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UNI Storebrand er Norges største

forsikringsselskap innen både livs- og

skadeforsikring. Selskapet betjener

omkring 40% av det norske skade-

forsikringsmarkedet og omkring 30% av

livsforsikringsmarkedet. UNI Storebrand

er Norges største forvalter av private

sparemidler i verdipapirmarkedet.

Virksomheten

Under holdingselskapet UNI Store-

brand ASA er forsikringsvirksomheten

inndelt i to heleide datterselskaper: UNI

Storebrand Skadeforsikring AS og UNI

Storebrand Livsforsikring AS. UNI

Storebrand innførte i 1995 en ny modell

for konsernstyring og organiserte virk-

somhetene i 10 forretningsområder

med resultatansvar. Det er i 1995 søkt

om konsesjon til å etablere bankvirk-

somhet. Bankens navn blir Storebrand

Bank, et heleiet datterselskap av UNI

Storebrand ASA. Bankvirksomheten

forventes igangsatt i løpet av 1. halvår

1996. Dette innebærer at UNI Store-

brand blir et integrert finanskonsern

med forsikring og bank i samme

holdingselskap.

Hovedproduktene er:

• Skadeforsikring

• Livs- og pensjonsforsikring

• Forvaltning

• Fondssparing

• Bankvirksomhet (fra 1996)

Virksomheten er i hovedsak rettet mot

det norske markedet. Selskapet driver

også en betydelig virksomhet i inter-

nasjonal sjø- og oljeforsikring. I Sverige

driver selskapet sin virksomhet innen

industriforsikring. UNI Storebrand

avviklet i 1995 sitt engasjement innen

internasjonal reassuranse. Virksom-

heten ble skilt ut i et eget selskap – Oslo

Reinsurance Company ASA – hvor UNI

Storebrand-konsernet i dag eier 10%.

Nøkkeltall:

Kunder

Skadeforsikring: 1.000.000

Livs- og pensjonsforsikring: 345.000 

Årsverk: 4.042

Kontorer: 260

Aksjonærer: 77.872

Aksjer: 376.418.702

Kundegrunnlaget i skadeforsikring:

• 896.000 i privatforsikring.

• 110.000 i bedriftsforsikring.

Antall forsikringer:

• 997.000 motorkjøretøy.

• 1.056.000 villa, hjem, hytte m.m..

• 1.228.000 ulykkesforsikrede.

• 466.000 yrkesskade-yrkessykdoms-

forsikrede personer.

• 40% av landets næringslivsforsik-

ringer.

Kundegrunnlaget i livsforsikring:

• 120.000 i individuell pensjonsforsik-

ring.

• 250.000 i individuell livsforsikring.

• 330.000 medlemmer i 4.000 gruppe-

livsforsikringer.

• 420.000 medlemmer i 5.800 kollektiv

pensjonsforsikring (inkl. utgåtte

medlemmer).

Annet:

• 67.000 personer og bedrifter har

3,2 milliarder kroner i fondssparing i

UNI Storebrand

• 38.000 privatpersoner har lånt 10

milliarder kroner i UNI Storebrand.

• 800.000 idrettsutøvere er ulykkes-

forsikret gjennom sine respektive

forbunds lisensforsikringer.

Dette er UNI Storebrand

Store vannmasser førte til

flom i Glomma mai/juni

1995.

Partneravtale vedrørende

felles innsats for forebyg-

ging av skade, ble inngått

med Norges Røde Kors.

Et bindende tilsagn om å

integrere miljørelaterte

forhold inn i forretnings-

målene fra ledende forsik-

ringsselskap ble offentlig-

gjort 30. mars 1995 av

Elizabeth Dowdesdell,

leder av UNEP, FN’s miljø-

program. Tilstede var bl.a.

Konsernsjef Åge Korsvold

og Miljøvernmininster

Thorbjørn Berntsen.



Mill. kroner 1995 1994 1993 1992 1991

UNI Storebrand Konsern
Brutto premieinntekter* 13.558 16.299 15.594 16.269 16.130
Brutto driftsinntekter ** 20.661 21.710 25.493 22.601 21.781
Netto premieinntekter 12.442 14.423 13.668 14.263 13.890
Netto driftsinntekter *** 19.544 19.834 23.567 20.595 19.541
Netto finansinntekter forsikring 6.955 5.270 9.778 5.348 5.523
Driftsresultat 4.206 1.985 5.968 -1.738 1.181
Konsernresultat 1.451 522 1.397 -3.382 471
Forvaltningskapital 99.256 97.626 95.606 91.648 92.734
Egenkapital 3.806 2.459 2.428 -1.047 2.340
Solvenskapital **** 6.912 5.921 5.712 1.856 4.556
Antall årsverk 4.042 4.100 4.105 4.507 4.670
Kapitaldekning 15,8% 8,8% 8,7% - 3,6%

****) Brutto premieinntekter er redusert fra 1994 til 1995 p.g.a. salget av UNI Storebrand International Insurance (utgjorde 2.357
millioner kroner i 1994).

****) Består av brutto opptjent premie skadeforsikring, forfalt premie livsforsikring, netto finansinntekter forsikring og andre driftsinntekter.
****) Består av brutto driftsinntekter fratrukket avgitt gjenforsikringspremie.
****) Består av egenkapital samt sikkerhets-, reassuranse- og administrasjonsavsetning, naturskadefond og garantiavsetning skadeforsikring.

Nøkkeltall pr. aksje
Gjennomsnittlig antall ordinære aksjer (i tusen) 276.418 265.962 176.324 71.339 68.555
Resultat pr. aksje (etter skatt/utbytte pref.aksjer) * 4,94 1,32 4,87 -48,59 6,78
Utbytte pr. aksje ordinære 0,00 0,00 0,20 0,00 2,60
Utbytte pr. aksje preferanse 0,70 0,90 1,10 - -

*) Beregnet for antall aksjer pr. 31.12. i 1993, for de øvrige år gjennomsnittlig antall aksjer gjennom året.

UNI Storebrand Livsforsikring Konsern
Forfalte premier brutto 5.271 5.708 4.549 4.779 4.685
Finansinntekter og kostnader 5.922 4.549 8.069 4.332 4.250
Forfalte forsikringsytelser brutto 3.831 3.687 3.709 4.176 3.284
Driftskostnader 782 796 789 798 785
Driftsresultat 3.342 1.922 5.414 1.891 1.108
Verdijustert driftsresultat *) 4.472 -1.198 9.682 1.701 960
Forsikringskundenes fond inkl. tilleggsavsetning 74.549 69.359 66.376 64.397 64.755
Forvaltningskapital 80.470 75.160 72.460 70.297 69.514
Kapitaldekning 14,10% 11,22% 11,09% 9,03% 4,61%

UNI Storebrand Livsforsikring AS
Til fordeling 3.337 1.913 5.409 1.885 1.092
– Forsikringskundene 2.755 1.463 4.571 1.644 710
– Herav betinget tilleggsavsetning 1.000 500 2.800 - -
– Eierne 582 434 744 174 379
– Skatt 0 16 94 67 3
Renteresultat 3.195 1.973 5.620 1.743 1.239
Risikoresultat 165 144 94 -81 38
Administrasjonsresultat -80 -124 -159 -179 -158
Øvrig 57 -80 -146 402 -27
Kapitalavkastning 8,50% 6,87% 13,58% 7,76% 8,47%
Verdijustert kapitalavkastning ekskl. obligasjoner holdt til forfall 9,90% 2,44% 19,87% 7,49% 8,13%
Verdijustert kapitalavkastning inkl. obligasjoner holdt til forfall 10,65% - - - -
Gjennomsnittsrente 8,12% 6,58% 13,07% 7,33% 8,08%
Gjennomsnittlig rentegaranti totalt 4,0% 4,0% 5,1% 5,2% 6,8%
Gjennomsnittlig rentegaranti ekskl. premie og pensjonsreg.fond 4,1% 4,2% 4,7% 5,0% 6,0%
Driftskostnader i % av:
– Premieinntekt 13,9% 13,2% 16,6% 16,0% 16,1%
– Gjennomsnittlig kundefond 1,02% 1,10% 1,15% 1,18% 1,19%

*) Eksklusive endring i oververdier på obligasjoner som holdes til forfall

UNI Storebrand Skadeforsikring Konsern
Forfalte premier brutto 8.302 8.234 7.928 6.879 6.943
Forfalte premier f.e.r. 7.222 6.912 6.283 6.089 6.208
Resultat før avsetninger 1.184 712 1.164 270 281
Skadeprosent f.e.r. 70,0% 73,7% 77,4% 77,1% 77,3%
Kostnadsprosent f.e.r. 28,5% 26,3% 27,9% 31,2% 31,4%
Combined Ratio f.e.r. 98,6% 99,9% 105,2% 108,2% 108,7%
Solvenskapital 4.878 4.694 4.306 4.030 3.453
Solvensmargin 67,5% 67,9% 68,5% 66,2% 55,6%
Skadereserveprosent f.e.r. 109,5% 112,5% 111,4% 95,8% 90,6%
Forvaltningskapital 18.031 17.251 16.294 13.739 12.800
Antall årsverk 2.688 2.882 2.891 3.180 2.920
Avkastning på gj.snittlig solvenskapital 24,7% 15,8% 27,9% 7,2% 7,9%
Kapitaldekning i% 30,3% 25,9% 18,8% 18,3% 16,0%

N
økkeltall
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1995 ga et godt resultat for

UNI Storebrand

• 1995 ga et godt resultat for konser-
net, som følge av gode forsikrings-
tekniske resultater og en positiv
utvikling i kapitalmarkedene.

• Kapital og ledelsesressurser ble
konsentrert om kjerneområdene i
konsernet gjennom innføring av
en ny konsernstyringsmodell,
etablering av nye virksomhetsom-
råder og avhendelse av virksom-
heter utenfor kjerneområdene.

1995 ble et godt år for UNI
Storebrand. Gode forsikringstekniske
resultater og en tilfredsstillende
finansavkastning gjorde at konsern-
resultatet økte med 929 millioner
kroner til 1.451 millioner kroner.
Brutto premieinntekter ble 13.558
millioner kroner, som inkluderer en
reduksjon på 7 prosent innen livs-
og pensjonsforsikring, og en økning
på knappe 2 prosent innen skade-
forsikring.

Konsernets resultat

Konsernets driftsresultat i 1995 var på
4.206 millioner kroner før fordeling
til livkundene, sammenlignet med
1.985 millioner kroner for 1994. Etter
tildeling av kundenes andel av over-
skuddet i livs- og pensjonsforsikring

ble konsernresultatet 1.451
millioner kroner, mot 522
millioner kroner i 1994.
De forsikringstekniske
resultater i skadeselskapet
målt som combined ratio,
som utgjør summen av
kostnader og erstatninger,
var på 98,6 prosent i 1995
mot 99,9 prosent i 1994.
Det er selskapets mål å
oppnå en gjennomsnittlig
combined ratio under 100.
Resultatet pr. ordinære
aksje ble 4,94 kroner mot
1,32 kroner i 1994.

US GAAP
For å gjøre UNI Store-
brands regnskaper lettere

tilgjengelig for internasjonale kapital-
markeder viser konsernet fra og med
regnskapet for 1995 også en sammen-
ligning mellom resultatene etter
United States Generally Accepted
Accounting Principles (US GAAP)
og norske regnskapsregler (N GAAP).
Konsernets årsresultat er etter
US GAAP på 1.059 millioner kroner,
som er 392 millioner kroner lavere
enn med N GAAP. Konsernets
egenkapital utgjør etter US GAAP
7.308 millioner kroner, som er 3.500
millioner kroner høyere enn egen-
kapitalen basert på norske regnskaps-
prinsipper. Se forøvrig under US GAAP. 

Livsforsikring

Livkonsernets driftsresultat ble på
3.342 millioner kroner, mot 1.922
millioner kroner i 1994. Resultatet
ble fordelt med 2.755 millioner kroner
til kundene, hvorav 1.755 millioner
kroner ubetinget tildeles forsikrings-
fondet og 1.000 millioner kroner er
betinget tildelt som tilleggsavsetninger
i forsikringsfondet, og med 588 milli-
oner kroner til egenkapital og skatt.
Bokført brutto kapitalavkastning ble
8,5 prosent i 1995, sammenlignet
med 6,9 prosent året før.

Det verdijusterte resultatet ble
4.472 millioner kroner, som er drifts-
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resultatet tillagt urealiserte kursge-
vinster på alle verdipapirer unntatt
obligasjoner holdt til forfall. Dette er
en bedring på 5.670 millioner kroner
fra året før. Verdijustert kapitalavkast-
ning økte til 9,9 prosent fra 2,4 prosent
i 1994. Gjennom året er 10,2 milliar-
der kroner i obligasjoner kjøpt eller
reklassifisert som holdt til forfall.
Dersom kursreservene for disse inklu-
deres, utgjør verdijustert avkastning
10,7 prosent. Med bakgrunn i selska-
pets valg av en lav risikoprofil i 1995,
vurderes dette som tilfredsstillende.
Selskapets lave kostnadsnivå gjør at
gjennomsnittlig avkastning etter
fratrekk for totale kostnader har vært
meget konkurransedyktig de senere
år, sammenlignet med andre livsel-
skaper.

Selskapet har hatt som mål gjennom
1994 og 1995 å øke selskapets risiko-
bærende evne. Summen av selskapets
egenkapital, tilleggsavsetninger og
kursreserver, utgjorde 9,2 milliarder
kroner ved årsskiftet, sammenlignet
med 6,5 milliarder kroner ved inn-
gangen til 1994.

Markedsforhold
Totalmarkedet for livs- og pensjons-
forsikringsprodukter falt med
2,5 prosent i 1995, og utgjorde til-
sammen 18 milliarder kroner.
Livselskapets markedsandel målt i
premieinntekter falt fra 30,7 prosent
til 29,1 prosent. Samlede premieinn-
tekter ble 5.271 millioner kroner,
som er en reduksjon på 7,7 prosent
fra 1994. På kollektivmarkedet er
premieinntektene på nivå med året
før, mens det for gruppeliv har vært
en reduksjon på 7,5 prosent. Livsel-
skapet har i privatmarkedet søkt å
dreie salget fra engangsbetalte poliser
til årlig betalte poliser og fondspro-
dukter. Et fall i premieinntekter for
individuell livs- og pensjonsforsikring
på 21 prosent er i stor grad et resultat
av redusert salg av engangsbetalte
livrenteforsikringer. Dette fallet er
mer enn motsvart av satsingen på
fondssparemarkedet. Gjennom året

har salget av SPAR-fondene økt med
86 prosent til 1.597 millioner kroner.

Skadeforsikring

Driftsresultatet ble 1.184 millioner
kroner mot 712 millioner kroner i
1994. Økningen skyldes i første rekke
økte finansinntekter, men er også et
resultat av et forbedret forsikringstek-
nisk resultat. Skadeprosenten ble
redusert fra 73,7 til 70,0. Målbare
realiserte gevinster av igangsatte
prosjekter innen skadeoppgjør og
tariff/underwriting, samt salg og mar-
kedsføring utgjorde 60-70 millioner
kroner i 1995. Dette er i tråd med
forutsetningene. Avviklingsgevinster
på tidligere årganger representerer
347 millioner kroner i 1995, som er
på nivå med 1994. Flommen på
Østlandet belastet driftsresultatet
med 135 millioner kroner.

Datterselskapet Europeiske
Reiseforsikring AS hadde et drifts-
resultat på 71 millioner kroner.
Driftsresultatet i UNI Storebrand
Kredittforsikring AS økte fra 14 milli-
oner kroner til 30 millioner kroner,
hovedsakelig grunnet avviklings-
portefølje. Försäkringsaktiebolaget
UNI Storebrand Sverige (tidl.
Victoria) oppnådde et resultat på
27 millioner kroner. 

Markedsforhold
Totalmarkedet for landbasert skade-
forsikring økte med 3,8 prosent til
16,6 milliarder kroner. Selskapets
premievolum for egen regning i UNI
Storebrand Skadeforsikring AS økte
med 5,3 prosent til 7.170 millioner
kroner. Dette skyldes delvis større
andel premievolum holdt for egen
regning, og delvis økt volum og
premie innen bilforsikring. Markeds-
andelen for landbasert skadeforsikring
målt som andel av brutto bestand har
falt fra 40,9 prosent i 1994 til 40,6
prosent i 1995. I privatbransjene har
markedsandelene økt forsiktig, mens
det i bedriftsmarkedet har vært noe
tilbakegang.

Kapitalforvaltning

Kapitalmarkedsutviklingen var i 1995
preget av avtagende økonomisk vekst
i USA og Europa. I Norge ble infla-
sjonen lavere enn forventet i 1995,
hvilket bidro til nedgang i rentenivået
for korte og lange renter. Rentene
for norske statsobligasjoner sank i
1995 med 1,5 - 2,0 prosentpoeng,
mens 3-måneders NIBOR i løpet av
året ble redusert fra over 6,0 prosent
til i underkant av 5,3 prosent. Oslo
Børs Totalindeks steg i løpet av året
med 11,6 prosent, mens OBX-indek-
sen, som uttrykker kursutviklingen
hos de 25 mest omsatte aksjene, steg
med 0,9 prosent. 

For UNI Storebrand Livsforsikring
Verdijustert forvaltningskapital i livs-
elskapet økte i løpet av året fra 76,3
milliarder kroner til 83,3 milliarder
kroner. Aksjeandelen har i løpet av
året økt fra 10,4 prosent til 12,3 pro-
sent. Av dette utgjør norske aksjer 76
prosent pr. 31.12.95. Verdiøkningen
på aksjeporteføljen har i perioden
vært 12 prosent. Andelen obligasjoner
utgjør 46,0 prosent. Av dette utgjør
obligasjoner holdt til forfall 13,4 pro-
sent. Avkastningen på obligasjonsfon-
det, som ikke inkluderer obligasjoner
holdt til forfall, har i 1995 vært på
samme nivå som BRIX-obligasjons-
indeksen med 14,1 prosent.
Durasjonen (se Ord og uttrykk) i
obligasjonsfondet er i perioden økt
fra 3,4 til 4,6. Næringslånsporteføljen
på 4.287 millioner kroner ble ved
utløpet av året solgt til Postbanken.

For UNI Storebrand Skadeforsikring 
Forvaltningskapitalen i UNI
Storebrand Skadeforsikring var pr.
31.12.95 på 18,0 milliarder kroner.
Selskapet har tilpasset risikoprofilen i
porteføljen til den forsikringsmessige
risikoen, og gjennom året økt både
volum og durasjon på obligasjons-
porteføljen. Samtidig har selskapet
etablert en obligasjonsportefølje som
holdes til forfall på 1,1 milliard
kroner.

