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Storebrand Gruppen
Første kvartal 2000:

God salgsutvikling
og styrket resultat i Storebrand
•  Driftsresultatet øker med 722 millioner til 2.444 millioner kroner
•  Konsernresultatet er bedret med 87 millioner til 296 millioner kroner
•  Finansbanken er i positiv utvikling og leverer et godt driftsresultat
•  Storebrand er markedsleder innen salg av Unit Linked, og har gjennom god

nytegning igjen økt markedsandelen for aksje- og kombinasjonsfond
•  Salgsutviklingen i bedriftsmarkedet er fortsatt positiv
Storebrand-konsernet har i første kvartal 2000 oppnådd en gledelig resultatutvikling
innenfor viktige satsningsområder. Posisjonen som en ledende aktør innen det utvidete
sparemarkedet er styrket, sier konsernsjef Åge Korsvold i en kommentar til resultatet.
God markedsutviklingStorebrand er landets ledende leverandør av livs- og
pensjonsprodukter med en markedsandel ved årsskiftet på 31 prosent. I løpet av fjoråret
inntok Storebrand også posisjonen som ledende i nytegningsmarkedet for Unit Linked.
Denne posisjonen er styrket i årets første kvartal med en økning i markedsandelen til 30
prosent pr. 31. mars 2000.En bevisst satsing innen markedet for verdipapirfond gir resultater
ved at Storebrand er blant vinnerne i nytegningsmarkedet. Inklusive Delphi Forvaltning har
Storebrand en markedsandel på 9,9 prosent. Hittil i år er fondenes andel av det totale
nytegningsmarkedet for verdipapirfond i Norge 18,4 prosent. En tilsvarende gledelig
utvikling har det vært i tilveksten av eksterne midler til forvaltning utenom fondene.
Storebrand Kapitalforvaltning har nå 12,5 milliarder kroner til forvaltning fra eksterne
kunder.
Økt resultatStorebrand hadde i første kvartal et driftsresultat på 2.444 millioner kroner før
tildeling av overskudd til kundene i livs- og pensjonssparing. Dette er en framgang på 722
millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Etter tildeling av kundenes andel av
overskuddet innen livs- og pensjonsforsikring ble konsernresultatet på 296 millioner kroner,
mot 209 millioner kroner i første kvartal i fjor.Netto finansinntekter av
investeringsporteføljen utgjorde i perioden 2.594 millioner kroner, som er 1.227 millioner
kroner lavere enn i fjor. Inkludert i netto finansinntekter er urealiserte kurstap med 1.164
millioner kroner, hvorav 1.146 millioner kroner i Storebrand Livsforsikring og 18 millioner
kroner i øvrig virksomhet.Kapitaldekningen i konsernet er redusert med 1,1 prosentpoeng
siden årsskiftet til 12,9 prosent, noe som skyldes høyere risikovektet balanse. Soliditeten i
konsernet er fremdeles svært god. Ordinært resultat pr. aksje utgjør etter første kvartal 0,85,
mot 0,97 i første kvartal 1999. Endringen skyldes blant annet høyere skatt i 2000.
Endringer preger bransjenKonsernsjef Åge Korsvold mener resultatet viser at Storebrand
er godt posisjonert til å ta en vesentlig del av den forventede veksten i sparemarkedet. –Jeg
er godt fornøyd med at vi befester posisjonen innen våre kjerneområder, samtidig som vi
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inntar en ledende rolle innen de nye vekstområdene, sier Korsvold.Han legger til at
forandringene vil fortsette. Blant annet vil framveksten av nye, uavhengige aktører innen
megling og salg av finans- og forsikringstjenester påvirke de tradisjonelle strukturene i
finansnæringen.–Som en stor aktør i det norske markedet har Storebrand den siste tiden
merket endringene ved at medarbeidere har gått over til selskaper som ønsker å tilrive seg en
andel av markedet for distribusjon av finanstjenester. Ut fra Storebrands ledende posisjon og
