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1. kvartal 2001 

Fall i aksjemarkedet preger resultatet for Storebrand-gruppen 
• Utviklingen i aksjemarkedet påvirker selskapene i Storebrand-gruppen negativt og gir 

betydelig lavere resultat i år enn etter tilsvarende periode i fjor. 
• Livselskapets risikobærende evne er tilfredsstillende. 
• Godt salg av kollektive forsikringer i bedriftsmarkedet, spesielt mot storkunde-segmentet. 
• Høy aktivitet innen innskuddspensjon, de første salgene er registrert. 
• Økt markedsandel av netto nytegning i verdipapirfond, spesielt innen aksjefond.  
• Markedsleder innen Unit Linked i 1. kvartal. 
• Satsing på rådgiver-konseptet i Storebrand Bank og Private Banking i Finansbanken. 

 
Driftsresultatet for Storebrand-gruppen i 1. kvartal 2001 utgjorde 102 mill. kroner. Etter beregnet resultat til 
livsforsikringskundene på 291 mill. kroner, ble konsernresultatet minus 189 mill. kroner. Konsernresultatet 
etter tilsvarende periode i fjor utgjorde 296 mill. kroner. 
Resultatet er sterkt preget av fallet i aksjemarkedet. Dette har medført lavere finansinntekter, og er også 
hovedårsaken til et svakt resultat knyttet til Storebrands andel i If Skadeforsikring. 
 
- Uroen i aksjemarkedet har også påvirket salget. I denne situasjonen er det gledelig å konstatere at 
Storebrand har beholdt posisjonen som markedsleder innen Unit Linked og økt markedsandelen av salg av 
verdipapirfond, spesielt innen aksjefond, sier adm. direktør Idar Kreutzer. 
 
Han viser også til at salget innen bedriftsmarkedet, og spesielt innenfor storkunde-segmentet, har vært godt. 
Resultat pr. aksje ble minus kr. 0,74 mot et overskudd på kr. 0,84 etter 1. kvartal i fjor.  
   

Økte premier i livsforsikring 
Driftsresultatet i Storebrand Livsforsikring ble 420 mill. kroner etter 1. kvartal. Kundenes andel er beregnet 
til 291 mill. kroner, mens 129 mill. kroner er beregnet til eier. 
Tilsvarende fordeling etter 1. kvartal i fjor var på henholdsvis 2.148 og 270 mill kroner. 
Resultatført avkastning ved periodeavslutningen ble på 1,4 prosent, som annualisert blir 5,9 prosent, mot 3,3 
prosent og 13,7 prosent etter 1. kvartal 2000.  
 
Verdijustert avkastning, eksklusive anleggsinvesteringer, ble minus 1,3 prosent mot 2 prosent etter 
tilsvarende periode i fjor. 
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Forfalte premier er økt med 3 prosent sett i forhold til samme periode i fjor og utgjør 3.176 mill. kroner pr 
31.03.2001. 
Salget i bedriftsmarkedet har vært bra, spesielt innenfor storkunde-segmentet. Den negative trenden innenfor 
dette sentrale området er dermed brutt. 
  
Det er overført 250 mill. kroner i premiereserver fra Storebrand Livsforsikring AS til Storebrand 
Fondsforsikring AS i løpet av 1. kvartal. Utover dette viser regnskapet fortsatt en negativ flyttebalanse i 
livselskapet på 470 mill. kroner. De overførte reservene regnskapsføres på tidspunktet for risikoovergang 
mellom selskapene. Det kan derfor gå noe tid fra beslutning om flytting er tatt til den er gjennomført. Ved 
utgangen av 1. kvartal er det meldt netto tilflyttinger til selskapet i størrelsesorden 190 mill. kroner som ennå 
ikke har fått regnskapsmessig effekt. 
 
Driftskostnadene i livselskapet ligger på samme nivå som i fjor og kostnadsprosenten målt forhold til 
gjennomsnittlig kundefond ble på 0,91 prosent. 
 