Styrets beretning
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Storebrand Bank

Konsernet ønsker å komplettere pro-
dukttilbudet og forsterke satsingen
på sparemarkedet gjennom å etablere
bank. Banken skal være den mest
kundevennlige og kostnadseffektive
plasseringsbank rettet mot utvalgte
kundegrupper av det norske marke-
det. Banken vil utnytte de muligheter
bruk av ny teknologi og telefon-
distribusjon gir. Norges Bank og
Kredittilsynet har anbefalt konsesjon.
Saken er til behandling i Finans-
departementet. For ytterligere beskri-
velse av konsernets banksatsing se
kapitlet Storebrand Bank. 

Øvrige datterselskaper

UNI Storebrand Finans AS hadde et
resultat på 20 millioner kroner.
Selskapet er under nedbygging og
virksomheten består hovedsakelig av
inkasso.

UNI Storebrand SPAR AS hadde et
overskudd på 1,6 millioner kroner.

UNI Storebrand Nybygg AS har
hatt prosjekteringskostnader i forbin-
delse med nytt hovedkontor, og gikk
med 4,5 millioner kroner i under-
skudd.

Salg av datterselskaper

Konsernets utgående reassuransevirk-
somhet ble skilt ut som eget selskap
med navnet Oslo Reinsurance
Company ASA (Oslo Re), med virk-
ning fra 1.1.95. Etter et sprednings-
salg med fortrinnsrett for UNI
Storebrands aksjonærer, ble Oslo Re
tatt opp til notering på Oslo Børs
9. mai 1995. Etter denne transaksjonen
har UNI Storebrand en eierandel på
10 prosent i Oslo Re. Konsernet har
videre ytet to ansvarlige lån på til-
sammen i underkant av 150 millioner
kroner, samt en garanti for en trekk-
fasilitet på inntil 150 millioner kroner.

UNI Storebrand Skadeforsikring AS
har ved inngangen til 1996 inngått
avtale med Gerling Konzern om salg
av UNI Storebrand Kredittforsikring
AS. Bakgrunnen for salget er en
pågående restruktureringsprosess

innen kredittforsikring internasjonalt,
forsterket av behovet for større og
mer omfattende kredittvurderings-
systemer og en stadig mer grense-
overskridende kundemasse. I tillegg
bidrar salget til å frigjøre kapital og
ledelsesressurser. Avtalen innebærer
fortsatt salg og markedsføring av
kreditt- og garantiforsikringsproduk-
ter gjennom UNI Storebrand. 

Personal og organisasjon

Antall årsverk i organisasjonen utgjor-
de ved årets begynnelse 4.100 og ved
årets slutt 4.042. Av 4.100 årsverk ved
inngangen til året, var cirka 170 års-
verk tilknyttet den internasjonale
reassuransevirksomheten. Konsern-
styringsmodellen er iverksatt og erfa-
ringene så langt er positive. Som et
ledd i konsernets forandringsbehov
er et omfattende lederutviklingspro-
gram igangsatt. Det er også etablert
en egen omstillingsenhet for å støtte
de enkelte forretningsområder og
staber i omstillingsarbeidet, og den
enkelte medarbeider i en for mange
vanskelig fase. Avsetninger til omstil-
lingsarbeidet er i 1995 økt til 100 mil-
lioner kroner, fra 30 millioner kroner
i 1994. Over hele landet har det vært
nedlagt et betydelig arbeid for kon-
sernet i 1995. Styret vil benytte anled-
ningen til å takke alle ansatte for god
innsats.

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet utgjør en
viktig del av selskapets arbeid, både
internt og i forhold til våre kunder.
Sykefraværet i konsernet har gått
ytterligere ned, fra 3,35 prosent i
1994 til 3,12 prosent i 1995. Selskapet
forurenser ikke det ytre miljø ut over
det som er normalt for forsikrings-
virksomhet. Selskapets miljøarbeid er
forankret i en rekke prosjekter som
både tar sikte på å forbedre selskapets
egen miljøadferd, så vel som å stimu-
lere våre kunder til skade- og miljø-
forebyggende arbeid. UNI Storebrand
var med å ta initiativet til, og under-
tegnet sammen med 45 andre forsik-

ringsselskaper fra hele verden FN’s
miljøprograms Erklæring om forsik-
ringsnæringens miljørelaterte forplik-
telser. Konsernet har i løpet av 1995
inngått en samarbeidsavtale med
Norges Røde Kors for å forsterke
innsatsen på det skadeforebyggende
arbeidet.

Nytt hovedkontor

Konsernet har inngått totalentreprise-
avtale om bygging av nytt hovedkon-
tor på Filipstad Brygge, fordelt på
fem bygninger. Byggene vil tilsam-
men utgjøre ca. 65.000 kvm, hvorav
ca.40.000 kvm er kontorarealer.
Byggene vil være ferdigstilt ved års-
skiftet 1997/98. Dagens kontorbyg-
ninger i Vika vil rehabiliteres og
inngå som en del av konsernets
eiendomsportefølje.

Representantskap, styre og

aksjonærforhold

UNI Storebrand ASA hadde ved års-
skiftet 77.872 aksjonærer mot 81.687
ett år tidligere. Ved årsskiftet var 48%
av aksjene eid av utenlandske aksjo-
nærer. Aksjekursen har i løpet av året
økt med 67 prosent fra 21,05 kroner
til 35,15 kroner, og selskapets mar-
kedskapitaliserte verdi har således økt
fra 6,9 milliarder kroner til 10,8 milli-
arder kroner.

Berit Klemetsen, Erik L. Flinder og
Per-Inge Søreng har i løpet av året
trådt ut av styret. Lennart Jeansson og
Brit K.S. Rugland er valgt som nye
aksjonærvalgte representanter, og
Sigurd Laugen som en av de ansattes
representanter. I representantskapet
har Stein Wessel-Aas, Borger A. Lenth,
Kåre Hagel og Jan G. Andersen
fratrådt, og Erling Steigum, Harald
Tyrdal og Kristian Zachariassen har
gått inn som nye medlemmer. Styret
vil takke avtroppende medlemmer av
styret og representantskapet for
utført innsats for selskapet.

Med hensyn til godtgjørelse for
administrerende direktør i UNI
Storebrand ASA, revisor og tillits-
valgte, samt forpliktelser ved opphør
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eller endring av arbeidsforhold for
ledere, vises det til note 3 og note
16. Aksjer i UNI Storebrand ASA som
eies av tillitsvalgte og konsernledel-
sen, er omtalt i kapitlet Tillitsvalgte
og administrasjon. 

Kapitalforhold

Konsernets kapitaldekning i henhold
til reglene for ansvarlig kapital er
15,8 prosent pr. 31.12. 1995 mot 8,8
prosent et år tidligere. Lovens minste-
krav pr. 31.12. 1995 er 6,75 prosent,
gradvis økende til 8 prosent pr. 31.12.
1997. Kapitaldekningen i liv- og
skadekonsernene var ved årsskiftet
henholdsvis 14,1 prosent og 30,3
prosent.

Konsernet har i løpet av året gjen-
nomført to transaksjoner for ytter-
ligere å sikre finansieringen fremover.
Avtalene er inngått på betingelser
som indikerer at konsernet har gjen-
vunnet tillit også i det internasjonale
fremmedkapitalmarkedet. UNI
Storebrand Livsforsikring AS tok
opp et nytt ansvarlig lån på 120 milli-
oner dollar, med en løpetid på 10 år.
Beløpet ble delvis benyttet til å innfri
et utestående ansvarlig lån på 50 mil-
lioner dollar. UNI Storebrand ASA
har inngått en avtale om en kommi-
tert trekkfasilitet med en løpetid på
5 år, med en ramme på 150 millioner
dollar.

Likvide midler i UNI Storebrand
ASA utgjorde ved årsskiftet 1.170 mil-
lioner kroner. Årets rentekostnader
på holdingselskapets gjeld utgjorde
224 millioner kroner.

Fremtidsutsikter

UNI Storebrand vil fortsette det
målrettede arbeidet for å forbedre
konkurranseevnen i tiden fremover.
Gjennom fokus på gjennomføring av
de prosjekter som allerede er satt i
gang, vil hovedutfordringen fremover
være å hente ut de gevinster som
allerede er identifisert. I henhold til
planen vil derfor realisering av gevin-
stene fra kjerneprosjektene i skade-

selskapet øke i 1996. Gevinstene fra
dette vil disponeres til økt konkurran-
sekraft. Innen distribusjonsapparatet
vil de pågående strategiprosesser
være svært viktig for fremtidig kon-
kurransekraft. En avtale inngått med
Postbanken gir UNI Storebrand gode
muligheter til å selge forsikringspro-
dukter til bankens kunder.

I takt med at konkurransen øker
både i privat- og bedriftsmarkedet, vil
kravene til en fleksibel og kostnads-
effektiv organisasjon øke. Dette stiller
nye krav til forandringsevne og mar-
kedsnærhet. Gjennom den etablerte
konsernstyringsmodell er forutset-
ningene for dette til stede. 

Økt konkurranse skaper også nye
behov for enklere produkter og større
åpenhet overfor kundene, noe som
bør være førende i det løpende arbeid
med å vurdere de reguleringer for-
sikringsnæringen er omfattet av.

Det norske samfunn står overfor
betydelige utfordringer når det
gjelder finansiering og organisering
av fremtidige velferdsgoder. Stor-
tingets behandling av St. meld. nr. 35
(1994-95) Velferdsmeldingen, vil leg-
ge avgjørende premisser rundt ram-
mebetingelsene for livs- og pensjons-
forsikring i årene fremover. UNI
Storebrand mener private velferds-
ordninger bør spille en viktigere rolle
i årene fremover, i samspill med de
offentlige ordningene. Se egen
temaartikkkel Samspill for velferd.

Anvendelse av overskudd

UNI Storebrand ASA oppnådde et
årsresultat på 798 millioner kroner. 
Årsresultatet foreslås fordelt slik:
– Utbytte 70 millioner kroner
– Reservefond 80 millioner kroner
– Disposisjonsfond 648 millioner

kroner
For nærmere omtale av konsernets
utbyttepolitikk vises til kapitlet
Aksjonærforhold.

Oslo, 6. mars 1996

Styrets beretning
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Mill. kroner Note 1995 1994

Brutto forfalte premier - livsforsikring 21 5.270,7 5.707,7
Netto opptjent premie - skadeforsikring 22, 32 7.170,2 8.715,2
Netto finansinntekter forsikring 23, 24 6.954,7 5.269,9
Andre driftsinntekter 25 148,8 141,5

Sum driftsinntekter 19.544,4 19.834,3

Brutto ytelser og pliktig avsetning - livsforsikring 21 -7.081,7 -7.533,7
Netto erstatninger - skadeforsikring 22, 32 -5.021,2 -6.606,2
Driftskostnader 26, 27, 28, 29 -3.122,0 -3.428,4

Sum kostnader -15.224,9 -17.568,3

Andre kostnader/avgitt gjenforsikring livsforsikring -73,7 -92,3
Netto finansposter annen virksomhet 30 -43,4 -192,0
Resultat tilknyttede selskap 31 3,5 3,0

Driftsresultat 20 4.205,9 1.984,7

Betinget tilleggsavsetning - livsforsikring 34 -1.000,0 -500,0
Resultat tilført forsikringskundene - livsforsikring 34 -1.754,7 -962,8

Konsernresultat 20, 33, 34 1.451,2 521,9

Avsetninger - skadeforsikring 35 -14,7 -179,0

Resultat før skattekostnad 1.436,5 342,9

Skattekostnad 36 -15,3 -80,7

Minoritetens andel resultatet 37 -5,5 -9,4

Årets resultat 1.415,7 252,8
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Mill. kroner Note 1995 1994

Eiendeler
Omløpsmidler
Kontanter, bank og post 4.724,1 8.318,1
Tilgode hos forsikringsselskaper 38 380,4 1.277,0
Tilgode hos agenter og forsikringstagere 1.281,4 1.366,6
Aksjer 39, 40, 44, 54 8.948,0 7.025,8
Andeler i ansvarlige selskaper 41, 54 28,4 29,0
Obligasjoner 42, 43, 54 31.262,5 35.839,8
Sertifikater 45, 54 22.041,3 17.431,1
Andre omløpsmidler 2.238,0 2.743,0

Sum omløpsmidler 70.904,1 74.030,4

Anleggsmidler
Utlån forsikring 46, 47, 48, 49 10.487,1 17.145,9
Eierandeler i tilknyttede selskaper 50 22,1 18,8
Andre aksjer 39 22,7 11,0
Andeler i ansvarlige selskaper 41 114,7 123,0
Obligasjoner 42, 43, 54 11.312,3 0,0
Faste eiendommer 51, 52, 53 5.515,2 5.506,9
Driftsmidler 51, 52 223,9 232,0
Utsatt skattefordel 55, 56 43,2 44,5
Forskuddsbetalt pensjon 27 372,3 299,2
Andre eiendeler 57 238,1 214,4

Sum anleggsmidler 28.351,6 23.595,7

Sum eiendeler 99.255,7 97.626,1

Gjeld og egenkapital
Kortsiktig gjeld
Gjeld til forsikringsselskaper 38 537,9 1.149,6
Gjeld til agenter og forsikringstagere 181,3 183,7
Annen kortsiktig gjeld 1.506,0 1.678,6

Sum kortsiktig gjeld 2.225,2 3.011,9

Forsikringstekniske avsetninger
Avsetning forsikringsforpliktelser - livsforsikring 58 75.140,5 69.997,5
Avsetninger - skadeforsikring 59 13.678,6 17.656,2

Sum forsikringstekniske avsetninger 88.819,1 87.653,7

Langsiktig gjeld
Utsatt skatt 55 43,2 44,5
Påløpt pensjonsforpliktelse 27 592,4 795,1
Annen langsiktig gjeld 13 2.065,5 2.103,9

Sum langsiktig gjeld 2.701,1 2.943,5

Ansvarlig lånekapital 60 1.319,6 1.105,4

Garantiavsetning 383,1 335,5

Minoritetens andel av egenkapitalen 61 1,2 117,2

Egenkapital 62 3.806,3 2.458,9

Sum gjeld og egenkapital 99.255,7 97.626,1

Finansielle instrumenter: se note 43

R
egnskap

UNI Storebrand Konsern
Balanse 31. desember 1995
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Mill. kroner Note 1995 1994

Driftsinntekter
Aksjeutbytte fra datterselskaper 346,1
Konsernbidrag fra datterselskaper 1 1.140,2 499,2
Leieinntekter eiendommer 1,3 1,0

Sum driftsinntekter 1.141,5 846,3

Driftskostnader
Lønn og lønnsavhengige kostnader 2, 3 -474,8 -204,1
Avskrivninger -26,5 -13,1
Driftskostnader eiendommer -1,1 -0,2
Kostnadsrefusjoner/øvrige driftskostnader 314,9 158,0

Sum driftskostnader -187,5 -59,4

Finansinntekter og finanskostnader
Renteinntekter verdipapirer 89,9 73,6
Andre renteinntekter 9,4 16,8
Rentekostnader obligasjonslån -153,0 -153,0
Rentekostnader til datterselskaper 17 -62,0 -74,3
Andre rentekostnader -9,0 -6,3
Nedskrivning/tap aksjer i datterselskap -330,0
Gevinst/tap salg verdipapirer -9,3 4,5
Nedskrivning verdipapirer -6,3 -18,1
Andre finansposter -15,5 -31,1

Sum netto finansposter -155,8 -517,9

Resultat før skattekostnad 798,2 269,0

Skattekostnad 4 0,0 0,0

Årets resultat 798,2 269,0

Oppskrivninger og overføringer
Avsatt utbytte -70,0 -90,0
Reservefond -79,8 -26,9
Disposisjonsfond -648,4 -152,1

Sum overføringer -798,2 -269,0
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Mill. kroner Note 1995 1994

Eiendeler
Omløpsmidler
Kontanter, bank og post 182,5 148,7
Tilgode innenfor konsernet 17 1.182,0 508,6
Obligasjoner 5 396,0 539,6
Sertifikater 7 591,4 702,7
Andre omløpsmidler 56,2 53,8

Sum omløpsmidler 2.408,1 1.953,4

Anleggsmidler
Aksjer i datterselskaper 11 4.426,3 4.416,4
Ansvarlig lånekapital 144,8 101,4
Andre aksjer 12 12,0 0,0
Andeler i ansvarlige selskaper 41 0,7 0,7
Faste eiendommer 8, 9 15,4 14,3
Driftsmidler 8, 9 73,1 48,9
Forskuddsbetalt pensjon 2 44,7 14,9
Andre anleggsmidler 6 0,0 106,7

Sum anleggsmidler 4.717,0 4.703,3

Sum eiendeler 7.125,1 6.656,7

Gjeld og egenkapital
Kortsiktig gjeld
Gjeld innenfor konsernet 17 1,0 0,4
Avsatt utbytte 70,0 90,0
Annen kortsiktig gjeld 332,7 324,0

Sum kortsiktig gjeld 403,7 414,4

Langsiktig gjeld
Gjeld innenfor konsernet 17 980,2 1.322,4
Obligasjonslån 13 1.800,0 1.800,0
Påløpt pensjonsforpliktelse 2 58,4 67,3
Annen langsiktig gjeld 102,0 0,0

Sum langsiktig gjeld 2.940,6 3.189,7

Aksjekapital 14, 18 1.882,1 1.882,1
Reservefond 14 1.142,4 1.062,6
Disposisjonsfond 14 756,3 107,9

Sum egenkapital 3.780,8 3.052,6

Sum gjeld og egenkapital 7.125,1 6.656,7

Finansielle instrumenter: Se note 6
Garantistillelser: Se note 19

R
egnskap

UNI Storebrand ASA
Balanse 31. desember 1995
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Revisjonsberetning for 1995*

Vi har revidert årsoppgjøret for UNI Storebrand ASA for 1995 som viser et årsoverskudd på kr 798,2 millioner for morsel-

skapet og et årsoverskudd på kr 1.415,7 millioner for konsernet. Årsoppgjøret, som består av årsberetning, resultatregnskap,

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

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

Vi har utført revisjonen i henhold til gjeldende lover, forskrifter og god revisjonsskikk. 

Vi har gjennomført de revisjonshandlinger som vi har ansett nødvendige for å bekrefte at årsoppgjøret ikke inneholder

vesentlige feil eller mangler. I samsvar med god revisjonsskikk har vi kontrollert utvalgte deler av grunnlagsmaterialet som

underbygger regnskapspostene og vurdert de benyttede regnskapsprinsipper, de skjønnsmessige vurderinger som er foretatt

av ledelsen, samt innhold og presentasjon av årsoppgjøret. I den grad det følger av god revisjonsskikk har vi gjennomgått

selskapets formuesforvaltning og interne kontroll.