kompetanse er utviklingen ikke unaturlig. Vår fremste oppgave er å sikre at Storebrand også
i fremtiden framstår som en svært attraktiv arbeidsplass for nåværende og framtidige
medarbeidere. Det skal vi oppnå gjennom attraktive insentivsystemer og ved å gi
forretningsplattformene i konsernet de beste forutsetninger for å utvikles, sier Korsvold.
Mer til livkundeneStorebrand Livsforsikring har i første kvartal et driftsresultat på 2.417
millioner kroner, mot 1.737 millioner kroner i samme periode i fjor. Livkundenes andel av
resultatet øker fra 1.665 millioner til 2.148 millioner kroner. Resultatet til eier øker fra 224
millioner til 269 millioner kroner. Det gode resultatet skyldes i første rekke høye
finansinntekter. Netto finansinntekter utgjør i perioden 2.337 millioner kroner.
Finansinntektene består av realiserte gevinster på 2.191 millioner kroner, samt løpende
finansinntekter fra renter, utbytte og urealiserte kursreserver.Realisert kapitalavkastning
hittil i år er på 3,3 prosent, som annualisert blir 13,7 prosent. Verdijustert kapitalavkastning
i perioden ble 2 prosent. Bokført forfalt premie eksklusive tilflyttet premiereserve ligger
totalt 11 prosent over fjoråret, og det er spesielt i individualbransjene at premieinntektene
har vært gode sammenlignet med fjoråret.
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Vekst i kapitalforvaltningMarkedsområdet Kapitalforvaltning har hatt en positiv start på
året, med et driftsresultat på 11,5 millioner kroner for Storebrand Kapitalforvaltning AS og
et driftsresultat på 7,5 millioner kroner for Storebrand Fondene. Hittil i år har det vært en
tilgang på midler til forvaltning fra eksterne kunder i Storebrand Kapitalforvaltning på 481
millioner kroner, slik at samlet kapital til forvaltning utgjør 12,5 milliarder kroner. I
Fondene har veksten bidratt til at forvaltningskapitalen utgjør 11,7 milliarder kroner. I løpet
av årets tre første måneder er Storebrand Fondenes markedsandel målt i forvaltningskapital
økt med 0,7 prosentpoeng til 8,8 prosent. Medregnet Delphi Forvaltning er markedsandelen
9,9 prosent.
Storebrand BankStorebrand Bank Konsern har et resultat hittil i år på 2 millioner kroner
før skatt, sammenlignet med minus 6 millioner kroner i første kvartal i fjor. Datterselskapet
Storebrand Finans hadde et resultat på 18 millioner kroner, mens Storebrand Bank AS hadde
et resultat på minus 16 millioner kroner. Bankens resultat er forbedret med 4 millioner
kroner. Forvaltningskapitalen for Storebrand Bank Konsern utgjør 8.273 millioner kroner,
og økningen av både innskudd og utlån har fortsatt i årets første kvartal. Bankens
kapitaldekning er på 14,8 prosent.
FinansbankenFinansbanken, som er 100 prosent eid av Storebrand, har et driftsresultat etter
tap på 77 millioner kroner. Bankens tilsvarende resultat i fjor var 43 millioner kroner. Det
gode resultatet skyldes en høy rentenetto, samt inngang på konstaterte tap. I tillegg bidrar
Delphi Forvaltning AS med et resultat før skatt på 10 millioner kroner.
Forvaltningskapitalen er så langt i år økt med 1,3 milliarder kroner. Bankens kapitaldekning
er på 9,8 prosent.
SkadevirksomhetenMed virkning fra 1. januar 2000 er det nye nordiske
skadeforsikringsselskapet If etablert, og Storebrands tidligere skadevirksomhet drives nå
gjennom den norske filialen av If Skadeförsäkring AB. Den svenske, danske og norske
skadevirksomheten inngår nå i virksomheten til If, mens konsesjon for den finske del av
virksomheten ikke foreligger ennå. Storebrand eier i dag 44 prosent av If, mens Skandia eier
56 prosent. Så snart det er gitt konsesjon for at Pohjolas skadevirksomhet kan inngå i If, vil
Storebrands eierandel utgjøre 33 prosent.