Fallet i aksjemarkedet har medført at kursreguleringsfondet er nullstilt, og at risikokapitalen i prosent av 
kundefond ekskl. tilleggsavsetninger er redusert fra 9,2 prosent ved inngangen til året til 5,9 prosent ved 
utgangen av første kvartal. Da er udisponert overskudd ikke tatt med i beregningen. Som følge av 
oppgangen i aksjemarkedene etter utgangen av mars, er kursreguleringsfondet pr. 7. mai økt til 1.180 mill. 
kroner. 
 
Ved fastsettelse av selskapets investeringspolicy står risikostyringen sentralt og det skjer en fortløpende 
oppfølging i forhold til utviklingen på finansmarkedet. 
I løpet av 1. kvartal er aksjeandelen redusert fra 31 prosent av forvaltningskapitalen til 29 prosent, mens 
aksjeandelen ble tatt ned til 25 prosent ved hjelp av derivater. Omdisponeringen er i hovedsak skjedd til 
omløpsobligasjoner og pengemarkedsplasseringer. 
 

Økt salg av unit linked-produkter 
Driftsresultatet i Storebrand Fondsforsikring AS ble på minus 7 mill. kroner mot minus 1 mill. kroner etter 1. 
kvartal i fjor. Det negative driftsresultatet skyldes investeringer på 8 mill. kroner i tilknytning til nye 
produktløsninger. Storebrand Fondsforsikring har i 1. kvartal utvidet sitt produktspekter med 
innskuddspensjon. Markedet for innskuddspensjon forventes å ha stort vekstpotensiale og vil derfor være et 
viktig satsingsområde fremover. I løpet av kvartalet er de første salgene av innskuddspensjonsprodukter 
gjennomført. 
 
Salget av unit linked-produkter er økt i forhold til siste kvartal i fjor, og Storebrand Fondsforsikring 
oppnådde størst markedsandel av salget (målt i forfalt premie inkl. overførte reserver) i 1. kvartal med en 
andel på 20,3 prosent. 
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Det er økt interesse for helseforsikringsproduktene, og det har vært en god salgsfremgang i forhold til 
samme periode i fjor. Euroben, som er Storebrand og SPP Livs felleseide livselskap i Dublin, er fullt 
operativt. Selskapet har undertegnet de første kontraktene med både svenske og norske kunder. 
 
Til sammen belaster selskapene regnskapet med 5 mill. kroner pr. 31.03.2001. 
 
Positivt for Storebrand Fondene 
Samlet resultat før skatt for kapitalforvaltningsvirksomheten ble 8 mill. kroner pr. 1. kvartal mot 19 mill. 
kroner etter samme periode i fjor.  Resultatnedgangen skyldes i hovedsak lavere honorar-inntekter i 
Storebrand Kapitalforvaltning ASA og lavere salg av fondsandeler, samtidig som aksjemarkedet har falt. 
 
Storebrand Fondene oppnådde et resultat på 2 mill. kroner, mens resultatet for Storebrand 
Kapitalforvaltning ASA utgjorde 8 mill. kroner. Storebrand Kapitalforvaltning Holding AS belastet 
regnskapet med 2 mill. kroner. 
 
På grunn av fallet i finansmarkedet er eksterne midler til forvaltning i løpet av 1. kvartal redusert  fra 23,8 til 
22,5 mrd. kroner. Midler forvaltet av Storebrand Fondene AS har hatt et verdifall på 1,2 mrd. kroner.  
 
Netto nytegning i Storebrand Fondene var 653 mill. kroner i 1. kvartal, tilsvarende 17,4 prosent av 
markedets totale netto nytegning i verdipapirfond. I en periode hvor mange fondsforvalterne opplever netto 
innløsning av midler, kan Storebrand Fondene vise til en positiv netto nytegning i aksjefond på 450 millioner 
kroner. Total forvaltningskapital pr. 31.03.2001 utgjorde 11,6 mrd. kroner, tilsvarende en markedsandel på 
8,5 prosent. Inklusive Delphi Fondsforvaltning var markedsandelen 9,5 prosent, som er uforandret fra 
inngangen til året.   
 