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

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

konsern og gir et forsvarlig uttrykk for selskapets og konsernets økonomiske stilling pr. 31.desember 1995 og for resultatet av

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

Oslo, 6. mars 1996

KPMG as

Ole M. Klette Arne Giertsen

Statsautorisert revisor Statsautorisert revisor

* Omfatter det offisielle årsoppgjøret som fremgår på sidene 4-11 og 51-86, samt US GAAP noten side 87-90

Kontrollkomitéens uttalelse - 1995

Kontrollkomitéen i UNI Storebrand ASA har gjennomgått styrets forslag til årsoppgjør for 1995 for UNI Storebrand Konsern.

Med henvisning til revisors beretning av 6. mars 1996 anser kontrollkomitéen at resultatregnskapet og balansen kan fastset-

tes som UNI Storebrand ASA’s og konsernets regnskap for 1995.

Oslo, 14 mars 1996

Nils Erik Lie

Kontrollkomitéens formann

Representantskapets uttalelse - 1995

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

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

1995 og balanse pr. 31. desember 1995 for UNI Storebrand ASA og for konsernet.

Representantskapet tiltrer styrets forslag til utbytte, reservefond og disposisjonsfond for 1995.

Oslo, 19. mars 1996

Sven Ullring

Representantskapets ordfører

UNI Storebrand ASA



UNI Storebrand er midt inne i en

offensiv omstillingsfase. De gode resul-

tatene fra 1995 gir oss økt finansiell

styrke til å utvikle vår konkurransekraft

videre. Tilliten til selskapet er gjenreist

hos kunder, aksjonærer, myndigheter

og blant våre ansatte. Planene frem-

over er lagt, og i 1996 vil vi legge

hovedvekten på gjennomføring av

strategiene.

Konkurransen har økt betydelig i det

norske finansmarkedet. Introduk-

sjonen av ny teknologi og store

endringer i kundenes krav og behov

fører til betydelige strukturendringer.

Forandringene skjer i alle industriali-

serte land, men mye tyder på at

endringstakten i de skandinaviske land

kan bli større enn andre steder på

grunn av god infrastruktur i markedet

og relativt mange konkurrerende

institusjoner.

I løpet av de siste to årene har vi

brukt mye ressurser på endringsproses-

ser og analyser av eksterne og interne

rammebetingelser. Organisering og

arbeidsmetoder, ressurser, kompetanse

og systemer, vil være bestemmende for

fremtidig konkurransekraft. Mye er

gjort og hovedtrekkene i våre planer er

på plass. Vi vet hvor vi skal, og hva som

kreves av oss for å trygge og helst for-

sterke den posisjon vi allerede har i

våre hovedmarkeder. Utfordringen

fremover ligger først og fremst i vår

evne til å gjennomføre planene.

Konsernstyringsmodellen

Konsernets operative organisasjon ble

grunnleggende forandret ved inn-

gangen til 1995. Et hovedtrekk i den

nye konsernstyringsmodellen, basert

på en tro på at fokuserte selskaper blir

vinnere fremover, er en oppdeling i 10

forretningsområder. Hvert av disse har

eget lønnsomhetsansvar og relativt stor

frihetsgrad med hensyn til å kjøpe

fellestjenester fra interne eller eksterne

leverandører. Erfaringene det første

året er gode. Organisasjonen er blitt

mer markeds- og lønnsomhetsorien-

tert, og gjennomføringsevnen synes

økende. Selv om samarbeidet på tvers

blir ressurskrevende og utfordrende,

vil vi holde fast på den grunnleggende

organisasjonsformen, samtidig som vi

hele tiden forsøker å forbedre vår

modell på grunnlag av de erfaringer vi

gjør.

Distribusjonsutfordringen

UNI Storebrands omfattende distribu-

sjonsapparat har over mange år bygget

opp den sterke markedsposisjonen

konsernet har i dag. Dette apparatet

har lagt grunnlaget for de gode relasjo-

ner vi har til våre kunder. Men vi ser

også at salgskraften og kostnadseffekti-

viteten ved vår distribusjonsform vil bli

utfordret av såvel nye som tradisjonelle

konkurrenter. Vårt brede lokale nett

utgjør et konkurransefortrinn for

betjening av kunder lokalt. Samtidig er

det kundene selv som avgjør hvilken

kombinasjon av «gammel» og «ny»

distribusjonsteknologi som vinner i

fremtiden. Vi vet også at kostnadsfor-

skjellene mellom distribusjonskanalene

antagelig vil øke, samtidig som de

største enhetene gjennom sine stor-

driftsfordeler styrker sin posisjon.

Dette har gjort det nødvendig å tenke

igjennom skillet mellom produksjon -

eller «fabrikk» - og «distribusjon», slik

mange andre næringer allerede har

gjort. For UNI Storebrand er det første

konkrete eksempelet på en slik tenk-

ning den avtale som er inngått med

Postbanken, som opprettholder kon-

kurransen mellom de to institusjon-

Fra strategi til gjennom
føring
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Fra strategi til gjennomføring
Av konsernsjef Åge Korsvold

Økonomi og 
fellestjenester

Strategiske staber

Konsernledelsen

Storkunde og Bedrift Skade
Jørgen Bredesen

Produkt Skade
Gunn Ovesen

Distribusjon Regioner
Lars Petter Ørving

Storebrand Bank*
Sverre Bjerkeli

Spar
Knut  E. Larsen

Produkt Person
Paul Høiness

Storkunde Liv
Per Myklestu

Bedrift Liv
Jørgen Bredesen

Fondsforvaltning
Riulf Rustad

Sjø og Energi
Morten Hjemsæter

* Konsesjon er til behandling i Finansdepartementet

Forretningsområder i UNI Storebrand pr. 4 mars 1996



ene, samtidig som begge vil nyte godt

av hverandres relative konkurransefor-

trinn på produktsiden.

Gevinstpotensiale i

skadeforsikring

I forretningsområdene i skadeforsik-

ring har forbedring av skadeoppgjør,

underwriting og salgs- og markeds-

føring hatt prioritet. Fremdriften i

skadeoppgjørsprosjektet er tilfredsstil-

lende, mens tariffering/underwriting

og salg/markedsføring trenger mer tid

for å komme til gjennomføringsfasen.

Målet om en årlig, vedvarende kost-

nadsreduksjon på NOK 300 - 500 milli-

oner innen utgangen av 1997 står fast.

Resultatene hittil ligger foran planen.

Et særtrekk for 1995 er også at kost-

nadene øker fordi det er investert i

kompetanse og kapasitet. Dette gir

allerede bedre lønnsomhet, bl.a.

gjennom lavere skadeprosent. Resten

av gevinsten kan imidlertid bare tas ut

dersom vi evner å gjennomføre på-

krevde omstillingsprosesser. Dette

stiller store krav til organisasjonen i en

periode hvor vi merker klart skjerpet

konkurranse.

Kostnader i livsforsikring

UNI Storebrand er opptatt av å gjøre

livsforsikring enklere for kundene.

Dagens produkter er vanskelige å for-

stå, og detaljert og omfattende regule-

ring av livsforsikringsbransjen har gjort

produktutvikling til en krevende og

langsom prosess. Vi har tatt flere

initiativ som skal gjøre det lettere for

kundene å forstå våre produkter, og

fremfor alt gjøre det lettere å sammen-

ligne både mellom forsikringsleveran-

dører, og mellom konkurrerende

finansinstitusjoner, som bank og verdi-

papirfond. Det er netto avkastning til

kundefond, etter fradrag for totale

kostnader, som er det relevante

målebegrep for spareelementet i for-

sikringsproduktet. Det er gledelig,

men ikke overraskende, at UNI

Storebrand, som det største selskapet,

fremstår som det mest kostnadseffekti-

ve livselskapet. Dette må imidlertid

ikke bli en sovepute. Det er fremdeles

mulig å både forbedre produktene og

redusere kostnadene betydelig i norsk

livsforsikring.

Satsing i sparemarkedet

Gjennom målrettet satsing har vi økt

salget av våre SPAR-produkter betyde-

lig i løpet av året. Samlet har SPAR-

salget økt med 86% til en forvaltnings-

kapital på NOK 3,5 milliarder kroner

ved utgangen av 1995. Som de første

introduserte vi også kombinasjonsfond

i det norske markedet. Dette ble en

stor suksess, som nå kopieres av våre

konkurrenter. På den annen side

klarte vi ikke å opprettholde våre

markedsandeler i markedet for AMS-

produkter, der bankene hadde større

gjennomslagskraft.

Vi forventer å kunne starte Store-

brand Bank i løpet av første halvår

1996. Dette vil komplettere vårt pro-

duktspekter og styrke vår posisjon i det

norske markedet for spareprodukter.

Økt risikobærende evne

UNI Storebrand Livsforsikring har i de

siste årene hatt som overordnet mål å

styrke sin soliditet og risikobærende

evne, slik at livselskapet over tid skulle

få en større evne til å påta seg høyere

finansiell risiko. Som en langsiktig

investor på vegne av våre pensjonskun-

der er det et viktig mål for oss å sikre
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Konsernsjef og administrer-

ende direktør UNI Storebrand

Livsforsikring AS, Åge Korsvold

Administrerende direktør, UNI

Storebrand Skadeforsikring AS,

Knut W. Francke

Konserndirektør, Personal og

organisasjon, Svein Hagen

Konserndirektør, Markeds- og

samfunnskontakt, Knut N. Kjær



en så høy avkastning som mulig, med

akseptabel risiko. Blant flere virkemid-

ler for å øke risikobærende evne har vi

valgt en lavere risikoprofil gjennom

1994 og 1995, enn det vi ønsker for

fremtiden. Avkastningen på livsforsik-

ringsselskapets fond i 1995 er også et

resultat av den valgte risikoprofil. Gode

resultater og store overføringer til til-

leggsavsetninger har bidratt til at UNI

Storebrand Livsforsikring i 1996 frem-

står som et meget solid livsforsikrings-

selskap med høyere finansiell risiko-

evne enn tidligere. Vår investerings-

adferd i tiden fremover vil reflektere

dette.

Et samspill mellom private og

offentlige løsninger

Rammebetingelsene for livselskapene

er betydelig endret i løpet av de siste

fem år. Noen endringer har vært kon-

struktive og til glede for våre kunder,

mens andre reguleringer har bidratt til

å komplisere produktene og gjøre dem

mer kostbare for kundene. De ytre

rammene rundt livs- og pensjonsforsik-

ring kommer påny opp til debatt når

Stortinget denne våren skal behandle

Velferdsmeldingen. Fordi denne

debatten er viktig - for våre kunder og

for UNI Storebrand - har vi utarbeidet

en rapport til våre kunder der vi

drøfter og forklarer samspillet mellom

offentlige og private velferdsordninger.

En av de viktige konklusjonene er at de

private velferdsordninger bør spille en

viktigere rolle i årene fremover, i sam-

spill med både de overordnede pen-

sjonspolitiske målsetningene og med

de store utfordringene knyttet til den

langsiktige finansieringen av offentlige

velferdsordninger.

Finansielle og strukturelle

utfordringer

UNI Storebrand har stått utenfor store

fusjoner og oppkjøp i finansnæringen

den senere tid. Det er et naturlig

utgangspunkt for oss, fordi vår vurde-

ring er at vi kan oppnå høyest verdi-

skapning til egenkapitalen gjennom å

foredle de ressurser vi allerede dispo-

nerer. Etablering av egen bank illustre-

rer dette. Gjennom forbedring av egen

konkurranseevne og en komplettering

av vårt produktspekter, vil vi bidra til at

konkurransen på det norske markedet

for finansielle tjenester øker.

Utenlandske institusjonelle eiere

økte sin eierandel i UNI Storebrands

ordinære aksjeklasse fra under 20% til

48% i løpet av 1995, og aksjekursen

steg 67% til NOK 35. En riktigere

priset egenkapital har mange fordeler,

og bidrar i seg selv til at UNI Store-

brand blir et mer konkurransekraftig

konsern. Utenlandske aksjekjøp og

stigende aksjekurs er både et tillits-

votum til konsernet, og det reflekterer

den positive utviklingen i norsk

økonomi. Med mer krevende finansielt

eierskap forsterkes kravene til fokus på

en forretningsmessig bedriftskultur og

verdiskapning til egenkapitalen.

For UNI Storebrand betyr det i

praksis at de foreliggende planer skal

gjennomføres. Dette betyr at det er

arbeidet for de løsninger som for-

sterker UNI Storebrands konkurranse-

kraft, som skal gis høyeste prioritet.

Fra strategi til gjennom
føring
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Konserndirektør,

Kontor og fellestjenester,

Jørgen Bredesen

Konserndirektør, Økonomi og

finans, Idar Kreutzer

Leder for Konsernjuridisk,

Konserndirektør, Hans Henrik

Klouman

Konserndirektør, 

Fondsforvaltning, Riulf Rustad



UNI Store-

brand Invest-

ment Manage-

ment (USIM)

forvalter verdi-

papirportefølj-

ene for forsik-

ringsselskapene i

konsernet og

for private

pensjonskasser.

USIM har videre ansvaret for

salg/markedsføring av konsernets for-

valtningsprodukter/tjenester, samt

kundeoppfølgingen overfor større investo-

rer. Herav utgjør en viktig del den

verdipapirforvaltningen som er

integrert i de kollektive pensjonsfor-

sikringsproduktene. 

Verdipapirforvaltning tilbys av UNI

Storebrand gjennom tre hovedpro-

duktområder; verdipapirfond, aktiv

forvaltning, og som en integrert del av

UNI Storebrands livs- og pensjonsfor-

sikringsprodukter. I tillegg plasseres

størstedelen av midlene i skadeselska-

pet og øvrige konsernselskaper i verdi-

papirer. Tilsammen utgjør verdipapir-

porteføljene og verdipapirfondene

under konsernets forvaltning 83 milli-

arder kroner. UNI Storebrand er med

dette den største private investor i

Norge. I 1995 utgjorde forvaltningen

av eksterne pensjonskasser 959 millio-

ner kroner.

Den faktiske porteføljeforvaltningen

er underlagt de forskjellige lov-og for-

skriftsbestemmelser som gjelder for de

enkelte produktområdene, og skjer i

adskilte porteføljeforvaltningsmiljøer,

der forvaltningen for forsikringsselska-

pene i konsernet er samlet i en felles

enhet under livselskapet. 

Det legges imidlertid stor vekt på å

samordne investeringsfilosofi, styrings-

og oppfølgingsstruktur for alle porte-

føljene under konsernets forvaltning,

samt utnytte synergier blant annet med

hensyn til systemutvikling, investorrap-

portering mv. 

Styrket risikobærende evne inne-

bærer at UNI Storebrand vil kunne ta

større svingningsrisiko og derved øke

den forventede avkastningen for

konsernets livs- og pensjonsforsikrings-

kunder. Dette innebærer at vi forven-

ter at en stadig større del av kundefon-

dene på livsiden vil bli plassert i verdi-

papirer. Utviklingen i spare- og

plasseringsmarkedene for øvrig viser

dessuten at stadig større deler av

spareformuen generelt plasseres i

verdipapirer.

Verdipapirforvaltning forventes der-

for å utgjøre en viktigere og viktigere

del av konsernets verdiskapning i

årene som kommer. 

En større del av porteføljen forven-

tes plassert i de internasjonale verdi-

papirmarkeder, og her vil man benytte

anerkjente utenlandske kapitalfor-

valtere som underleverandører, sam-

tidig som egen kompetanse styrkes.
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Fondsforvaltning

Storkunde Liv

Storkunde Liv

driver rådgiv-

ning og salg

av person-

forsikrings-

løsninger og

tilhørende til-

leggstjenester

mot store

bedrifter og

offentlig

sektor. Enheten vektlegger høy kvalitet

i kundebetjeningen, behovstilpassede

og kostnadseffektive forsikringsløs-

ninger og en markedsorientert

produktutvikling. 

Forretningsområdets viktigste

kundesegmenter er bedrifter i privat

sektor med over 250 ansatte, offentlig

sektor (kommuner og statlige

bedrifter) samt pensjonskassemarkedet

gjennom datterselskapet Aktuar-

Consult AS. I tillegg tilbys forsikrings-

løsninger for utestasjonerte arbeids-

tagere og multinasjonale bedrifter.

Markedsutviklingen i fjor var positiv

med netto tilflyttede kundefond på 56

millioner kroner. Totale premieinn-

tekter var 2,1 milliarder kroner med

forvaltede midler på 20 milliarder

kroner. De største nye kundene i 1995

var Follum Fabrikker og Glamox.

Datterselskapet Aktuar-Consult AS

overtok den forsikringstekniske

administrasjon av pensjonskassene til

Telenor og Sparebanken Midt-Norge.

Odda Smelteverk og Selmer forlot sel-

skapet.

Styring av tiltak for økt kundetil-

fredshet vektlegges sterkt. I 1995

gjennomførte enheten sin andre

kundetilfredshetsmåling, og resultatene

viste markert fremgang fra 1994.

Utfordringen videre er å lykkes med

ytterligere forbedringer på områder

som betyr mest for kundene.

I tillegg til å opprettholde posisjo-

nen som markedsleder på det private

storkundemarkedet, vil vi i 1996 videre-

utvikle selskapets sterke posisjon i

pensjonskassemarkedet og markedet

for tilknyttede tjenester samt sikre et

reelt gjennombrudd i markedet for

offentlige tjenestepensjonsordninger.

Leder for 

forretningsområdet: 

Riulf Rustad

Leder for 

forretningsområdet: 

Per Myklestu



Bedrift Liv

betjener mar-

kedet for mel-

lomstore og

mindre bedrif-

ter innen per-

sonforsikring.

Bedrift Liv

har et profesjo-

nelt rådgiv-

ningsapparat

som leverer personrelaterte forsikrings-

løsninger til bedriftene, som f.eks. kol-

lektiv pensjon, gruppelivsforsikring,

personalforsikring, førtidspensjon,

nøkkelpersonforsikring og tilleggspen-

sjon m.m.

Bedrift Liv hadde i 1995 totalt 1,3

milliarder kroner i samlet premievo-

lum og 27 milliarder kroner i forvaltede

midler. Bedrift Liv har endret fokus fra

forvaltningsorientering til forretnings-

orientering. Kostnadskontrollen er for-

bedret, og organisasjonstilpassinger

har bidratt til å gjøre Bedrift Liv til en

mer offensiv og kundeorientert organi-

sasjon. Et positivt trendbrudd innen

salg av kollektiv pensjonsforsikring ved

blant annet økt tilflytting, har bidratt

til en betydelig resultatfremgang fra

midten av året. Vi opplever dessuten

flere innmeldinger og færre utmel-

dinger i forsikringsordningene, hvilket

er et viktig signal om utviklingen i

arbeidsmarkedet.

Våre salgs- og markedsmålsettinger

for 1996 skal oppnås ved å ta en større

andel av personforsikringsmarkedet i

konkurranse med øvrige forsikringssel-

skap og pensjonskasser. Samtidig skal

avgangen fra eget selskap reduseres.

Kostnadsforspranget til våre konkur-

renter skal opprettholdes, og markeds-

posisjonen innen gruppelivsforsikring

skal styrkes.