If hadde et proforma resultat i 1. kvartal 2000 for skadevirksomheten til Skandia, Storebrand
og Pohjola på SEK 355 millioner. Storebrands andel på 33 prosent av proforma-regnskapet
utgjør NOK 81 millioner kroner etter skatt på 28 prosent. Resultatet for Ifs regnskap for 1.
kvartal uten Pohjola er SEK 155 millioner. Storebrands andel på 44 prosent utgjør NOK 45
millioner etter skatt, og dette bidraget er inkludert i Storebrands konsernresultat for 1.
kvartal 2000. Det er fremdeles svake skadetall i If, men selskapets Combined Ratio er
redusert fra 116 prosent første kvartal 1999 til 113 prosent i første kvartal 2000.
Storebrand ASAHoldingselskapet Storebrand ASA fikk i første kvartal et driftsresultat på
minus 130 millioner kroner, blant annet som følge av urealiserte tap på
verdipapirporteføljen. Aksjeutbyttet for regnskapsåret 1999 på 1 krone pr. aksje ble vedtatt
på selskapets generalforsamling 3. mai 2000 og vil bli utbetalt 23. mai. Oslo, 10. mai 2000
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Nøkkeltall Konsern
01.01 – 31.03 Året

Tall i mill. kroner 2000 1999 1999
Storebrand ASA –130 –36 1.334
Storebrand Livsforsikring 2.417 1.737 4.956
Storebrand Skadeforsikring 71 29 302
Storebrand Bank 2 –6 5
Finansbanken *) 77 96
Storebrand Fondsforsikring AS –1 0 –1
Storebrand Fondene 8 –2 11
Storebrand Kapitalforvaltning ASA 12 2 24
Storebrand Helseforsikring AS (50%) –2 –2 –7
Øvrige selskaper/elimineringer –9 –0 –1.370
Driftsresultat 2.444 1.722 5.347
Ufordelt overskudd til livkundene –2.148 –1.513 –4.181
Konsernresultat 296 209 1.166
Kapitaldekning (prosent) 12,9% 13,6% 14,0%
Overskudd pr. ordinær aksje 0,85 0,97 12,07
Overskudd pr aksje ekskl. særskilte poster 3,38
*) Finansbanken er i 1999 konsolidert fra og med 1.8.1999.

Nøkkeltall Liv
01.01 – 31.03 Året

Tall i mill. kroner 2000 1999 1999
Kapitalavkastning I*) hittil i år 3,27 % 3,04 % 9,97 %

Kapitalavkastning I*) annualisert 13,72 % 11,80 %
Kapitalavkastning II*) hittil i år 2,04 % 4,08 % 15,74 %
Kapitalavkastning II*) annualisert 8,42 % 16,38 %
Kapitaldekning (SBLKonsern) 11,17 % 12,79 % 11,98 %
Driftskostnader – målt mot forsikringsfond 0,91 % 1,01 % 0,96 %

*) Kapitalavkastning I) Realiserte finansinntekter inklusive opp/nedskrivning fast eiendom.
*) Kapitalavkastning II) Som kapitalavkastning I inklusive endring i merverdier på finansielle omløpsmidler
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Storebrand Konsern
Resultatregnskap 1.1 – 31.3

1. kvartal Hele året
Mill. kroner 2000 1999 1999
Premieinntekter for egen regning forsikring 4.018,0 4.132,2 10.529,5
Renteinntekter og lignende inntekter bank 415,2 124,7 923,4
Finansinntekter forsikring 7.276,5 6.117,0 23.560,9
Finansinntekter øvrig virksomhet 33,2 111,9 520,8
Resultatandel If 44,9
Andre inntekter 161,4 71,1 311,6
Sum driftsinntekter 11.949,2 10.556,9 35.846,2