Satser på ”rådgiverbanken” 
Fallet i finansmarkedet har ført til lavere salg, og dermed lavere provisjonsinntekter. Resultatet ble minus 4 
mill. kroner i 1. kvartal. Etter samme periode i fjor ble resultatet 2 mill. kroner, mens det ble minus 15 mill. 
kroner siste kvartal i år 2000. 
Morbankens resultat etter 1. kvartal ble på minus 20 mill. kroner før skatt.  Resultatet for Storebrand Finans 
AS ble på 16 mill. kroner. Forvaltningskapitalen for Storebrand Bank AS var pr. 31.03.2001 på 12,1 mrd. 
kroner som utgjør en økning på 0,5 mrd. kroner siden årsskiftet.  Netto utlån har økt med 0,5 mrd. kroner 
og innskuddsveksten er på 0,3 mrd. kroner siden årsskiftet. Storebrand Bank satser sterkt på konseptet 
”Rådgiverbanken”, herunder markedsføring og lansering av nye produkter og programmer.  Målsettingen for 
satsingen er å bli en ledende tilbyder av personlig økonomisk rådgivning til personer med spareevne. 
 

Positiv trend i Finansbanken 
Finansbanken Konsern har et resultat før tap på 60 mill. kroner etter 1. kvartal.  Januar og februar var svake 
måneder, mens mars viser en positiv trend både hva gjelder rentenetto og andre inntekter.  
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Rentemarginen for kvartalet er noe svakere enn tilsvarende periode i 2000. Andre inntekter er også svekket, 
primært på grunn av utviklingen i finansmarkedet. Driftskostnadene er preget av økt satsning innen Private 
Banking-området, med styrking av salgs- og støtte-funksjoner. Det er også utviklet en ny profil for 
Finansbanken. Tap på utlån utgjør 23 mill. kroner. Resultatet etter tap ble på 37 mill. kroner, mot 77 mill. 
kroner i samme periode i fjor. Etter nedskrivning på goodwill i Storebrand, blir resultat etter tap 30 mill. 
kroner.  Netto utlån var ved periodeavslutningen på 16,6 mrd. kroner, hvilket er på nivå med årsskiftet, 
mens innskuddene er marginalt lavere og utgjorde 7,8 mrd. kroner.  Forvaltningskapitalen pr. 31.03.2001 
var på 20,9 mrd. kroner.  
 

Svak bedring for If 
Driftsresultatet i Storebrand Skadeforsikring etter 1. kvartal ble minus 191 mill. kroner. Dette utgjør en 
reduksjon på 262 mill. kroner sammenlignet med samme periode i fjor, og er i hovedsak knyttet til et 
negativt resultat i If Skadeforsikring. Storebrand Skadeforsikring utbetalte i mars konsernbidrag til 
Storebrand ASA på 1,2 mrd. kroner. Inntil da bidro dette til en relativt stor beholding av rentebærende 
verdipapirer for Storebrand Skadeforsikring AS, hvilket har styrket resultatet.  Oslo Reinsurance Konsern 
har også bidratt positivt ved at driftsresultat ble på 4 mill. kroner. 
 
Resultatandelen fra If som er regnskapsført i Storebrand i henhold til egenkapitalmetoden, utgjorde minus 
225 mill. kroner pr. 1. kvartal.  
Nedgangen i aksjemarkedet har resultert i negativt investeringsresultat for årets tre første måneder for If. Ifs 
forsikringsresultat fortsetter å utvikle seg svakt positivt.  Combined ratio var i løpet av første kvartal i år 
bedre enn i samme periode i fjor.   
 