Forandrings- og forbedringsproses-

ser styrt av kunde- og markedskrav, er

iverksatt for å styrke Bedrift Livs lang-

siktige konkurranseevne. Dette arbei-

det støttes gjennom omfattende kom-

petanseoppbygging. Våre kunders til-

fredshet avhenger av høy kvalitet på

vår rådgivning og service, i tillegg til

behovstilpassede forsikringsløsninger,

sikker langsiktig avkastning på pen-

sjonsmidlene samt vår kostnadseffekti-

vitet. Tilrettelagt lønnsomhetsstyring

og reduserte driftskostnader skal gi

lavere priser for kundene og forbedret

konkurranseevne. 

Helse, Miljø og Sikkerhet vil være et

viktig fokusområde for Bedrift Liv i

årene som kommer. Kompetanse

innen risikoreduserende arbeidsmiljø-

tiltak og internkontroll vil bli overført

til bedriftskundene gjennom et utvidet

servicetjeneste- og opplæringstilbud.

Samtidig blir underwritingen betydelig

styrket, noe som vil sikre selskapet en

ytterligere forbedret lønnsomhets-

kontroll. 

Forretningsom
råder
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Bedrift Liv

Produkt

Person er etab-

lert med virk-

ning fra mars

1996, en sam-

menslåing av

tidligere FO

Privat Liv og

FO Produkt

Person. Etter

sammenslåing-

en vil det nye FO Produkt Person ha

det totale produktansvar for konser-

nets personforsikringer, både mot

bedriftsmarkedet, offentlig sektor og

privatmarkedet. Produktansvaret

omfatter kollektive pensjonsforsikring-

er, personalforsikringer (yrkesskade,

gruppeliv og andre tilleggsdekninger),

ulykkesforsikringer samt individuelle

og gruppebaserte forsikringer til alle

deler av privatmarkedet.

Produkt Person vil i tillegg ha ansva-

ret for markedsføring og salg av pro-

dukter rettet mot privatmarkedet. Salg

av disse produktene foregår gjennom

assurandører og rådgivere i FO

Distribusjon Regioner samt gjennom

eksterne salgskanaler, bl.a. organisasjo-

ner og banker. 

FO Produkt Person har i 1995 lagt

ned betydelig innsats i utviklingspro-

sjekter innenfor sitt område. I løpet av

året er tidligere adskilte produkt-

miljøer samlet under felles ledelse.

I privatmarkedet hadde UNI

Storebrand Liv 330 000 kunder ved

utgangen av 1995 som totalt har plas-

sert 26 milliarder kroner til forvalt-

ning. I 1995 var samlet premievolum

1,8 milliarder kroner. UNI Storebrand

vridde i 1995 salget fra engangsbetalte

poliser mot mer årlig betalte poliser og

fondsprodukter. Salget av livrente ble

redusert i 1995, ettersom «Velferds-

meldingen» har ledet til usikkerhet

rundt fremtidige skattefordeler for det-

te produktet. Markedsandel for forfalt

premie for pensjons- og kapitalforsik-

ring inkludert livrente, er redusert fra

35,2% i 1994 til 34,3% i 1995.

UNI Storebrand lanserte i 1995 et

helt nytt produkt i Norge, Kritisk

Sykdom, der kunden avtaler en forsik-

Produkt Person

Leder for 

forretningsområdet: 

Jørgen Bredesen*

Leder for 

forretningsområdet: 

Paul Høiness

* Inntil medio 1996



SPAR tilbyr

privatkunder

og firmaer for-

skjellige typer

spareproduk-

ter, og er

ansvarlig for

konsernets

posisjonering

og satsing i

finansspare-

markedet. Produktspekteret inkluderer

SPAR 2000-serien, pengemarkeds-

fond, aksjefond og obligasjonsfond.

SPAR er organisert i UNI Storebrand

SPAR AS, et heleid datterselskap av

UNI Storebrand ASA.

UNI Storebrand SPAR økte sin sam-

lede markedsandel fra 7,5% til 8,1% i

1995. Bruttosalget på 1,6 milliarder

kroner, representerer en økning på

85,7% sammenlignet med 1994.

Lanseringen av UNI Storebrand

SPAR 2000-fondene fortsatte i 1995 og

disse stod for ca. 60% av totalsalget i

markedet for kombinasjonsfond.

Forvaltningskapitalen for våre kombi-

nasjonsfond økte fra 95 millioner

kroner til 255 millioner kroner i 1995,

dette gir en økning i markedsandel fra

11% til 26%.

I 1995 ble SPAR-akademiet, et kom-

petanseutviklingsprogram for konser-

nets representanter i kundekontakt,

etablert i samarbeide med Norges

Handelshøyskole. Som følge av dette

har kompetansen i konsernets distribu-

sjonsapparat økt vesentlig og har ført

til at bruttosalget av verdipapirfond

gjennom UNI Storebrands distribusjons-

apparat økte fra 80 millioner kroner i

1994 til over 800 millioner kroner i 1995.

SPAR skal ivareta og videreutvikle

konsernets sterke posisjon i finans-

sparemarkedet samt forsette å øke

markedsandeler. SPAR skal befeste og

videreutvikle UNI Storebrands posi-

sjon i markedet. Dette skal gjøres ved

profesjonell kundebetjening, en mest

mulig effektiv distribusjon via interne

og eksterne kanaler, samt ha ansvar for

at markedet til enhver tid blir tilbudt

de produkter det etterspør. Kundenes

behov skal til enhver tid dekkes.

Det er også et mål å tilføre flere i

konsernet den kompetanse som kan

gis gjennom SPAR-akademiet for å

ivareta en høyest mulig profesjonell

kundebetjening samt bygge videre på

kompetanseutviklingsprogrammet.

Spar
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ringssum som utbetales i tilfelle en

definert alvorlig sykdom inntreffer.

Denne forsikringen er alt kjøpt av flere

enn 5000 kunder. Behovet for økono-

misk sikkerhet ved sykdom blir fortsatt

et sentralt satsingsområde fremover.

Forretningsområdets viktigste opp-

gaver fremover vil være å lede og gjen-

nomføre produkt- og systemutvikling

for å dekke markedets krav. Vi vil tilby

enkle og konkurransedyktige spare- og

risikoprodukter som gir økonomisk

trygghet i form av avtalte utbetalinger

ved pensjon og førtidspensjon, ved

dødsfall og uførhet, og ved ulykker og

sykdom. Videre skal man bidra til for-

retningsvolum og lønnsomhet gjen-

nom oppfølging mot distribusjonska-

nalene, underwriting, fagstøtte og

løpende tilpassing av produkter og

priser. Enheten vil fortsette oppbyg-

gingen av kompetanse.

I privatmarkedet er hovedutfor-

dringen å styrke konkurransekraften

ytterligere. Som klar kostnadsleder i

sitt marked, har UNI Storebrand et

godt utgangspunkt. Markedsorientert

produktutvikling vil være en annen

suksessfaktor. Videre er det et mål i

1996 å oppnå økt salgskraft og -volum

gjennom egen salgsorganisasjon og

gjennom Postbankens nett.

Leder for 

forretningsområdet: 

Knut E. Larsen



Forretningsom
råder
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Et komplett

sparetilbud

UNI Store-

brand starter

bank: Store-

brand Bank.

Dermed vil

selskapet dek-

ke de fleste

kundebehov i

sparemarke-

det. Dette er et naturlig neste steg etter

at enheten UNI Storebrand SPAR ble

opprettet i 1994 for å styrke salget av

fondsprodukter.

Etableringen av Storebrand Bank

viderefører selskapets strategi for salg

av spare- og risikoprodukter. Som total-

leverandør kan vi i økende grad ta

utgangspunkt i kundebehovene og i

mindre grad fokusere på enkeltpro-

dukter. 

Med Storebrand Bank kan vi utnytte

fortrinn knyttet til at selskapet er

landets desidert største forvalter av

privat sparekapital i verdipapirmarke-

det. Størrelsen og kvaliteten på vårt

forvaltningsmiljø gir grunnlag for å

utvikle markedets beste spare- og

fondsprodukter. Banken vil utnytte

den plattform og merkelojalitet som

UNI Storebrand har bygget opp

gjennom generasjoner. 

Morgendagens bank

Som en av de første aktørene i den

«nye bankbransjen», vil Storebrand

Bank ikke ha filialer i tradisjonell for-

stand. Våre kontorer landet rundt vil

representere banken, men vil ikke tilby

vanlige skranketjenester. Et godt kvali-

fisert kundesenter vil betjene kundene

via telefon fra tidlig om morgenen til

sent på kvelden, hver dag hele året

rundt. Kunden kan selv utføre beta-

lingstjenester, sjekke sine konti osv. 24

timer i døgnet - enten på telefon eller

PC. Kontanter tas ut ved hjelp av VISA-

eller minibankkort i alle minibanker

og i butikker.

Banken vil i første rekke rette seg

mot personkundemarkedet, og særlig

UNI Storebrands forsikringskunder. Vi

vil tilby én type konto som kunden kan

bruke til hva han vil, enten det er

lønnskonto eller sparekonto - gjerne

begge deler. Et driftsgunstig konsept

gjør at vi kan tilby en meget konkur-

ransedyktig innskuddsrente fra første

krone. Derfor er prinsippet også at vi

tar betalt for det bruken av banktjenes-

tene koster. Basert på dette konseptet

vil banken også tilby pantelån og

enkelte andre utlånsprodukter. 

En «bro» mot sparing i fonds 

Med produktet «Kapital Styrings

Konto» vil bankkontoen danne et

«nav» i kundens personlige økonomi.

Kunden vil oppnå betydelige forbe-

dringer i muligheten til å få høy

avkastning på sparemidlene - med

begrenset bruk av egen tid.

Kapital Styrings Konto vil gi kunden

en langt bedre oversikt over sine

engasjementer både i bank, fonds,

verdipapirer og lån. Kunden vil også få

tilgang til en egen gruppe topp kvali-

fiserte rådgivere.

Med produktet Kapital Styrings

Konto vil Storebrand Bank skille seg ut

fra alle andre norske banktilbud. Vi vil

være banken som aktivt hjelper kunden

med å flytte «parkerte» sparemidler fra

lavere forrentede bankinnskudd til

sparetilbud med høyere forventet

avkastning.

Storebrand Bank

Administrerende direk-

tør for den nye banken,

Sverre Bjerkeli.



Produkt Skade

har ansvaret

for å ivareta

forsikringsfag

og produktut-

vikling innen-

for de non-

marine bran-

sjer. Produkt-

spekteret

omfatter i

hovedsak brann/kombinerte forsik-

ringer til privat- og bedriftsmarkedet

samt motorvogn-, ansvar-, transport-

og reiseforsikringer. Forretningsom-

rådet selger hovedtyngden av sine pro-

dukter gjennom forretningsområdene

Distribusjon Regioner og Storkunde

og Bedrift Skade. Plus Forsikring og

Europeiske Reiseforsikring AS er også

inkludert i Produkt Skade.

Markedet har vært preget av økt

konkurranse i 1995, spesielt innenfor

bransjene personbil og industri/-

næring. Gjennomsnittspremien på en

rekke bransjer har vist en fallende

tendens gjennom året. Denne utvik-

lingen forventes å fortsette i 1996.

Innenfor de næringsrelaterte

bransjer ble det i 1995 innført en ny

vilkårsstruktur, som gir kunden bedre

oversikt over innholdet i forsikringsdek-

ningen. Dette arbeidet vil bli videreført

i 1996 til også å omfatte de privatrela-

terte bransjene. Flommen på Østlandet

i mai og juni 1995 var en stor utfor-

dring for selskapets skadeoppgjørsappa-

rat. Flere næringsdrivende ble rammet

av mangelfull forsikringsdekning for

driftstap som følge av naturskade. UNI

Storebrand valgte å dekke dette tapet,

og har nå innført driftstap som følge av

naturskade som en standard dekning.

Det har vært sterkt fokus på skade-

oppgjør dette året, og to store opp-

gjørsmiljøer innenfor personskadebe-

handling er slått sammen for å styrke

det faglige miljø og oppnå synergi-

effekter (se egen temaartikkel).

Skadeoppgjørsmiljøet er også styrket

ved tilførsel av mer medisinsk og

juridisk kompetanse. UNI Storebrand

innførte i 1995 som første forsikrings-

selskap en besiktigelsesfunksjon innen-

for skadeoppgjør av løsøre.

I året som kommer vil Produkt

Skade legge vekt på implementering av

resultatene fra strategiprosjektene

Tariffer/Underwriting og

Skadeoppgjør og fortsatt fokus på

oppbygging av kompetanse innenfor

kjerneområdene skadeoppgjør,

underwriting og markedskunnskap.

Denne kompetansen vil bidra til å sikre

en forretningsorientert organisasjon

med riktig balanse mellom volumvekst

og lønnsomhet.

Videre utvikling av IT-systemene skal

sikre kvalitet og fleksibilitet mot

kunder og marked og øke effektivi-

teten/redusere kostnader i eget

apparat.

20

Produkt Skade

Forretnings-

området har

ansvaret for

salg og service

av UNI

Storebrands

produkter til

privatmarkedet

og små og

mellomstore

bedrifter.

Tilsammen har forretningsområdet 1,2

millioner privatkunder og 105.000

bedriftskunder. Disse betjenes av 2.100

medarbeidere fra 270 lokale kontorer,

inklusive firmaagenter. I tillegg har

enheten ansvaret for oppgjørs-, fag- og

markedsføringsfunksjonen for

skadeforsikringer. Produktspekteret

inkluderer private livprodukter, Spar og

skadeforsikringer til private og bedrifter. 

Distribusjonsapparatet sto i 1995 for

2/3 av selskapets samlede premieinn-

tekt i skadeforsikring, omkring 85% av

selskapets premieinntekt i privat livs-

forsikring, 55% av selskapets totale

Spar-fond salg, samt noe livsforsikring

til bedriftsmarkedet.

Et omfattende arbeid med forbe-

dring av basisvirksomheten ble startet i

1995. Fokus mot driften av kontornet-

tet, en mer effektiv oppgjørsorganisa-

sjon, og etableringen av regionale fag-

miljøer på skadeforsikring, har gitt

gode resultater og ført til forbedret

kundeservice.

Det er viktig for oss å kunne tilfreds-

stille alle kunders behov for sikring

mot uforutsette hendelser vedrørende

liv og helse, samt forvaltning av spare-

penger. Lanseringen av SPAR-produk-

tene med tilhørende opplæring og

autorisering av salgskorpset, gjør at vi

regionalt nå har et utfyllende produkt-

spekter og et meget kompetent

personale.

Vi har gjennom flere år merket

stadig sterkere konkurranse. Denne

utviklingen ventes å forsterkes, og vi vil

møte denne utfordringen med nærhet

til kundene gjennom vår omfattende

lokale tilstedeværelse. Kombinert med

selskapets stordriftsfordeler gir dette

oss betydelige konkurransefortrinn.

Kostnadseffektiv drift, kontinuerlig

forbedring av alle våre kunderelasjo-

ner og høyere krav til salgsresultater,

vil være hovedtiltak for å redusere våre

relative distribusjonskostnader og

derigjennom ytterligere styrke vår

konkurransekraft. 

Distribusjon Regioner

Leder for 

forretningsområdet: 

Gunn Ovesen

Leder for 

forretningsområdet: 

Lars Petter Ørving



Forretnings-

området

omfatter sjø-

forsikring til

rederier og

energiforsik-

ring av offshore

oljeinstallasjo-

ner over hele

verden.

Sjøforsikrings-

kundene er norske og utenlandske

rederier som prioriterer kvalitet i drift,

bemanning og vedlikehold. Innenfor

skipsbygging er kundene skipsverft,

hvor skadeforebyggende tiltak er en

integrert del av skipsbyggingen.

Hovedproduktene er rederiforsikring,

skip under bygging, kyst- og fiske-

fartøyer, satelitt, fly og energiforsikring.

UNI Storebrand opprettholdt sin

posisjon som et av verdens ledende sjø-

og energi-forsikringsselskaper i 1995.

Etter store tap innenfor sjøforsikring i

begynnelsen av 90-årene, med påføl-

gende premieøkninger, har resultatene

i 1995 vist god lønnsomhet. Den samme

trenden gjør seg gjeldende for energi-

forsikring. Dette har ledet til sterk kon-

kurranse i forsikringsmarkedene.

Energiforsikringsmarkedet er preget

av at oljeselskapene kjøper mindre for-

sikring. De store plattformene, spesielt

i Nordsjøen, nærmer seg slutten av sin

produksjonstid. Med ny teknologi vel-

ger oljeindustrien andre og rimeligere

løsninger for de felt som heretter skal

utbygges. Dette medfører mindre

behov for dekningskapasitet, sterk kon-

kurranse og lavere premievolum. 

Satelittforsikringsvirksomheten, som

startet på 70-tallet, har gitt positive

bidrag til vår virksomhet og gjorde

også det i 1995.

Gjennom en selektiv utvelgelse av

kvalitetsbevisste kunder, er det vårt mål

å ha en forsikringsportefølje som over

tid kan gi oss mulighet til å tilby våre

kunder gode og stabile priser. Fortsatt

overkapasitet ventes imidlertid å gi

vedvarende prispress og synkende

lønnsomhet.

Forsikringsselskapenes evne til å

betale skader kommer stadig mer i

fokus. Selskapets gode soliditet, gode

kunderelasjoner og raske skadeopp-

gjør er et konkurransefortrinn som gir

tilgang på hoveddelen av markedet.

Forretningsom
råder
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Sjø og Energi

Storkunde og

Bedrift Skade

betjener marke-

det for store

bedriftskunder,

kraftverk,

boligsamvirke,

sentrale bran-

sjeorganisasjo-

ner, statens

forretnings-

messige interesser, og all betjening via

megler. I tillegg har forretningsom-

rådet ansvaret for bedrifts- og kommu-

nemarkedet i Oslo og Akershus,

inkludert firmaagenter. De viktigste

produktområdene er kombinert

næring-, brann- og maskinforsikring,

samt ansvar-, yrkesskade- og ulykkes-

forsikringer. Det er også en viktig del

av forretningsområdets ansvar å drive

skadeforebyggende aktiviteter mot sine

kunder. Datterselskapet UNI Store-

brand Sverige er inkludert i forret-

ningsområdet.

Innen segmentene i den norske

virksomheten har vi en sterk markeds-

posisjon med markedsandeler som

varierer fra omkring 40% til 80%.

Forretningsområdets samlede premie-

volum i norsk forsikring var ca. 20% av

skadeselskapets totale premievolum i

1995, hvilket er på samme nivå som i

1994. 

I Sverige er UNI Storebrand pr. i

dag en mindre nisjeaktør med en klar

vekststrategi. I 1995 fikk selskapet

gjennomslag hos de største seriøse

svenske meglerne, hvilket fører til at

UNI Storebrand er med på «bidders

list» i alle store anbud. UNI

Storebrand Sverige AB hadde en

volumvekst målt i opptjent premie på

27% fra 1994 til 1995.