Erstatninger for egen regning forsikring –2.693,1 –1.563,1 –7.791,5
Endring forsikringsmessige avsetninger livsforsikr. –2.277,2 –3.261,1 –6.499,7
Rentekostnader og lignende kostnader bank –287,4 –106,7 –675,7
Finanskostnader forsikring –4.682,9 –2.296,4 –7.730,6
Finanskostnader øvrig virksomhet –63,3 –13,3 –73,4
Driftskostnader –492,0 –385,2 –1.624,3
Andre kostnader –155,5 –127,9 –537,3
Sum kostnader –10.651,4 –7.753,7 –24.932,5

Netto resultat skadeforsikringsvirksomhet 28,9 301,6
Til (fra) kursreguleringsfond 1.146,1 –1.109,8 –5.868,4
Driftsresultat 2.443,9 1.722,3 5.346,9

Betinget tilleggsavsetning livsforsikring
Midler tilført forsikringskundene innen livsforsikring–2.147,8 –1.513,4 –4.180,9
Konsernresultat 296,1 208,9 1.166,0

Endring sikkerhetsavsetning m.v. i skadeforsikring–6,4 –75,5 154,3
Gevinst ved salg av skadevirksomheten 3.230,0
Resultat før ekstraordinære poster 289,7 133,4 4.550,3

Ekstraordinær oppskrivning eiendom livsforsikring 234,1 234,1
Ekstraordinær tildeling til kundene i livsforsikring –152,0 –152,0
Resultat før skattekostnad 289,7 215,5 4.632,4

Skatt –58,9 –23,1 –1.130,8
Minoritetens andel av resultatet –1,4 –1,6
Årsresultat 229,4 192,4 3.500,0

Resultat pr. ordinær aksje 0,85 0,97 12,07
Resultat pr. ordinær aksje ekskl. særskilte poster3,38
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Storebrand Konsern
Balanse 31. mars 2000

Mill. kroner 31.03.00 31.12.99
EIENDELER
Immaterielle eiendeler 655,5 544,1

Bygninger og faste eiendommer 10.738,0 10.234,6
Eierandel tilknyttede selskaper 5.223,0 5.110,0
Aksjer og andeler til varig eie 40,7 43,7
Obligasjoner holdt til forfall 24.764,4 25.124,8
Kontanter og fordringer på sentralbanker 209,4 74,0
Netto utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 446,6 96,7
Netto utlån til og fordringer på kunder 22.838,6 22.209,7
Andre langsiktige finansielle eiendeler 2.710,9 2.617,9
Aksjer og andeler 39.680,3 38.705,3
Obligasjoner 36.449,2 35.320,8
Sertifikater 3.245,1 3.104,8
Andre finansielle omløpsmidler 809,4 763,6
Sum finansielle eiendeler 147.155,6 143.405,9
Fordringer 2.835,2 981,5
Andre eiendeler 2.006,0 2.638,8
Forskuddsbetalt pensjon 180,0 180,0
Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter 1.510,6 1.896,8

Sum eiendeler 154.342,8 149.647,2
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital 10.414,4 10.112,5
Minoritetens andel av egenkapitalen 18,6 13,2
Ansvarlig lånekapital 4.673,4 4.536,2
Kursreguleringsfond 7.450,2 8.596,3

Forsikringsmessige avsetninger livsforsikring 103.390,0 99.553,2
Premie og erstatningsavsetninger skadeforsikring 820,6 809,5
Sikkerhetsavsetninger m.v. skadeforsikring 1.121,6 1.112,5
Sum forsikringstekniske avsetninger 105.332,2 101.475,2
Avsetninger for andre risiki og kostnader 146,6 230,5
Pensjonsforpliktelser 370,1 368,3
Utsatt skatt 214,3 175,6
Gjeld til kredittinstitusjoner 3.129,6 3.116,8
Innskudd fra og gjeld til kunder 11.602,1 10.759,3
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 5.854,5 7.257,1
Annen gjeld 4.334,3 2.303,4
Påløpne kostnader og forskuddsbetalte inntekter 802,5 702,8
Sum egenkapital og gjeld 154.342,8 149.647,2


