/utbetalinger vedrørende andre operasjonelle aktiviteter 447 210

Netto	kontantstrøm	fra	operasjonelle	aktiviteter	 318 401

Kontantstrømmer	fra	investeringsaktiviteter

Netto utbetalinger ved kjøp/kapitalisering av datterselskaper -6 -7

Netto innbetalinger/utbetalinger ved salg/kjøp av driftsmidler 1

Netto	kontantstrøm	fra	investeringsaktiviteter -6 -6

Kontantstrømmer	fra	finansieringsaktiviteter

Utbetalinger ved nedbetaling av lån -281 -218

Utbetaling av renter lån -39 -22

Innbetaling ved utstedelse av aksjekapital 11 15

Netto	kontantstrømmer	fra	finansieringsaktiviteter -310 -225

Netto	kontantstrøm	i	perioden 2 170

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 2 170

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens start 126 74

Beholdning av kontanter/kontantekvivaltenter ved periodeslutt 128 244

kontantstrØmoppstilling

Storebrand ASA
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Noter til regnskapet Storebrand ASA

note 1: regnskapsprinsipper    

Regnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsprinsipper som ble benyttet i årsregnskapet for 2011. En beskrivelse av 
regnskapsprinsipper fremkommer av årsrapporten for 2011. Storebrand ASAs selskapsregnskap anvender ikke IFRS.

note 2: estimater

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

note 3: egenkapital 

Aksje-

kapital 1) Egne aksjer Overkursfond Annen egenkapital

           Egenkapital

NOK mill. 31.3.12 31.12.11

Egenkapital 1.1 2 250 18 9 485 4 718 16 434 15 634

Årets resultat -44 -44 700

Estimatavvik pensjoner 86

Tilbakekjøp egne aksjer 2) 2 22 24 21

Aksjer ansatte 2) -13 -13 -6

total egenkapital 2 250 -16 9	485 4	683 16	401 16	434

1) 449 909 891 aksjer pålydende 5 kroner.
2) Det er i 2012 solgt 380 172 aksjer til egne ansatte.
Beholdning egne aksjer per 31.3.2012 er på 3 124 482.

1) Lånene som har fastrente er sikret med en renteswap, som regnskapsføres til virkelig verdi over resultatet. Verdiendringer på lånene som er henførbar til den sikrede 
risikoen inngår i balanseført verdi og innregnes i resultatet.     
2) Lånene er bokført til amortisert kost og inkluderer opptjente ikke forfalte renter. Til inngåtte låneavtaler er det knyttet standard covenantskrav. For alle lån er betin-
gelser og vilkår innfridd i henhold til inngåtte låneavtaler.Storebrand ASA har en ubenyttet trekkfasilitet på EUR 145 millioner    
 

NoTE	4:		oBLiGaSjoNSLÅN	

NOK mill. Rente Valuta Netto nominell verdi 31.3.12 31.12.11

Obligasjonslån 2009/2012 Flytende NOK 282 282   

Obligasjonslån 2010/2013 1) Fast NOK 200 203   211   

Obligasjonslån 2010/2013 Flytende NOK 400 400   400   

Obligasjonslån 2009/2014 1) Fast NOK 550 591   582   

Obligasjonslån 2009/2014 1) Fast NOK 550 577   570   

Obligasjonslån 2011/2016 Flytende NOK 1000 997   997   

sum obligasjonslån 2 768   3	042			

Banklån 2011/2013 Flytende NOK 507 503   502   

sum 2) 3 271   3	544			
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Storebrand ASA 
Professor Kohts vei 9
Postboks 500
1327 Lysaker
Tlf.: 22 31 50 50 
www.storebrand.no

Kundesenter: 08880

   
  
 

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

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

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

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

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

Øvrige selskaper i konsernet:hovedkontor:

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

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



Finansiell	kalender	2012 

14.	februar		 	 resultat	4.	kvartal	2011

7. mars   embedded value 2011

18. april   generalforsamling

19. april   eks. utbyttedato

3. mai   resultat 1. kvartal 

13. juli   resultat 2. kvartal 

24.	oktober			 resultat	3.	kvartal		

Februar	2013	 resultat	4.	kvartal	2012

 

 

investor relations kontakter  
Trond Finn Eriksen  Leder IR  trond.finn.eriksen@storebrand.no  +47 9916 4135 

Kjetil Ramberg Krøkje  IR Officer  kjetil.r.krokje@storebrand.no   +47 9341 2155

Tone Indrebø Næs  IR Officer tone.indrebo.nas@storebrand.no +47 9590 5514

Sigbjørn Birkeland   Finansdirektør sigbjorn.birkeland@storebrand.no +47 9348 0893

Lars Løddesøl   CFO/COO lars.loddesol@storebrand.no  +47 2231 5624

    

adresse  
Storebrand ASA 

Postboks 500, 1327 Lysaker, Norge 

Besøksadresse: Professor Kohtsvei 9, Lysaker  

Telefon: +47 22 31 50 50  

www.storebrand.no/ir
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