Innen bedrifts- og industrimarkedet

merket vi en klar økning i brutto skade-

volum i 1995. Dette skyldes bl.a. økt

kapasitetsutnyttelse og høykonjunktur i

flere deler av norsk næringsliv.

Det er en klar målsetting å styrke

markedsposisjonen fremover. Dette

skal skje gjennom en videre rendyrking

av distribusjonskanalene meglere,

firmaagenter og direkte betjening, et

sterkt kostnadsfokus, samt tiltak basert

på systematisk måling av kundetilfreds-

het. For å begrense skadevolumet, vil

skadeforebygging stå sentralt i den

videre satsingen på produktutvikling

og våre skadeforebyggende kurs- og

treningsprogram på Hobøl og Starum

vil bli videreutviklet.

Storkunde og Bedrift Skade

Leder for 

forretningsområdet: 

Morten Hjemsæter

Leder for 

forretningsområdet: 

Jørgen Bredesen



Regjeringens velferdsmelding har på

ny satt spørsmålet om utforming av

morgendagens velferdssamfunn på

dagsorden. UNI Storebrand har derfor

utarbeidet en rapport som setter søke-

lys på hvordan velferdsstatens ordninger

og reguleringer best kan innrettes for

å sikre en god kvalitet på framtidens

velferdstilbud. 

Utgangspunktet for rapporten er at

vi bedre må utnytte de mange mulig-

hetene som ligger i et samspill mellom

offentlige og private ordninger. I en

situasjon hvor velferdsstaten stanger i

skattetaket og etterspørselen etter

velferdstjenester øker, er det en utfor-

dring å unngå et todelt velferdssam-

funn hvor offentlige og private ord-

ninger er alternativer, snarere enn sup-

plementer. Regjeringens velferdsmel-

ding drøfter imidlertid i svært liten

grad disse utfordringene og fremmer

ikke forslag til grunnleggende

endringer i dagens arbeidsdeling.

UNI Storebrand argumenterer for at

markedsbaserte ordninger kan være

både spydspisser i utviklingen av vel-

ferdstjenester, og verktøy for bredere

sosialpolitiske mål.

Forsikringsordninger skaper ikke et

privat marked i seg selv. Når det vokser

fram et omfattende privat tilbud av

helse, og sosiale tjenester vil forsikrings-

ordninger derimot ha en positiv effekt

ved at tjenester gjøres allment til-

gjengelige, og derved bidrar til å åpne

dette markedet for store grupper av

befolkningen. 

UNI Storebrand ønsker gjennom

sine innspill å bidra til å sikre den

enkelte kunde og bedriftene fleksible

og kostnadseffektive velferdsordninger,

samtidig som vi bidrar til på lengre sikt

å skape en bærekraftig sosial og økono-

misk utvikling. I denne artikkelen skal

vi ta opp enkelte sider ved privat pen-

sjonssparing i norske bedrifter som et

eksempel på innspill fra UNI

Storebrand i debatten om morgen-

dagens velferdssamfunn.

Valgfrihet og likebehandling 

På de fleste områder i samfunnet øker

den enkeltes ønske om valgfrihet og

individuell tilpassing. Dette gjelder

både for bedrifter som organiserer vel-

ferdsordninger for sine ansatte og for

enkeltindivider. Likevel imøtekommer

Velferdsmeldingen i svært liten grad

ønsket om økt valgfrihet. Tvert i mot

foreslår Regjeringen å stramme inn

reglene for kollektive pensjoner. Det

legges bl.a ytterligere begrensninger

på totalt pensjonsnivå og opptjenings-

tiden foreslås økt fra 30 til 40 år. Det

gis heller ikke anledning til å inkludere

førtidspensjoner i den regulære pen-

sjonsordningen, innskuddsbaserte ord-

ninger aksepteres ikke innenfor skatte-

reglene og myndighetene sier nei til

investeringsvalg (unit linked).

Mangelen på valgfrihet medfører at

bedrifter, som ikke har anledning til å

etablere en omfattende ytelsesbasert

tjenestepensjonsordning, heller ikke

kan tilby en enklere ordning. Dermed

svekkes mulighetene for at flere

arbeidstakere i privat sektor kan få til-

gang til pensjonsopptjening utenom

folketrygden. Vi skal ikke lengere enn

til Danmark for å finne eksempel på at

innskuddsbaserte ordninger er en vik-

tig del av det kollektive pensjonsmarke-

det. Denne mangelen på valgfrihet

bidrar til å fryse fast de store ulikhete-

ne i pensjonsdekning i det norske

arbeidslivet. Manglende valgfrihet på

investeringssiden kan også øke pen-

sjonskostnadene for bedriftene.

En annen side ved forslagene i

Velferdsmeldingen er at forskjellsbe-

handlingen mellom privat og offentlig

ansatte videreføres og forsterkes på

flere områder. Muligheten til å gå av

før regulær pensjonsalder varierer i

dag på grunn av særaldersgrenser og

AFP-ordningen (avtalefestet pensjon).

Det foreslås ingen løsning på dette

problemet. Derimot legges det opp til

å innføre 40 års opptjening for private

tjenestepensjonsordninger, mot 30 år

for ordninger i offentlig sektor. 

Eksemplene på innstramminger i

produktkravene kunne vært gjort

lengre, men poenget er likevel tydelig:

Det er ikke etablert regler for supple-

rende trygghetsordninger som sikrer

likebehandling og fleksibilitet for den

enkelte. I Velferdsmeldingen drøftes

heller ikke hva som kan sies å være et

ønske eller naturlig nivå på pensjons-

dekning utenom folketrygden, selv om

det synes å være et premiss at folketryg-

den ikke skal dekke alles behov. Samlet

medfører dette at vi ikke får en helhet-

lig politikk for samspillet mellom

offentlige og private ordninger i

pensjonspolitikken. 

Skatteutsettelse og produkt-

krav – svekkes et viktig

pensjonspolitisk virkemiddel?

De mange kravene som stilles til en

kollektiv pensjonsordning er begrunnet

ut fra ønsket om å nå sosialpolitiske

mål. Blant annet må alle ansatte i en

bedrift være dekket av en tjenestepen-

sjonsordning og sikres samme relative

pensjonsytelse for at ordningen skal

være fradragsberettiget. Myndighetene

kan stille krav til bedriftenes pensjons-

ordninger, fordi bedriftene innrømmes

en motytelse i form av skattefradrag.

Reglene om skatteutsettelse er dermed

et viktig pensjonspolitisk virkemiddel.

Det spesielle med forslagene i

Velferdsmeldingen er at produkt-

kravene strammes inn, samtidig som

myndigheten ser ut til å ha et grunn-

leggende negativt syn på adgangen til å

gi skatteutsettelse. 

Det er imidlertid grenser for hvor

langt myndighetene kan redusere

valgfriheten. Når en bedrift opplever at
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verdien av skatteutsettelsen reduseres,

er det ikke lenger gitt at den ønsker å

velge solidariske ordninger innenfor

skattereglene. En bedrift som oppretter

en pensjonsordning utenfor skatte-

loven kan friere velge hvilke ansatte

som skal omfattes, sette lavere alders-

grense enn 67 år med videre.

Myndighetene vil da ikke få innfridd

de målsettinger som motiverte

produktkravene, for eksempel at alle

ansatte skal omfattes av en pensjons-

ordning. UNI Storebrand vil under-

streke at de foreslåtte innstramminger

i reglene for tjenestepensjonsordninger

medfører at bedrifter i større grad

vurderer ordninger utenfor skatte-

loven. Hvis denne utviklingen skyter

fart vil de sosialpolitiske virkningene

kunne bli betydelige.

Bør private pensjonsordninger

skattestimuleres?

Til tross for uttalt skepsis til prinsippet

om skatteutsettelse for kollektive pen-

sjonssparinger går Regjeringen likevel

inn for å opprettholde ordningen.

Argumentet synes å være at man ikke

vil bryte med en vel innarbeidet del av

det samlede pensjonssystemet.

Samtidig ville en fjerning av skatteut-

settelsen også krevet en tilsvarende

omlegging av pensjonsordningene for

offentlig ansatte. 

Mot skattestimulering fremheves tap

av skatteinntekter, forskjellsbehandling

av finanssparing og at de med høyest

inntekt og formue i størst grad favori-

seres. Beregninger utført i UNI

Storebrand viser at skatteutsettelsen

ikke medfører tap av skatteinntekter,

men blir motsvart av den fremtidige

skatteinntekten når pensjonene kom-

mer til utbetaling. Under rimelige

forutsetninger er nåverdien så høy at vi

kan karakterisere skatteutsettelse ved

pensjonssparing som en lønnsom

spareform for staten. Viktigere enn

dette er kanskje at skatteutsettelse

betyr å skyve skatteinntekter til et tids-

punkt når statsfinansene trolig er

under adskillig sterkere press enn i dag

på grunn av eldrebølgen og fall i olje-

inntektene. Staten vil dermed kunne

avstå inntekter mens oljeinntektene er

på sitt høyeste, og «høste» skatteinntek-

ter når oljeinntektene faller og pen-

sjonskostnadene stiger et stykke ut i

neste århundre. 

I rapporten vises at skattemessig for-

skjellsbehandling av pensjonssparing

ikke er i strid med intensjonene bak

skattereformen, fordi pensjonssparing

ikke er identisk med andre sparepro-

dukter (pga ulikheter i likviditet, risiko

og forsikringselement). I tillegg vil sti-

mulering av privat langsiktig pensjons-

sparing øke tilgangen på egenkapital i

Norge. Dette har positive effekter på

realinvesteringer og utviklingen i det

norske næringslivet. I Velferds-

meldingen er det ikke lagt noen vekt

på den spesielle rollen som pensjons-

kapitalen og livselskapene spiller i det

norske egenkapitalmarkedet.

Forholdet mellom offentlige og

private pensjonsordninger kan med

andre ord betraktes vesensforskjellig

fra konklusjoner i Velferdsmeldingen.

Det gjelder både i forhold til skattetap,

inntektsfordeling og virkningen på

privat sparing. I tillegg er skattestimu-

lering et nødvendig virkemiddel for å

sikre at private pensjonsordninger

utvikler seg innenfor de pensjonspoli-

tiske målsettinger. Manglende analyse

av samspillet mellom stat og marked i

pensjonspolitikken resulterer i at det

beste blir det godes fiende sett fra

myndighetenes side. Manglende

reformer kan medføre større forskjeller

og økonomisk ineffektivitet i morgen-

dagens pensjonssystem.

Sam
spill for velferd
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UNI Storebrand betaler årlig over

1 milliard kroner i skadeerstatninger

til mer enn 10.000 skadede personer.

Som et ledd i den generelle forbedring

av kjerneprosessene foretar vi nå en

omfattende omorganisering av enheten

for personskadeoppgjør. I dette arbeidet

tar vi også hensyn til de siste års

kritikk av forsikringsselskapenes

håndtering av personskader og

påstandene om allianser med sak-

kyndige leger. I fremtiden vil vi prøve

å skape bedre direkte kontakt med de

skadede og yte aktiv bistand ved

problemer som oppstår som følge av

skaden, inkludert hjelp til rask

utredning, diagnostikk og eventuell

behandling. Klart regelverk og gode

rutiner skal sikre uavhengig sak-

kyndigvurdering.

Livet kan forandre seg dramatisk som

følge av en skade. Hvis inntektsevnen

er varig redusert, vil en forsikringsut-

betaling kunne bety svært mye for det

videre livsgrunnlaget. Fordi oppgjøret

har så stor betydning, er det ikke over-

raskende at det kan oppstå konflikter.

Selskapet må sette meget høye stan-

darder for saksbehandling og kontakt

med den skadede.

Høsten 1994 ble det iverksatt et

omfattende analysearbeid for å identi-

fisere forbedringspotensialer i skade-

oppgjørsprosessen. Dette har resultert

i endringer i både

policy og praktiske

saksbehandlings-

rutiner innen per-

sonskadeoppgjør.

Den skadede skal

stå i sentrum i

oppgjørsproses-

sen og skal alltid

behandles med

forståelse og respekt – også når UNI

Storebrand mener at det ikke fore-

ligger erstatningsplikt.

Konsistent og rettferdig behandling

skal ivaretas ved hjelp av høy faglig

kompetanse og entydige prosedyrer

for alle sakens elementer. I den for-

bindelse er et medisinsk fagmiljø under

oppbygging, og det juridiske fagmiljøet

er styrket.

I personskadeoppgjør har forsikrings-

selskapene behov for sakkyndigerklæ-

ringer fra leger. Fordi selskapene også

betaler for erklæringene, har det opp-

stått påstander om allianser mellom

sakkyndige leger og selskapene. Ved å

ansette egne leger kan det hevdes at

UNI Storebrand snarere gir næring til

ilden enn demper grunnlaget for slike

påstander. Våre oppgjørsleger skal

imidlertid i første rekke bygge opp og

kvalitetssikre prosessene og ikke fast-

sette uføregrad eller årsakssammen-

heng. Vi skal gi de skadede tilbud om

rask og faglig uav-

hengig utredning

og diagnostikk og

ved særlige behov

om frivillig

behandling og

rehabilitering. 

UNI

Storebrand tror et

effektivt tiltak for å løse tvister om års-

akssammenheng og invaliditetsgrad, er

opprettelse av en offentlig oppnevnt

uavhengig nemnd. Dette er i tråd med

et av forslagene i «Løderuputvalgets»

innstilling om personskadeerstatning

(NOU 1994:20) som nå er til høring.

Hvorfor er personskade-

oppgjør så krevende?

Hvorfor løper ikke personskadeopp-

gjør like problemfritt som bilskadeopp-

gjør? I de aller fleste tilfeller er det

nettopp det de

gjør! Når det like-

vel oppstår uenig-

het, er personska-

deoppgjør mer

egnet til å sette

følelser i sving enn biloppgjør. Biler

som går i stykker kan alltid settes i nøy-

aktig like god stand som før skaden,

selv om vi naturligvis av økonomiske

grunner kan velge en annen løsning.

Når en bil blir taksert, benyttes et sett

objektive kriterier. Hos et skadet men-

neske utgjør derimot de subjektive pla-

gene (symptomene) svært ofte det vik-

tigste vurderingsgrunnlaget for erstat-

ning.

En skadet bil kan betraktes i kun et

objektivt perspektiv. Leter man lenge

nok, finner man alltid feilen. Et men-

neskes funksjonsevne må betraktes i

minst tre perspektiver:

1 Objektive funn er ofte klart og

direkte relatert til funksjonsnedset-

telse, men kan også ha usikker

utsagnsverdi.

2 Symptomene – pasientens subjektive

plager – har ofte en bakenforlig-

gende objektiv forklaring, men

like ofte mangler denne. Hittil har

ingen lykkes i å formulere prakti-

serbare regler for hvordan

subjektive plager skal vektlegges i

erstatningssammenheng.

3 Sykerollen betegner de sosiale kon-

sekvenser for pasienten. Sykerollen

vil som regel føre til visse begrens-

ninger i livsutfoldelse, men kan
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Forbedringer innen personskadeoppgjør
Åpenhet og høy faglig standard er forutsetninger for å skape tillit på et følelsesladet område

Av over 10.000 

personskadeoppgjør

årlig ender 

under 1% i retten

Uavhengighet og

integritet

Frivillighet

Uavhengig nemnd 

ved tvistespørsmål

Den skadelidte i

sentrum

Omsorg og tilbud om

hjelp og bistand

Høy faglig standard

Kvalitetskontroll



Det svenske for-

sikringsselskapet

Folksam har gjen-

nom sitt heleide

datterselskap

Hälsoinvest byg-

get opp en reha-

biliteringsklinikk

i Åre i Midt-

Sverige. I overens-

stemmelse med

UNI Storebrands

syn settes pasien-

ten i sentrum.

Diagnose og

plager vurderes

i både famile-,

lokalmiljø-,

arbeidsplass- og

samfunnsperspek-

tiv. Programmet

kjennetegnes av

vitenskapelighet i

både gjennom-

føring og evalue-

ring. I løpet av 1995 tilbød UNI

Storebrand 19 pasienter utredning og

behandling ved Åreklinikerna. Av

disse var 14 helt eller delvis i arbeid

ved utgangen av året. Den endelige

evaluering av tiltaket er ikke avsluttet,

men vi vurderer resultatet som meget

lovende. De erfaringer vi har høstet

gjennom dette samarbeidet legger

grunnlag for utvikling av et tilsvarende

tilbud i Norge. Samarbeid med Røde

Kors Klinikk er et element i realise-

ringen av disse planene. Det skal nok

en gang understrekes at tilbudene skal

være frivillige for de skadede og at den

faglige uavhengighet vil bli ivaretatt.

P
ersonskadeoppgjør
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UNI Storebrand kjøper ingen leger

for å avgi «fordelaktige erklæringer»!

En sakkyndig erklæring skal være rik-

tig, og en riktig erklæring er en som i

størst mulig grad representerer den

mest oppdaterte og anerkjente kunn-

skap innen medisin og andre aktuelle

fag.

Forsikring og rehabilitering

Tilbakeføring til et normalt arbeidsliv

etter en skade er ønskelig både for den

skadede selv, for UNI Storebrand og

for samfunnet som sådan. Mange for-

skjellige rehabiliteringsmodeller har

vært og blir stadig

utprøvd. Først i

de senere år er til-

takene blitt

underlagt seriøs

evaluering, men også dette har vist seg

vanskelig. 

I løpet av 1995 til-

bød UNI Storebrand

19 trafikkskadede

rehabilitering

ved Åreklinikerne

i Sverige.

Ved utgangen av 

året var 14 av de

19 helt eller delvis

i arbeid, og alle

har vært meget

fornøyd med

UNI Storebrands

initiativ og 

håndtering.

UNI Storebrand vil

satse sterkere på

rehabilitering og

vurderer nå hvordan

vi best kan enga-

sjere oss i oppbyg-

ging og drift.

3 også gi fritak fra ansvar og forplik-

telser. Hvis et slikt fritak frister mer

enn begrensningene skremmer, vil

det være lett å «gli» inn i sykerol-

len. I erstatningssammenheng må

man gjøre seg opp en formening

om hvorvidt – og i så fall i hvilken

grad – et «sykerollevalg» innvirker

på de subjektive plager.

Enhver medisiners vurdering av de

to siste punktene vil være verdipåvirket

i tillegg til erfarings- og fagpåvirket.

Legen står i oppgjørssaker ofte i like

stor grad for et synspunkt som for et

naturvitenskapelig faktum. Samfunnet

bør derfor slutte å la seg overraske og

forarge over deres til tider sprikende

konklusjoner. Legene er uenige, men

de er i like liten grad uærlige eller

uetiske som advokater med forskjellige

syn på skyldspørsmål og straffeutmå-

ling.

Svenske Folksam 

har satset stort på

rehabilitering.