Storebrand eier 50 prosent i Fair Forsikring, som driver skadeforsikringsvirksomhet i privatmarkedet i 
Danmark. Driftsresultatet ved periodeavslutningen ble minus 11 mill. kroner. 
I år 2000 ble resultatet konsolidert først f.o.m. 2. kvartal. 
 

Lavere kostnader i Storebrand ASA 
Storebrand ASA ble i år 2000 rendyrket som et holdingsselskap. Stabsfunksjoner som ikke er strategiske 
for Storebrand, er outsourcet til et eget selskap, mens IT-drift i fjor sommer ble overført fra Storebrand 
ASA til IBM. Disse endringene har ført til en stor reduksjon i bemanningen og vil for fremtiden gi et mer 
kostnadseffektivt morselskap.  
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I regnskapet for første kvartal har disse endringene begynt å gi effekt. Driftskostnadene i årets første kvartal 
er 20 mill. kroner lavere enn fjoråret og utgjør 40 mill. kroner. Resultat før skatt ble minus 132 mill. kroner 
mot minus 130 mill. kroner i første kvartal 2000. Det svake resultatet skyldes fallet i finansmarkedet, og det 
er bokført et urealisert tap på verdipapir på 54 mill. kroner i 1. kvartal. Tapene på verdipapirene skyldes i 
stor grad nedgangen i verdiene på omløpsaksjene. 
 
Oslo, 9. mai 2001 
 
Kontaktpersoner: 
 
Informasjonsdirektør Egil Thompson: 22489586 - 93480012 
Finansdirektør Lars Aa Løddesøl: 22315624 – 93489890 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Vedlegg: 

• Resultatregnskap Storebrand Konsern 
• Balanse Storebrand Konsern 
• Tidsrekke resultattall 
• Nøkkeltall virksomhetsområder – akkumulerte tall  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Storebrand Konsern 
Resultatregnskap 1. januar - 31. Mars 

 
Mill. kroner 1. Kvartal Hele året  
  2001 2000 2000  
         
Premieinntekter for egen regning forsikring 3.874,3 4.018,0 9.595,9  
Renteinntekter og lignende inntekter bank 672,9 415,2 2.270,2  
Finansinntekter forsikring 6.884,6 7.276,5 24.974,1  
Finansinntekter øvrig virksomhet 26,6 33,2 96,6  
Resultatandel if… -224,7 44,9 -306,9  
Andre inntekter 164,9 161,4 701,8  

Sum driftsinntekter 11.398,6 11.949,2 37.331,7  
         
Erstatninger for egen regning forsikring -16,4 -2.693,1 -10.326,5  
Endring forsikringsmessige avsetninger livsforsikring -4.253,9 -2.277,2 -1.821,5  
Rentekostnader og lignende kostnader bank -545,4 -287,4 -1.691,3  
Finanskostnader forsikring -8.685,8 -4.682,9 -21.592,3  
Finanskostnader øvrig virksomhet -127,1 -63,3 -337,7  
Driftskostnader -526,9 -492,0 -2.111,9  
Andre kostnader -139,3 -155,5 -573,9  

Sum kostnader -14.294,8 -10.651,4 -38.455,1  
         
Til (fra) kursreguleringsfond 2.998,1 1.146,1 5.598,2  

Driftsresultat 101,9 2.443,9 4.474,8  

         
Betinget tilleggsavsetning livsforsikring     -450,9  
Midler tilført forsikringskundene innen livsforsikring -290,9 -2.147,8 -3.500,5  

Konsernresultat -189,0 296,1 523,4  
         
Endring sikkerhetsavsetning m.v. i skadeforsikring 73,2 -6,4 335,7  
Gevinst ved salg av skadevirksomheten        

Resultat før ekstraordinære poster -115,8 289,7 859,1  
         
Skatt -36,7 -58,9 -152,3  
Minoritetens andel av resultatet -0,3 -1,4 -1,1  

Årsresultat -152,8 229,4 705,7  
     
Resultat pr. ordinære aksje  -0,74 0,84 1,67  
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Storebrand Konsern 
Balanse 31. Mars 