-trosser

Rikstrygde-

 verket


UNI NEKTER



for seier

-SEIG

KAMP
SJOKKTALL

om legenes vurderinger



   

UNI kjøper del av sykehus

Får million-erstatningWhiplash-skadd vant mot forsikringsgigant

Slepphendte legerfår attest-forbud

"Snille" leger overvåkes

sjekk forsikringen
UNI beklager 

etterforskningen
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Mill. kroner 1995 1994 1993

Verdijustert driftsresultat
Kursreserver 31.12 *) 2.624 1.241 4.592
Kursreserver 1. 1. 1.241 4.592 43

Endring kursreserver 1.383 -3.351 4.549
Bokført driftsresultat
UNI Storebrand Skadeforsikring Konsern 1.184 712 1.164
UNI Storebrand Livsforsikring Konsern 3.342 1.922 5.414
UNI Storebrand Finans AS 20 0 -15
UNI Storebrand SPAR AS 3 14 8
UNI Storebrand ASA 798 269 198
Elimineringer/andre selskaper -1.141 -932 -801

Sum, verdijustert driftsresultat 5.589 -1.366 10.517

*) I verdijustert driftsresultat medtas ikke kursreserver for obligasjoner som holdes til forfall.

Solvenskapital
Egenkapital i finansregnskap 3.806 2.459 2.428
Lovbestemte tilleggsavsetninger
Sikkerhetsavsetning - skadeforsikring 1.475 1.735 1.828
Reassuranseavsetning - skadeforsikring 69 130 151
Administrasjonsavsetning - skadeforsikring 557 638 493
Naturskadefond - skadeforsikring 622 624 451
Garantiavsetning - skadeforsikring 383 335 361

Sum 6.912 5.921 5.712

Kursreserver pr. delkonsern (inkl. obligasjoner holdt til forfall)
UNI Storebrand Skadeforsikring 321 55 241
UNI Storebrand Livsforsikring 2.867 1.184 4.304
Øvrige 13 2 47

Sum 3.201 1.241 4.592

Kursreserver pr. aktivaklasse
Omløpsaksjer/andeler 1.671 1.265 2.687
Sertifikater 160 61 -7
Obligasjoner 887 -202 1.915
Valuta- og terminkontrakter -204 71 -101
Annet -10 24
Anleggsaksjer/andeler 16 3 2
Obligasjoner som holdes til forfall 577
Fast eiendom 94 53 72

Sum 3.201 1.241 4.592

Fremførbare skattemessige underskudd
UNI Storebrand Nybygg AS 5
UNI Storebrand Forsikringsmegling AS 2
UNI Storebrand Finans AS 841
UNI Storebrand ASA 1.552

Sum 2.400

Analytisk informasjon UNI Storebrand Konsern



Hovedtrekk ved resultatet

i 1995

1995 var resultatmessig et godt år for

UNI Storebrand Livsforsikring.

Utviklingen i finansmarkedet har vært

positiv og selskapet har opprettholdt

en ledende posisjon i markedet. Sel-

skapets kostnadsfortrinn gjør sammen

med oppbygging av en god risiko-

bærende evne, at det står meget sterkt.

Det regnskapsførte driftsresultat ble

3.342 millioner kroner i 1995. Dette er

en forbedring på 1.420 millioner

kroner i forhold til året før. Av resul-

tatet ble 2.755 millioner kroner fordelt

mellom kundene, hvorav avsetning til

tilleggsavsetningen i forsikringsfondet

utgjorde 1.000 millioner kroner.

Finansavkastningen på forsikrings-

kundenes fond danner sammen med

et lavt kostnadsforbruk på 1,02% av

kundefondene grunnlaget for det

gode resultat til kundene. Den

resterende del av det regnskapsførte

resultat holdes tilbake i selskapet til

egenkapitalbetjening.

Finansinntektenes bidrag til det sam-

lede resultat (renteresultat) ble i 1995

3.195 millioner kroner. I 1994 var ren-

teresultatet 1.973 millioner kroner. 

Administrasjonsresultatet totalt er

bedret med 44 millioner kroner fra

1994. I individuell forsikring dekker

administrasjonspremiene fremdeles

ikke de totale kostnader, selv om admi-

nistrasjonsresultatet er betydelig for-

bedret fra tidligere år. I kollektiv

pensjonsforsikring er overforbruket  av

kostnader kun 1 million kroner i 1995.

Det samlede risikoresultat ble

165 millioner kroner.

Årsregnskapet 

Premieinntekter 

De totale premieinntektene i livs- og

pensjonsforsikring for UNI Storebrand

Livsforsikring ble 5.271 millioner

kroner i 1995. Dette er 7,7% lavere

enn i 1994.

For kollektiv pensjonsforsikring er

premieinntekten på nivå med fjoråret.

I gruppeliv er premieinntektene 7,5%

lavere i 1995 enn året før. I individuell

forsikring (privatmarkedet) har usik-

kerhet knyttet til rammebetingelsene

for sparing i livs- og pensjonsforsikring

medført at markedet har blitt vesentlig

redusert. For individuell livs- og pen-

sjonsforsikring var livselskapets premie-

inntekter i 1995 vel 21% lavere enn

året før. Det er først og fremst salget av

engangsbetalte livrenteforsikringer

som har sviktet i 1995. Satsningen på

salget av fondsbaserte spareprodukter i

UNI Storebrand Spar AS har gitt gode

resultater i 1995, og mer enn kompen-

sert for fallet i livrentepremier. Salgs-

økningen var på 737 millioner kroner

(86%). 

Livsforsikringsmarkedet falt i 1995

med 2,5% til 18 milliarder kroner.

I det synkende privatmarkedet har

selskapets markedsandel blitt redusert

med 0,9%. I bedriftsmarkedet er

markedsandelen i 1995 1,4% lavere

enn i 1994.

Det har i 1995 funnet sted en netto

tilflytting av premiereservemidler til

UNI Storebrand på 48 millioner

kroner mens det for 1994 var netto fra-

flytting på 598 millioner kroner. 

Finansinntekter

Brutto bokførte finansinntekter utgjorde

6.175 millioner kroner, en økning på

29% fra året før. De gode finansinntek-

tene skyldes betydelige realiserte kurs-

gevinster på verdipapirer. I 1995 beløp

disse seg netto til 912 millioner kroner.

Det har i 1995 vært fallende obliga-

sjonsrenter, og et godt år i aksjemar-

kedet. Totalt over året var rentened-

gangen 1,6%-poeng mot en renteopp-

gang året før på 2,5%-poeng. De urea-

liserte kursgevinstene økte i 1995 med

1,1 milliarder kroner (eksklusive obli-

gasjoner som holdes til forfall). Dette

forklarer også forskjellen mellom den

bokførte kapitalavkastningen som ble

8,5%, og den verdijusterte avkastning-

en på 9,9%. I løpet av 1995 er en andel

på 10,2 milliarder kroner av obligasjo-

nene kjøpt eller reklassifisert som

anleggsobligasjoner som holdes til for-

fall. Inkluderes kursreserven for disse

som ved årets slutt var 552 millioner

kroner, blir den verdijusterte kapital-

avkastning 10,7%.

Finansinntektene kan splittes i

løpende og kursavhengige finans-

inntekter. 

Livsforsikring
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UNI Storebrand Livsforsikring

Utvikling i premievolum og markedsandel
Premievolum

Endring siste 12 måneder Totalt Markedsandel US Liv
US Liv Totalmarked NOK mill. 31.12.95 31.12.94 31.12.93

I alt*) (ekskl. David og Norske Liv) -7,7% -2,5% 18.083 29,1% 30,7% 29,6%
Herav privatmarkedet -21,4% -19,3% 4.809 34,3% 35,2% 34,6%
Herav bedrift/Storkundemarkedet 0,4% 5,4% 13.274 27,2% 28,6% 27,1%

*) Ekskl. overført premiereserve
Kilde: Norges Forsikringsforbund



Renteinntekter fra obligasjons-,

pengemarkeds- og utlånsporteføljen,

samt netto leieinntekter fra eiendoms-

virksomheten og aksjeutbytte utgjør til

sammen de løpende finansinntekter,

mens netto tap eller gevinster ved salg

av verdipapirer, eiendom m.v. og ned-

skrivninger defineres tilsvarende som

de kursavhengige finansinntektene. 

De løpende finansinntekter påvirkes

over tid av rentenivået i samfunnet,

mens de kursavhengige finansinn-

tektene reflekterer til enhver tid kapi-

talmarkedsutviklingen og selskapets

løpende tilpassing til denne. 

De kursavhengige finansinntektene

utgjorde i 1995 tilsammen 938 milli-

oner kroner. De består av realiserte

netto kursgevinster på 912 millioner

kroner, tilbakeførte nedskrivninger 

51 millioner kroner, disagio 29 millioner

kroner og en bokført gevinst ved salg

av eiendommer på 4 millioner kroner.

I fjor var de kursavhengige finansinn-

tektene på minus 293 millioner

kroner.

Den del av verdipapirporteføljen

som klassifiseres som omløpsmidler er

vurdert etter laveste verdis prinsipp.

Oververdien på 2.314 millioner kroner

fordelte seg med 1.581 millioner

kroner i aksjebeholdningen og 733

millioner kroner i rentebærende verdi-

papirer. I 1995 førte selskapet deler av

obligasjonsporteføljen som anleggs-

midler beholdt til forfall, bl.a. for å

kunne opprettholde en akseptabel

eksponering mot aksjemarkedet.

Reklassifiseringen fra omløpsmidler

skjer til laveste verdis prinsipp på

reklassifiseringstidspunktet. Denne del

av verdipapirporteføljen er bokført til

anskaffelsesverdi og amortiseres til

pålydende verdi over det enkelte verdi-

papirs gjenstående tid til innløsning. I

denne del av porteføljen var det ved

utgangen av 1995 en oververdi på 552

millioner kroner. 

Regnskapsprinsippene for fast

eiendom er de samme i 1995 som i

1994. Det er ikke foretatt noen opp-,

ned- eller avskrivninger i eiendoms-

porteføljen i 1995.

Utlånsporteføljen er i 1995 redusert

med 6.515 millioner kroner.

Næringslånsporteføljen på 4.287 milli-

oner kroner ble ved utløpet av året

solgt til Postbanken. Volumnedgangen

forøvrig skyldes en kombinasjon av at

det er bevilget færre nye lån, spesielt

på næringslånssiden, samt at kunder

har valgt å innfri sine lån før avtalt

låneforfall. En vesentlig årsak til porte-

føljeutviklingen er at selskapet i 1995

ikke har gitt lån med fast rente sam-

tidig som den konservative långivning

er videreført.

94% av dagens utlånsportefølje i

privatmarkedet er sikret med pant i

fast eiendom. Dagens belåning utgjør

gjennomsnittlig 45% i forhold til de

opprinnelige lånetakster, slik at risikoen

for tap i porteføljen er lav. Konstaterte

tap og netto tilbakeføring av tapsavset-

ninger resulterte i en inntektsføring i

1995 på 181 millioner kroner. I 1994

var denne 49 millioner kroner. Ved

salget av næringslånsporteføljen ble

det inntektsført tilsammen 256 milli-

oner kroner i overkurs og frigjorte

tapsavsetninger.

Forsikringsytelser

I 1995 ble det utbetalt forsikrings-

ytelser på 3.831 millioner kroner mot

3.687 millioner kroner året før. Dette

er en normal økning sett i forhold til
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utviklingen i forsikringsbestanden. Av

forsikringsytelsene utgjorde utbetalte

pensjoner 2.061 millioner kroner,

erstatninger ved død og uførhet 

846 millioner kroner og ved nådd

utbetalingsalder 437 millioner kroner.

Mottatt gjenforsikring er 6 millioner

kroner og det er oppsagt avtaler og

foretatt uttak på livkonto med 

481 millioner kroner.

Avsetninger til forsikrings-

fondet 

Pliktig avsetning til premiereserven

utgjorde 3.401 millioner kroner mot

3.338 millioner kroner året før. Videre

er 557 millioner kroner overført

premiereserven fra Øvrig fond ved

kontoføringen m.v. for 1994. Årets

samlede avsetning til premiereserven

utgjorde 4.822 millioner kroner og

premiereserven pr. 31.12.1995 er

61.725 millioner kroner.

Det er i 1995 avsatt 1.000 millioner

kroner som tilleggsavsetning i

Forsikringsfondet. I løpet av året ble

tilleggsavsetningene redusert med 

161 millioner kroner som er forsik-

ringskundenes andel av tilleggsav-

setning ved flytting, gjenkjøp og

forsikringsoppgjør. Etter dette er

selskapets samlede tilleggsavsetning i

Forsikringsfondet 4.027 millioner

kroner som utgjør 6,5% av

premiereserven. Ved utgangen av 1994

utgjorde den samlede tilleggsavsetning

5,6% av premiereserven. Maksimal

avsetning til tilleggsavsetninger utgjør

differansen mellom netto premiereserve

beregnet etter en grunnlagsrente på

3,5% og netto premiereserve beregnet

etter faktiske grunnlagsrenter i forsik-

ringskontraktene. Maksimal tillatt

avsetning pr. 31.12.95 utgjør 9.185 mil-

lioner kroner. 

Ved kontoføringer m.v. for 1994 ble

580 millioner kroner overført fra Øvrig

fond til forsikringstakernes premie-

fond. Resultatanvendelsen for 1995

har medført en foreløpig overføring til

premiefond med 890 millioner kroner.

Etter rentetilskrivning, innbetalinger

og uttak forøvrig utgjorde Premie- og

pensjonsreguleringsfond 8.797 millio-

ner kroner ved årets slutt. 

Fra Sikkerhetsfond er det frigjort 

47 millioner kroner. Fondet er derved

redusert til 592 millioner kroner.

Forsikringskundenes andel av årets

overskudd vil bli fordelt i henhold til

forskriftenes bestemmelser ved konto-

føringen for 1995, og meddelt ved

kontoutskriftene som skal sendes

innen utløpet av mai måned.

Tilsvarende vil kontoutskriftene vise

deres andel av tilleggsavsetningen i

Forsikringsfondet og derved deres

andel av endringen. Kontoutskriftene

vil også vise kundens andel av kurs-

reserven i verdipapirer pr. 31.12.1995. 

Driftskostnader

Driftskostnadene i UNI Storebrand

Livsforsikring AS ble 733 millioner

kroner, mot 749 millioner i 1994. Målt

i forhold til gjennomsnittlig kunde-

fond var kostnadsprosenten 1,02% mot

1,10% året før. I forhold til premieinn-

tektene er kostnadsnivået endret til

13,9% fra 13,2% året før.

Disponering av årets resultat 

Styret vedtok å tilføre 400 millioner

kroner som konsernbidrag til mor-

selskapet i konsernet, samt å styrke

livselskapets egenkapital ved å holde

tilbake 182 millioner kroner til egen-

Livsforsikring
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kapital og skatt. Livkonsernets kapital-

dekning pr. 31.12.1995 ble etter dette

14,10%. Ved utgangen av 1995 var

kapitalkravet 6,75%, mens det ved

utgangen av 1996 øker til 7,5%. Frem

mot 1998 trappes kravet opp til 8%. 

Pr. 11.05.95 ble det tatt opp et nytt

ansvarlig lån på 120 millioner USD

med løpetid på 10 år. Lånet tilfredstil-

ler Kredittilsynets krav til ansvarlig lån i

kapitaldekningssammenheng. Det ble

innløst et lån på 50 millioner USD på

samme dato. Ytterligere et lån på 

206 millioner kroner ble innløst ved

forfall 20.12 1995. Pr. 31.12.95 har sel-

skapet bokført ansvarlige lån på tilsam-

men 1.320 millioner kroner. I tillegg til

finansinntektene generert av selskapets

kapital m.v. er det holdt tilbake 324

millioner kroner av overskuddet som

er generert av kundefondene (forsik-

ringskundenes fond). Dette tilsvarer

en reduksjon av avkastningen til forsik-

ringskundene med 0,45%-poeng mot

0,47% i 1994. Gjennomsnittet for

perioden 1991 - 1995 var 0,53%. 

Gjennomsnittsrenten, beregnet etter

regler fra Kredittilsynet blir etter dette

8,12%. Gjøres fradrag for den betingede

andel av overskuddet i form av tilleggs-

avsetninger, ble den ubetingede avkast-

ning til forsikringskundene 6,6% mot

5,8% året før.

Forsikringskundens andel av årets

overskudd (utover tilleggsavsetningen

på 1.000 millioner kroner) utgjorde

1.755 millioner kroner som skal over-

føres til kundenes premiereserve og

premiefond. Fordelingen er ikke

endelig kjent før kontoføringen er

gjennomført, og overskuddstildelingen

må anses å være betinget inntil den

endelig foretas i kontoføringen.

Det regnskapsmessige årsresultat på

2.337,3 millioner kroner ble disponert

slik: 

Til Premiereserven  864,5

Til Premiefond 890,2

Til Disposisjonsfond 182,6

Konsernbidrag til US ASA 400,0

Til sammen disponert 2.337,3

Forhold etter balansetids-

punktet

Det er inngått en avtale om kjøp av 11

kjøpesentre fra Steen og Strøm Invest.

Kjøpet øker eksponeringen i eien-

domsmarkedet fra 6 til 9% av forvalt-

ningskapitalen. Avtalen er basert på et

realavkastningskrav på 8%.

Som et ledd i reduksjonen av utlåns-

porteføljen i UNI Storebrand

Skadeforsikring AS, er det overført

utlån for 160 millioner kroner til UNI

Storebrand Livsforsikring AS.

Svein R. Hagen, som har vært admi-

nistrerende direktør i UNI Storebrand

Livsforsikring AS siden september

1992, har av helsemessige årsaker bedt
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Resultatanalyse

Kollektiv Gruppelivs- Individuell Totalt Totalt Totalt
pensjons- forsikring kapital- pensjons- 1995 1994

Beløp i mill. kroner forsikring forsikring forsikring

1. Brutto finansinntekter 4.000 35 535 1.605 6.175 4.796
2. Garantert rente -1.907 -3 -252 -818 -2.980 -2.823
3. Renteresultat 2.093 32 283 787 3.195 1.973

4. Risikopremie a) 269 231 198 35 733 614
5. Risikotilskudd a) -173 -247 -137 28 -529 -470
6. Netto gjenforsikring m.v. -26 -8 -4 -1 -39
7. Risikoresultat 70 -24 57 62 165 144

8. Adm. premie 316 52 148 137 652 626
9. Adm. kostnader -317 b) -53 -194 -165 b) -732 -750

10. Adm. resultat -1 -1 -46 -32 -80 -124

11. Sum (3+7+10) 2.162 7 294 818 3.279 1.993

12. Endring premiereserve -57 -4 73 12
13. Endring sikkerhetsfond 44 3 47 -24

14. Sum (11+12+13) 2.162 -6 290 894 3.339 1.969

15. Andre kostnader -2 -56
16. Resultat til fordeling før skatt (14+15) 3.337 1.913

17. Til egenkapital
- Kapitalavkastning selskapskapital c) -216 -149
- Driftskostnader 5
- Endring sikkerhetsfond -47 24
- 0,45% av kundefond d) -324 -309

17. Sum til egenkapital -582 -434

18. Skattekostnad 0 0

19. Resultat til forsikringskundenes fond - c) (16+17+18) 2.755 1.463

Tabellen viser rente-, risiko- og administrasjonsresultatet fordelt på bransjer.

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

øvrig forsikringsfond



om å få fratre sin stilling. Han fort-

setter som medlem av konsernledelsen.

Konsernsjef Åge Korsvold vil fra medio

februar 1996 og inntil videre også

fungere som administrerende direktør

i UNI Storebrand Livsforsikring AS.

Fremtidsutsikter 

Stortinget skal behandle Regjeringens

Velferdsmelding til våren. Resultatet av

behandlingen vil sannsynligvis få kon-

sekvenser for den fremtidige utvikling

innenfor privat pensjonsforsikring. 

Selv om selskapet har opparbeidet

større risikobærende evne overfor

kurssvingninger vil imidlertid den

samlede resultatutviklingen fortsatt

avhenge av utviklingen i finans-

markedet. 

Resultatanalyse 1995 

Renteresultatet er forskjellen mellom

den bokførte avkastningen og den

garanterte avkastning på kontraktene.

Den gjennomsnittlige garanterte

renten på forsikringskontraktene var i

1995 4,1%. Den garanterte renten på

premiefondsmidlene har fra 1. februar

1994 vært 3%. Renteresultatet ga også i

1994 det største bidrag til det samlede

resultat med 3.195 millioner kroner.

Risikoresultatet fremkommer som

følge av at dødelighet og uførhet i

perioden avviker fra det som er forut-

satt i premietariffene. Det samlede

risikoresultat ble 165 millioner kroner

i 1995. Bortsett fra i gruppelivsforsik-

ring er risikoresultatet positivt i alle

bransjer. I gruppelivsforsikring har det

dessuten funnet sted en styrking av de

forsikringstekniske avsetninger for

eldre erstatningstilfelle med 57 mill-

ioner kroner. For individuell rente og

pensjonsforsikring er premiereserven

for tidligere år justert ned med 

73 millioner kroner.

Administrasjonsresultatet viser diffe-

ransen mellom kostnadstilleggene i

premietariffene og de faktiske kost-

nader. Det er forbedret fra 1994 med

44 millioner kroner, men er fortsatt

negativt med 80 millioner kroner. I

individuell forsikring dekker admin-

istrasjonspremiene fremdeles ikke de

totale kostnader, selv om administra-

sjonsresulatet er forbedret fra tidligere

år.

Finansiell utvikling 1995

Det har vært stabilitet i regelverket for

livselskapene i 1995, med få nye

endringer. Viktigst var presiseringen

som kom i 1994 om at livselskapene

kan føre obligasjoner som anleggs-

midler, dersom intensjonen er å eie

obligasjonen til forfall. 

Etter soliditetstiltakene i 1993 fikk

livselskapene anledning til å bygge opp

risikokapital mot kurssvingningsrisiko i

investeringsporteføljen ved innføring

av tilleggsavsetninger. Tilleggsav-

setningen tilhører kundene, men

bidrar til å gi livselskapet en finansiell

handlefrihet, som er en avgjørende

forutsetning for å oppnå en akseptabel

avkastning til kundenes fond over tid. 

Selskapet har hatt som mål gjennom

1994 og 1995 å øke selskapets risiko-

bærende evne. Summen av selskapets

egenkapital, tilleggsavsetninger og

kursreserver utgjorde 9,2 milliarder

kroner ved årsskiftet, sammenlignet

med 6,5 milliarder kroner ved inn-

gangen til 1994.

Selskapet gjennomfører fortløpende

tilpasninger og øker verdifallsrisikoen

på aktivasiden etterhvert som den

risikobærende evne i løpet av året

økes. Aksjeandelen (markedsverdier)

ble økt fra 10,4% til 12,3%, dvs. en

Livsforsikring
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endring i løpet av året på 2,2 milliar-

der kroner. Samtidig ble rentefølsom-

heten økt. Med rentefølsomhet menes

hvor mye rentebærende verdipapirer

endres i verdi dersom rentenivået

stiger eller faller med ett prosent-

poeng. Rentefølsomheten var 1,1 mill-

iarder kroner ved årets utgang mot 

850 millioner kroner året før. Obliga-

sjonsandelen er økt fra 37,8% til

46,0%. Av disse er 13,4% anleggsobli-

gasjoner som holdes til forfall.

Pengemarkedsplasseringene lå på

samme nivå som året før, dvs. 23,6%. 

Selskapet har benyttet derivater (nye

finansielle instrumenter) først og

fremst som en del av den kontinuerlige

risikoposisjonering og kun i begrenset

omfang som et alternativ til investering

i det underliggende verdipapir. De nye

finansielle instrumenter verdisettes

daglig i forhold til markedets bevegel-

ser og inngår i den regnskapsmessige

porteføljevurdering av verdipapirporte-

føljen. 

Kapitalforvaltningen

Kapitalmarkedene var i 1995 preget av

fallende renter og stigende aksje-

marked.

Svakere økonomisk vekst og lav

inflasjon medførte fallende renter på

global basis. Rentene for de lengste

norske statsobligasjoner falt med

mellom 1,5 og 2% -poeng og lå ved

utgangen av året på omlag 6,4%. De

norske pengemarkedsrentene (3mnd)

falt med ca. 0,7%-poeng, og lå ved

slutten av året på omlag 5,3%.

Aksjemarkedene viste store regio-

nale forskjeller i avkastning. Det ameri-

kanske aksjemarkedet (representert

ved Morgan Stanleys (MS) Nord

Amerika indeks) steg med 27,1%, MS

Europa viste en verdiutvikling på

13,6%, mens markedene i det fjerne

østen sank med 4,0%(MS Pacific).

Verdensindeksen steg til sammenlig-

ning med 18,3% (MS World). Oslo

Børs fulgte i stor grad gjennomsnittet

av de europeiske markedene, med en

avkastning på 11,6% (Oslo Børs

Totalindeks).

Den verdijusterte avkastning for

investeringsfondene samlet i 1995 var

10,1% mot 2,7% i 1994. Tabellen

ovenfor viser aktivafordelingen og

avkastningen for hvert investerings-

fond sammenlignet med året før.
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Aksjefondet

Markedsverdi pr. 31.12. 1995:

NOK mill. 9.967 (7.775) i prosent av totalt fond

(1994 i parantes)

Likv. 6% (7%)
Konvertible obl. 2% (3%)
Utenlandske 23% (11%)
Norske 69% (79%)

Aktiva-allokering og avkastning 1995 og 1994
Aktivafordeling Avkastning

Investeringsfond 1995 1994 1995 1994

Aksjefondet 14,2% 10,4% 12,0% 2,3%
Obligasjonsfondet 37,7% 37,8% 14,1% -0,4%
Pengemarkedsfondet 27,2% 23,6% 6,3% 5,7%
Eiendomsfondet 6,7% 5,8% 7,1% 2,8%
Utlånsfondet 14,2% 22,4% 10,3% 7,7%



Aksjefondet 

I løpet av året er andelen av de uten-

landske plasseringene (aksjer og

øvrige) økt fra 13,9% til 24,1%.

Verdien av en andel i Aksjefondet

har i løpet av året økt med 12,0%. Oslo

Børs Totalindeks steg med 11,6%.

OBX-indeksen, som til enhver tid inne-

holder de 25 mest omsatte aksjene,

steg med 0,9%.

Obligasjonsfondet

Andel av stat/statsgaranterte obliga-

sjoner norske og utenlandske ble

gjennom året økt fra 70% til 80%.

Plasseringer i utlandet er økt fra 20%

til 33%, og må sees i sammenheng

med reduksjon av rentefølsomhet og

obligasjonsandelen totalt. Porteføljens

durasjon ble økt fra 3,4 til 4,6.

Pengemarkedsfondet 

Pengemarkedsfondets størrelse er på

samme nivå ved utgangen av 1995 som

året før. 3 mnd. NIBOR-rente er redu-

sert fra over 6% ved årets begynnelse

til i underkant av 5,3% ved årets slutt.

Utlånsfondet

Konkurransen om bolig- og nærings-

lånskundene var høy også i 1995, noe

som har ført til et enda sterkere press

på marginene. Gjennom salget av

næringslivsporteføljen til Postbanken

er sammensetningen av porteføljen

vesentlig endret i 1995.

På grunn av salget av næringslåns-

porteføljen til Postbanken har

boliglånsporteføljens andel i fondet

økt fra ca. 62% til ca. 96%. 

Eiendomsfondet

Nivået i utleiemarkedet for kontorloka-

ler i Oslo-området ble opprettholdt

også i 1995. Også ellers i landet var

utleiemarkedet i 1995 relativt stabilt

med små endringer. Det er fortsatt noe

overkapasitet på næringslokaler. 

Brutto leieinntekter i prosent av

eiendomsporteføljens verdi gir en

avkastning på 9,5%. Netto leieinntek-

ter etter fradrag for driftskostnader gir

en avkastning på 7,5% og justert for

netto gevinst ved salg blir avkastningen

7,1%. 

Utleiegraden (etter areal) i selska-

pets portefølje var 94,6%. Gjennom-

snittlig løpetid på eksisterende

kontrakter er 4-5 år, som innebærer at

gjennomsnittlig 20-25% av kontraktene

forfaller hvert år. Samlede leieinntek-

ter på 381 mill. kroner er tilnærmet på

nivå med fjoråret.

Styret i UNI Storebrand

Livsforsikring AS

Styret i 1996 består av Knut N. Kjær

(formann), Øyvin Brøymer, Tom Vidar

Rygh, Hans Henrik Klouman, Aase

Fagerhaug og Trond Wilhelmsen. Åge

Korsvold fungerer som administre-

rende direktør i UNI Storebrand

Livsforsikring AS etter Svein R. Hagen.

Livsforsikring
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Obligasjonsfondet

Markedsverdi pr. 31.12. 1995: NOK mill.

26.353 (28.146) i prosent av totalt fond

Pengemarkedsfondet

Markedsverdi pr. 31.12. 1995: NOK mill.

19.057 (17.600) i prosent av totalt fond
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Mill. kroner Note 1995 1994

Forfalte premier, brutto 21 5.270,7 5.707,7

Renteinntekter 4.789,8 4.736,4
Rentekostnader -153,0 -135,9
Utbytte aksjer og andeler 158,8 186,4
Kursgevinst/-tap verdipapirer 912,6 -86,2
Resultat faste eiendommer 309,9 182,5
Andre finansinntekter/-kostnader -23,8 -136,8
Endring tapsavsetning, tap på utlån 24 180,7 49,3
Renter overført til premiefond -253,1 -246,4

Finansinntekter og kostnader 23 5.921,9 4.549,3

Andre inntekter 84,2 84,5

Inntekter 11.276,8 10.341,5

Erstatninger -3.349,9 -3.195,7
Oppsagte avtaler/uttak på livkonto -481,2 -490,9

Forsikringsytelser, brutto 21 -3.831,1 -3.686,6

Til/fra premiereserve -3.400,8 -3.337,5
Til/fra tilleggsavsetning -944,8 -387,7
Til/fra sikkerhetsfond 46,7 -24,1

Pliktige avsetninger til fremtidige ytelser 21 -4.298,9 -3.749,3

Overført premiereserve m.v. 21 48,3 -597,8

Driftskostnader UNI Storebrand Livsforsikring AS 26, 27 -732,5 -749,4
Driftskostnader datterselskaper 26, 27, 28 -49,1 -46,3

Andre kostnader -73,7 -92,3

Kostnader -8.937,0 -8.921,7

Resultat tilkn. selskap m.v/mottatt konsernbidrag 31 2,7 2,2

Resultat før skattekostnad 2.342,5 1.422,0

Skattekostnad -0,8 -17,3

Årets resultat UNI Storebrand Livsforsikring Konsern 2.341,7 1.404,7

Overføringer og resultatanvendelse i Uni Storebrand Livsforsikring AS
Overføringer forsikringskundenes fond
Til premiereserve -556,9 -1.232,6
Fra/til premie og pensjonsreguleringsfond -580,2 -435,1
Fra/til øvrig fond 1.031,2 1.724,9
Fra/til tilleggsavsetning 105,9
Fra/til disposisjonsfond -57,3

Resultat til fordeling 2.337,3 1.397,0

Til forsikringskundene:
Premiereserve -864,5
Premie/pensjonsreguleringsfond -890,2
Øvrig fond -962,8
Til eierne:
Disposisjonsfond -182,6 -84,2
Avgitt konsernbidrag -400,0 -350,0

UNI Storebrand Livsforsikring Konsern
Resultatregnskap 1.januar - 31.desember 1995
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UNI Storebrand Livsforsikring Konsern
Balanse 31. desember 1995

Mill.kroner Note 1995 1994

Eiendeler

Kontanter,bank og postgiroinnskudd 3.260,4 5.971,6
Tilgode innen konsernet 62,3 0,5
Forfalte, ikke betalte premier 270,5 380,2
Forfalte, ikke betalte finansinntekter 34,3 23,2
Tilgode hos forsikringsselskaper 2,5 6,2
Opptjente, ikke forfalte renter 1.444,8 1.681,9
Sertifikater 45, 54 15.309,7 9.898,9
Aksjer og andeler 39, 40, 41, 54 8.014,1 6.139,9
Obligasjoner 42, 54 26.467,3 29.606,0
Andre omløpsmidler 131,3 100,5

Omløpsmidler 54.997,2 53.808,9

Goodwill 57 0,8 1,6
Eierandel i tilknyttede selskaper 50 22,1 18,8
Aksjer og andeler 41 115,7 123,9
Obligasjoner som holdes til forfall 42 10.239,3

Lån mot pantesikkerhet 9.621,0 15.088,7
Spesifiserte tapsavsetninger -9,7 -39,1
Uspesifiserte tapsavsetninger -10,4 -134,7
Sum lån mot pantesikkerhet 46, 47, 48, 49 9.600,9 14.914,9

Andre utlån 599,4 1.829,4
Spesifiserte tapsavsetninger -24,0 -13,6
Uspesifiserte tapsavsetninger -8,6 -48,3
Sum andre utlån 566,8 1.767,5

Tilgode innen konsernet 290,6 309,9
Fast eiendom 53 4.521,3 4.101,8
Driftsmidler 67,0 63,0
Forskuddsbetalt pensjon 48,2 49,2

Anleggsmidler 25.472,7 21.350,6

Sum eiendeler 80.469,9 75.159,5

Gjeld, fond for fors.messige avsetninger, egenkapital

Skyldig skattetrekk, folketrygd og feriepenger 77,5 81,8
Gjeld innen konsernet 399,9 370,3
Betalte, ikke forfalte premier 26,5 12,4
Forskuddsbetalte finansinntekter 13,2 21,1
Gjeld til forsikringsselskaper 330,9 491,1
Forfalte, ikke betalte forsikringsytelser 52,1 63,7
Betalbar skatt 1,0 10,1
Annen kortsiktig gjeld 524,8 432,2

Kortsiktig gjeld 1.425,9 1.482,7

Pantegjeld 22,0 19,3
Påløpen pensjonsforpliktelse 128,4 169,4
Annen langsiktig gjeld 141,5 279,3

Langsiktig gjeld 291,9 468,0

Premiereserve 61.724,9 56.901,8
Tilleggsavsetninger 4.026,6 3.187,7
Premie- og pensjonsreguleringsfond 8.797,2 8.238,2

Forsikringsfond 74.548,7 68.327,7

Øvrig fond 0,0 1.031,2

Forsikringskundenes fond 74.548,7 69.358,9

Sikkerhetsfond 591,8 638,6

Ansvarlig lånekapital 60 1.319,6 1.105,4

Aksjekapital 1.361,2 1.361,2
Disposisjonsfond 890,2 707,6
Annen egenkapital 40,6 37,1

Egenkapital 2.292,0 2.105,9

Sum gjeld, fond for forsikringsmessige avsetninger, ansvarlig lån og egenkapital 80.469,9 75 159,5

Forpliktelser utenom balansen:
Pantestillelser/garantier/rest ansvar 0,0 26,0



Hovedtrekk ved resultatet i

1995 

UNI Storebrand Skadeforsikring AS

med datterselskaper oppnådde et

driftsresultat i 1995 på 1.184 millioner

kroner, som er 472 millioner kroner

høyere enn året før. Resultatforbed-

ringen skyldes i første rekke økningen

i finansinntektene på 367 millioner

kroner, men også det forsikringsteknis-

ke resultat ble forbedret til en gevinst

på 88 millioner kroner mot minus

19 millioner kroner i 1994. Forsikrings-

teknisk resultat består av premie for

egen regning, skader for egen regning

og kostnader for egen regning tilknyt-

tet forsikringsvirksomheten. Combined

Ratio, som uttrykker summen av kost-

nader og erstatninger i relasjon til pre-

mien, ble forbedret fra 99,9 i 1994 til

98,6, i første rekke som følge av at ska-

deprosenten ble redusert fra 73,7 til

70,0. Med nåværende rente- og avkast-

ningsnivå mener selskapet at

Combined Ratio på 100 representerer

et tilfredsstillende normalresultat av

forsikringsvirksomheten. 

Resultatene i skadeforsikringsvirksom-

heten har i 5-års perioden 1991-1995

svingt betydelig. Dette har i første rekke

vært et utslag av svingningene i verdi-

papirmarkedene. Den forsikringstek-

niske drift har resultatmessig vist klar

fremgang. Resultatene i 1991 og 1992

var preget av nedgang på verdipapir-

markedet og relativt svake forsikrings-

tekniske resultater. 1993 ga svært høye

finansinntekter, men fremdeles noe

svakt forsikringsteknisk resultat. 1994

ga moderate finansinntekter, men bra

forsikringsteknisk resultat. Sett på bak-

grunn av at det generelle rentenivået

var høyere i 1993 enn i 1995, kan

driftsresultatet i 1995 betraktes som

«det beste» i 5-års perioden, selv om

det nominelt sett er omtrent som i

1993. Lønnsomhetsforbedringen i

motorvognforsikring, samt en generell

reduksjon i det relative kostnadsnivået

er de viktigere årsakene til bedringen i

den forsikringstekniske drift i 5 års-

perioden. I tillegg har en det siste året

kunnet registrere en effekt på skade-

prosenten av de kjerneprosjektene

som pågår, i skadeoppgjør og

tariff/underwriting. Flommen på

Østlandet i mai-juni belastet driftsresul-

tatet med 135 millioner kroner og

utgjorde 1,5 prosentpoeng av skade-

prosenten.