   
    
Mill. kroner 31.03.01 31.03.00 31.12.00 
        
Eiendeler       
Immaterielle eiendeler 717,8 655,5 705,0 
       
Bygninger og faste eiendommer 11.029,8 10.738,0 10.994,8 
Eierandel tilknyttede selskaper 3.341,0 5.223,0 3.445,5 
Aksjer og andeler til varig eie 35,3 40,7 36,0 
Obligasjoner holdt til forfall 27.197,1 24.764,4 27.402,3 
Netto utlån til og fordringer på kunder 26.241,7 22.838,6 27.697,0 
Andre langsiktige finansielle eiendeler 6.625,5 2.710,9 4.525,0 
Aksjer og andeler 32.053,0 39.680,3 36.287,6 
Obligasjoner 32.438,2 36.449,2 32.070,9 
Sertifikater 7.001,2 3.245,1 5.432,3 
Andre finansielle omløpsmidler 73,1 1.465,4 1.520,0 
Sum finansielle eiendeler 146.035,9 147.155,6 149.411,4 
Fordringer 1.517,6 2.835,2 892,3 
Andre eiendeler 3.610,1 2.006,0 3.079,8 
Forskuddsbetalt pensjon 524,3 180,0 526,3 
Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter 1.777,5 1.510,4 2.129,2 
Sum eiendeler 154.183,2 154.342,8 156.744,1 
        
Egenkapital og gjeld       
Egenkapital 10.299,2 10.414,4 10.533,2 
Minoritetens andel av egenkapitalen 11,9 18,6 11,6 
Ansvarlig lånekapital 4.015,9 4.673,4 4.041,0 
Kursreguleringsfond  7.450,2 2.998,1 
       
Forsikringsmessige avsetninger livsforsikring 103.807,5 103.390,0 103.596,3 
Premie og erstatningsavsetninger skadeforsikring 723,0 820,6 747,5 
Sikkerhetsavsetninger m.v. skadeforsikring 734,4 1.121,6 779,1 
Sum forsikringstekniske avsetninger 105.264,9 105.332,2 105.122,9 
        
Avsetninger for andre risiki og kostnader 90,2 146,6 123,7 
Pensjonsforpliktelser 542,4 370,1 542,2 
Utsatt skatt 161,1 214,3 125,1 
Gjeld til kredittinstiusjoner 5.027,3 3.129,6 4.280,5 
Innskudd fra og gjeld til kunder 13.752,6 11.602,1 14.047,0 
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 9.566,8 5.854,5 10.808,6 
Annen gjeld 4.446,4 4.334,3 3.202,9 
Påløpne kostnader og forskuddsbetalte inntekter 1.004,5 802,5 907,3 
Sum egenkapital og gjeld 154.183,2 154.342,8 156.744,1 
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Egenkapitalavstemming       
Egenkapital 01.01 10.533,2 10.112,5 10.112,5 
Periodens resultat -152,8 229,4 705,7 
Andre endringer (valuta, egenkapitaltransaksjoner m.v.) -81,2 72,5 20,3 
Avsatt utbytte     -305,3 
Egenkapital 31.03 10.299,2 10.414,4 10.533,2 
    
Noter    
1. Regnskapsprinsipper    

Det er benyttet samme regnskapsprinsipper i kvartalsregnskapet som i årsregnskapet for 2000. 

 
       
Tidsrekke resultattall  1.kv. 2001 4. kv. 2000 3. kv. 2000 2.kv. 2000 1. kv. 2000 Hele året 

           2000 

Sum driftsinntekter 11.399 6.993 8.490 9.899 11.949 37.331
Sum kostnader -14.295 -10.222 -7.786 -9.796 -10.651 -38.455
Driftsresultat 102 -1.533 1.799 1.765 2.444 4.475
Konsernresultat -189 -410 373 265 296 523
Resultat før skattekostnad -116 -314 506 378 290 860
Årsresultat -153 -106 350 232 229 705
Konsernresultat virksomhetsområder             
Livsforsikring 117 -66 363 270 263 830

Skadeforsikring -202 -152 12 -3 71 -72

Kapitalforvaltning 8 8 22 18 19 67

Storebrand Bank konsern -4 -15 45 20 2 53

Finansbanken 30 -74 -19 13 70 -10

Øvrig virksomhet -137 -112 -51 -53 -129 -345
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Nøkkeltall virksomhetsområder - akkumulerte tall 1.kv. 2001 4. kv. 2000 3. kv. 2000 2.kv. 2000 1. kv. 2000   
Konsern             
Overskudd pr. ordinær aksje -0,74 1,67 2,30 1,39 0,84   
Egenkapital 10.299 10.533 10.866 10.549 10.414   
Kapitaldekning 12,0 % 12,7 % 12,5 % 12,5 % 12,9 %   
Livsforsikring             
Storebrand Livsforsikring             
Premier for egen regning 3.543 7.950 6.425 4.610 3.471   
Forsikringskundenes fond inkl.opptj. resultat 100.318 99.985 102.481 100.865 100.122   
Kapitalavkastning I *) annualisert 5,9 % 8,7 % 11,8 % 12,4 % 13,7 %   
Kapitalavkastning II *) hittil i år -1,3 % 3,1 % 4,7 % 3,1 % 2,0 %   
Kapitaldekning (SBL konsern) 10,5 % 10,5 % 10,9 % 10,9 % 11,2 %   
Driftskostnader målt mot forsikringsfond 0,91 % 0,94 % 0,90 % 0,91 % 0,91 %   
Storebrand Fondsforsikring             
Premier for egen regning 317 1.633 1.333 954 544   
Forsikringskundenes fond 2.913 3.035 3.340 2.906 2.686   
Storebrand Bank             
Rentemargin % 1,71 % 2 % 1,94 % 1,97 % 1,87 %   
Kostnader/inntekter % 115 % 102 % 95 % 105 % 114 %   
Andre inntekter/totale inntekter % 62 % 76 % 68 % 68 % 69 %   
Netto utlån 9.527 9.089 8.347 7.569 7.008   
Kapitaldekning 11,5 % 12,4 % 13,4 % 13,8 % 14,8 %   
Finansbanken             
Rentemargin % 2,02 % 2,28 % 2,33 % 2,39 % 2,50 %   
Kostnader/inntekter % 58 % 44 % 43 % 41 % 42 %   
Andre inntekter/totale inntekter % 27 % 29 % 29 % 29 % 24 %   
Netto utlån 16.645 16.470 15.434 14.302 12.889   
Tapsavsetninger 384 455 316 272 231   
Kapitaldekning 10,6 % 9,7 % 10,3 % 10,3 % 9,8 %   
Storebrand Kapitalforvaltning            
Totale midler under forvaltning (inkl. Delphi) 145.800 150.500 153.900 150.600 150.900   
Midler under forvaltning eksterne kunder (inkl. Delphi) 22.500 23.800 26.000 24.700 25.000   
Storebrand Skadeforsikring - nøkkeltall fra If             
    Skadeprosent f.e.r. 88 % 87 % 87 % 88 % 89 %   
    Kostnadsprosent f.e.r. 23 % 23 % 23 % 24 % 24 %   
    Combined ratio f.e.r. 111 % 110 % 110 % 112 % 113 %   
    Resultatandel i If (44 %) -225 -307 -115 -122 45   
       
*) Kapitalavkastning I: Realiserte finansinntekter inklusive opp-/nedskrivning fast eiendom 
    Kapitalavkastning II: Som kapitalavkastning I inklusive endring i merverdier på finansielle omløpsmidler 

 

       

 