De siste tre årene er det bokført avvi-

klingsgevinster på tidligere skadeår-

ganger, på henholdsvis 347 millioner

kroner i 1995, 313 millioner kroner i

1994 og 278 millioner kroner i 1993.

Uten avviklingsgevinstene ville skade-

prosentene vært 4 - 5 prosentpoeng

høyere. Kostnadene ble redusert med

10 prosent fra 1991 til 1993 som følge

av i første rekke et omfattende inn-

sparingsprogram etter fusjonen mellom

UNI og Storebrand. Reduksjonen i

kostnadsprosent fra 1993 til 1994 skyld-

tes innføring av ny regnskapsstandard

for pensjonskostnader og reflekterer

således ingen reell nedgang i de relati-

ve kostnadene. De relative kostnadene

økte med ca. 2 prosentpoeng fra 1994

til 1995, hvorav halvparten gjelder

belastninger av engangseffekt. Den

øvrige økningen skyldes investeringer i

kompetanse og kapasitet knyttet til

salg/markedsføring, tariff/under-

writing og skadeoppgjør og skal legge

grunnlag for fremtidige besparelser i

skade- og driftskostnader. 

Forsikringsteknisk resultat

Premieinntekter

Opptjent premie for egen regning gikk

opp med 5 prosent i 1995. Rundt halv-

parten av økningen skyldes at selskapet

har holdt en større andel av porteføljen

for egen regning, dvs. avgitt noe mindre

premie til reassurandørene. Resten

skyldes noe høyere priser og økt antall

forsikringsobjekter i Bilforsikring.

Totalmarkedet innen norsk landbasert

forsikring har de siste tre årene hatt en

gjennomsnittlig årlig vekst på vel 

3 prosent. UNI Storebrands markeds-

andel har vært tilnærmet den samme i

perioden og utgjorde ved årsskiftet

40,6 prosent. Konkurransen hardner

til. Dette har særlig vært merkbart mot

slutten av 1995.

Premie i 
millioner kroner 1995 1994 1993 1992

Totalmarkedet for 
norsk non-marine 
forretning - brutto 
bestand 16.648 16.032 15.378 15.053
UNI Storebrand 
Skadeforsikring - 
brutto bestand 
non-marine 6.762 6.563 6.207 6.147
Markedsandel 
% 40,6 40,9 40,3 40,5
Opptjent premie 
for egen 
regning (samtlige 
bransjer) 7.170 6.812 6.265 6.092

Erstatninger

Nedgangen i skadeprosent for egen

regning fra 1991 til 1995 har i betyde-

lig grad sammenheng med lønnsom-

hetsforbedringene i Bilforsikring. For

øvrig har det vært en utvikling mot

utjevning av skadeprosentene mellom

forsikringsbransjene. Porteføljefor-

edling, bedre risikoovertagelsesrutiner,

skadeforebygging og pristilpasninger

har bedret resultatene i bransjer som

tidligere hadde dårlige resultater.

Bransjer som de senere år har hatt lave

skadeprosenter, bl.a. Industri, Nærings-

kombinert og Privatkombinert, har nå

mer normaliserte resultater. Dette

skyldes både lavere priser og noe mer

normalt skadeomfang enn de fore-

gående årene. 

Likeledes har resultatene for avvik-

ling av eldre skadeårganger hatt inn-

virkning på den totale skadeprosenten.

Svingningene i avviklingsresultatene

kan dels knyttes til at forlengelsen av

skadebehandlingstiden har medført

noe mer usikre skadeanslag. Det har

vært en tendens mot økning i erstat-

ningsandelen av langhalede bransjer,

dvs. forsikringsbransjer hvor det kan gå

mange år fra skaden inntreffer til
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endelig oppgjør er foretatt. Av den

grunn økte erstatningsavsetningene i

forhold til premien fra 63 prosent i

1989 til 112,5 prosent i 1994, men er

deretter flatet ut og var 109 pr.

31.12.1995. I tillegg har enkelte

høyesterettsdommer påvirket ramme-

betingelsene ved å gi retningsgivende

prinsipper for fastsettelsen av erstat-

ningsutmålingen/nivået. Avviklings-

resultatene må også sees i lys av at de

totale erstatningsreserver utgjør nær-

mere 8 milliarder kroner. Normalt vil

en måtte forvente noen få prosent-

poeng i avvik fra de opprinnelige

anslagene etter hvert som årgangene

avvikles. Utviklingen i skadeprosenten

bør derfor sees i noe lengre tids-

perspektiv enn fra ett år til det neste. 

Kostnader 

Kostnadsutviklingen har i 1995 vært

som planlagt. Kostnadsprosenten er

økt fra 26,3 til 28,5. Det er i 1995

foretatt betydelige investeringer i

kompetanse og kapasitet knyttet til

salg/markedsføring, tariff/underwri-

ting og skadeoppgjør, hvilket utgjør

omlag halvparten av økningen i kost-

nadsprosenten. Den øvrige økningen

er av engangskarakter og gjelder i

hovedsak pensjonskostnader og endret

praksis for periodisering av reassuran-

seprovisjon.

To tredjedeler av kostnadene er per-

sonalkostnader. Bemanningen har for

første gang på mange år økt og gikk

siste året opp med rundt 3 prosent.

Dette representerer en sterkere satsing

på kjerneområdene i forsikring og

oppbygging av kompetanse for å møte

fremtidens utfordringer, bl.a. vil det

legge grunnlag for å hente ut effektivi-

seringsgevinster i årene som kommer.

Reassuranse

Reassuranseresultatet består av premien

selskapet betaler for kjøp av reassuranse

fratrukket den provisjonen selskapet

får i retur og de skader som reassuran-

dørene betaler. Et minusresultat betyr

at den avgitte premien er høyere

enn returprovisjonen og skadebelast-

ningene.

Reassuranseresultatet i 1995 ble

minus 214 millioner kroner mot minus

588 millioner året før. Av dette utgjør

UNI Storebrand Kredittforsikring

minus 97 millioner kroner mot minus

23 millioner kroner i 1994. Endringen

i 1995 skyldes endelig oppgjør overfor

de tidligere aksjonærene i Norsk

Kausjon.

Justert for reassuranseresultatet i

UNI Storebrand Kredittforsikring, har

det vært en økning på rundt 270 milli-

oner kroner av de skadene som

viderebelastes reassurandørene. Dette

skyldes i det vesentligste flomskadene

på Østlandet i mai-juni som totalt sett

har gitt en belastning for reassuran-

dørene på rundt 250 millioner kroner.

Selskapet har kjøpt mindre reassu-

ranse enn tidligere, dvs. holdt en større

andel av forretningen for egen regning.

Dette vil fortsette også i 1996. Derved

reduseres også den provisjonen selska-

pet mottar i retur fra reassurandørene.

Datterselskapene

De tre datterselskapene som konsolide-

res inn i UNI Storebrand Skadeforsik-

rings regnskap viste i 1995 en bedring i

driftsresultatene i forhold til året før.

Europeiske Reiseforsikring AS hadde et

meget tilfredsstillende resultat på

71 millioner kroner mot 67 millioner

kroner året før. Brutto opptjent premie

økte nærmere 10 prosent hovedsakelig

som følge av økt salg. Dette medførte

også at markedsandelen steg noe. UNI

Storebrand Kredittforsikring AS hadde i

1995 et resultat på 30 millioner kroner,

en økning fra 14 millioner året før og

som i hovedsak skyldes avviklingsporte-

følje. I tillegg er det oppløst 45 millio-

ner kroner i sikkerhetsavsetning m.v.

slik at bidraget til årsresultatet er 75

millioner kroner. Försäkringsaktiebolaget

UNI Storebrand Sverige (tidligere: Victoria)

i Stockholm hadde i 1995 et resultat på

27 millioner kroner (NOK) mot 20

millioner kroner i 1994. Priskonkur-

ransen i Sverige er fortsatt hard, men

flere års erfaring med målgruppeut-

valget gir bedre skaderesultat enn

bransjen ellers oppnår. Samarbeidet

med UNI Storebrands storkundevirk-

somhet har vært vellykket. Brutto opp-

tjent premie økte med vel 30 prosent

til 175 millioner kroner. Det ble i løpet

av året gjennomført en større kampan-

je i forbindelse med navnebyttet. 

Resultater og markedsandeler

i forsikringsbransjene

Privat ekskl. Motor

Privatkombinert inkl. landbruk

De privatkombinerte bransjer som

hjem, villa, hytte og verdisak har i 1995

vist en noe svakere utvikling i resultate-

ne enn tidligere, og brutto skadepro-

sent for siste årgang gikk opp fra 79 til

81. Dette skyldes i første rekke at utbe-

talingene etter branner har økt. Stor

prisøkning på bygningsmaterialer og

økte arbeidskraftkostnader har med-

ført høyere gjennomsnittlig utbetaling

Skadeforsikring

37

Utvikling i nøkkeltall

Skadereserveprosent
Combined ratio
Skadeprosent
Kostnadsprosent

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

0

20

40

60

80

100

%
120

Utvikling i nøkkeltall



pr. skade, uten at det har vært noen til-

svarende økning på premiesiden.

Indeksøkningen vil imidlertid slå ut i

premietariffen for 1996.

Resultatene innen landbruksforsik-

ring er også svekket, og dette skyldes i

første rekke en salmonella-epidemi

blant husdyr sommeren og høsten

1995.

Til tross for hardere konkurranse i

privatmarkedet med stadig fallende

reell gjennomsnittspremie, har UNI

Storebrand Skadeforsikring økt sine

markedsandeler ytterligere. Opptjent

premie var imidlertid den samme som

året før. Det har også i 1995 vært

gjennomført salgskampanjer rettet

spesielt mot Villamarkedet. 

Ulykke

Resultatene innenfor ulykkesforsikring

(som også omfatter personalforsikrings-

dekninger til bedrifter utenom yrkes-

skadeforsikringen) er svakere enn i

fjor. Brutto skadeprosent for siste

årgang i 1995 var 94 mot 78 året før.

Da det til dels er et langt etterslep på

denne bransjen er skadeprosenten for

siste årgang noe usikker. 1995 har vist

et avviklingstap på tidligere årganger.

Opptjent premie er redusert med 10

prosent som følge av redusert salg og

høyere avgang. Totalmarkedet har økt

med vel 1 prosent. 

Motor

Skaderesultatene i motorvognforsikring

er ytterligere bedret det siste året, og

skadeprosenten for siste årgang har

gått ned fra 77 til 72. Dette skyldes

fortsatt gunstig utvikling når det gjelder

personskader. I tillegg har tiltakene

knyttet til underwriting og skadeopp-

gjør begynt å gi resultater som er noe i

overkant av hva som var forventet.

Eksempelvis har en gjennomgang av

storbilporteføljen medført at skade-

prosenten i dette segmentet har gått

ned fra 92 til 76 i løpet av to år. 

I tillegg til tiltakene på skadesiden

har også prisøkning bidratt til bedring

av lønnsomheten. Gjennomsnittlig

prisøkning siste år var 5 prosent. Antall

forsikringer økte noe, slik at samlede

premieinntekter økte med 6 prosent.

Totalmarkedet har vist samme økning.

Det ble også i 1995 registrert avvik-

lingsgevinster innen motorvognforsik-

ring omtrent på samme nivå som året

før.

Næringsliv

Industri

Industriforsikring, som omfatter kom-

binert brann- og maskinforsikring for

stor og mellomstor handels- og indus-

trivirksomhet, viser gode resultater.

Det har imidlertid vært en viss økning i

antall storskader. Brutto skadeprosent

for siste årgang ble 70, som er høyere

enn de siste 2 - 3 årganger. Fordi dette

er en forsikringsbransje der en stor

andel av brutto premie anvendes til

kjøp av reassuranse, blir det vesentlig

mindre svingninger i resultatet for

egen regning enn i bruttoresultatet.

Konkurransen om industrikundene er

fortsatt stor, noe som gjenspeiler seg i

sterkt prispress og reduserte premie-

satser. Anbudsformen og meglervirk-

somhet gjør seg gjeldende i stadig

sterkere grad sammen med økt aktivitet

fra øvrige selskaper; både norske og

utenlandske. Markedsandelen er

redusert fra 43,2 til 39,7 prosent.

Næringskombinert

De næringskombinerte bransjer om-

fatter huseier, boligkooperasjonen,

butikker, kontorer og annen mindre

næringsvirksomhet. Lønnsomheten

ligger på samme gode nivå som i de

siste 5-6 årene. Siste års skadeprosent

var 68. Innslaget av storskader er fortsatt

lavt. Konkurransen gjenspeiler seg

også innenfor dette segmentet i syn-

kende premiesatser, og bestands-

premien sank med 4 prosent siste år.

Gjennom økt fokus på risikovurdering

og forbedrede rutiner for forsikrings-
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overtagelser/underwriting unngås

dårlige risiki, og lønnsomheten opp-

rettholdes tross reduksjon i premienivå.

Ansvar

Skaderesultatet for 1995 ble tilfreds-

stillende, både brutto og for egen reg-

ning. Brutto skadeprosent ble 58 for

siste årgang mot 78 året før. Det er

anmeldt færre storskader enn forventet.

I tillegg har det vært betydelige

avviklingsgevinster på eldre årganger.

Selskapet har økt sin bestandspremie i

ansvarsbransjene med 5 prosent, dels

som følge av noe mer portefølje og

dels som følge av premiejusteringer.

Markedsandelen har vært stabil

gjennom året. 

Yrkesskadeforsikring

Sterk konkurranse har medført at pre-

mienivået innen yrkesskadeforsikring

har fortsatt å falle. Totalmarkedet er

redusert med vel 10 prosent. UNI

Storebrands bestandspremie er gått

ned med 14 prosent. Brutto skadepro-

sent for siste årgang er 99. På grunn av

langt etterslep i denne bransjen, bygger

en vesentlig del av resultatet på avset-

ninger til skader som meldes i senere

år, og det endelige resultat for en

årgang blir først endelig klart etter

10–15 år. Selskapet bygger ytterligere

opp sin Helse-, Miljø- og Sikkerhets-

kompetanse.

Transport

Forretningen har også i 1995 unngått

storskader, og brutto skadeprosent for

siste årgang ble 47 mot 51 forrige år.

Selskapets premieinntekt har økt med

vel 5 prosent.

Marine bransjer

Sjø 

Bransjen omfatter forsikring av hav-

gående skip for norske og internasjo-

nale eiere, samt forsikring av skip

under bygging. Bransjen har i 1995

blitt belastet med få store skader. Dette

sammen med økt fokus på risikovurde-

ring og redernes driftsrutiner, har med-

ført at skadeprosent for egen regning

er redusert fra 83 prosent i 1994 til

72 prosent i 1995. Bedringen har også

kommet reassurandørene til gode.

Brutto opptjent premie er redusert

med 9,5 prosent i 1995. Årsaken er i

det vesentligste økt konkurranse med

reduserte priser på forsikringene

innen den havgående porteføljen. Det

forventes fortsatt sterk konkurranse og

dermed press på ratene. Innen forsik-

ring av skip under bygging har selska-

pet derimot hatt et økt engasjement,

og innen dette segmentet er opptjent

premie økt med 12 prosent.

Energi

Bransjen omfatter hovedsakelig direkte

offshore oljeinstallasjoner over hele

verden. I forbindelse med rettsfor-

handlingene etter en større skade fra

1989 er skadeavsetningene på denne

årgangen økt betydelig. Dette er gjort

av forsiktighetshensyn og har medført

at brutto skadeprosent har økt fra

55 prosent i 1994 til 89 prosent i 1995.

Denne forsikringen er i det vesentlig-

ste reassurert slik at skadeprosent for

egen regning ikke er påvirket av denne

reserveøkningen. Utover denne ene

skaden har skadeutviklingen i 1995

vært god.

Brutto opptjent premie er redusert

med 27 prosent i 1995. Hovedårsaken

er at det ikke er fornyet en stor direkte-

andel hvor selskapet har hatt 100 pro-

sent av polisen, men der det samtidig

har vært store reassuranseavgivelser.

Istedet er den samme polisen fornyet

med en mindre direkteandel. I tillegg

er det stor konkurranse i markedet

med press på ratene. For egen regning

er reduksjonen i opptjent premie på

9,5 prosent.

Satellitt

Bransjen omfatter forsikring av satellit-

ter ved oppskyting og mens de er i

bane. Det har vært stor aktivitet i satel-

littmarkedet i 1995. Dette har medført

at premien er økt med 19 prosent i

1995. Brutto skadeprosent er redusert

fra 92 prosent i 1994 til 82 prosent i

1995, mens skadeprosent for egen

regning er redusert fra 96 prosent til

79 prosent i 1995. Svingningene i

skadeprosent er i særlig grad påvirket

av enkeltskader.

Kystkasko

Bransjen omfatter forsikringer for den

norske kysttonnasjen inklusiv fiske-

flåten. Den gode trenden fra 1994 er

opprettholdt. Brutto opptjent premie

er økt med 6 prosent, vesentlig som

følge av nytegning. Brutto skadepro-

sent var 63 prosent, omtrent som året

før. Premie for egen regning er økt

med vel 30 prosent, og dette skyldes i

tillegg til volumveksten, mindre kjøp av

reassuranse.

Naturskade

Flommen på Østlandet i mai-juni var

den dominerende hendelsen hva

angikk naturskadeforsikringer i 1995.

Det samlede erstatningsnivå etter

flommen, som dekkes gjennom Norsk

Naturskadepool, er beregnet til 800

millioner kroner. Av dette utgjør UNI

Storebrands andel 40 prosent, dvs. 320

Skadeforsikring
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millioner kroner. I tillegg kommer de

avbruddsskader som flommen forårsa-

ket som ikke er dekket av selve natur-

skadeordningen, men som selskapet

likevel har valgt å dekke. Avbrudds-

skadene er beregnet til 63 millioner

kroner. Som følge av reassuransedek-

ninger i Naturskadepoolen og selska-

pets egne reassuranseavtaler blir selska-

pets belastning på driftsresultatet 135

millioner kroner. 

Et års overskudd eller underskudd

på naturskadeordningen dekkes gjen-

nom overføringer til eller fra Natur-

skadefondet. Siste års premieinntekt

innen naturskade har langt på vei

dekket opp for det flommen har kos-

tet, og da det ellers ikke har vært natur-

skader av betydning siste år, er Natur-

skadefondet omtrent uendret i 1995.

Finansinntekter og 

kapitalforvaltning 

Finansinntekter

Utviklingen i verdipapirmarkedet betyr

mye for resultatet i UNI Storebrand

Skadeforsikring. Siste året har det vært

et stigende kursnivå både i aksje- og

obligasjonsmarkedene. De samlede

finansinntekter ble 1.096 millioner

kroner, en økning fra 729 millioner

kroner i 1994. I 1995 ble det bokført

gevinster ved salg og tilbakeførte

nedskrivninger av verdipapirer på

156 millioner kroner mot et tap på

181 millioner kroner i 1994. I tillegg er

det i løpet av 1995 bygget opp kurs-

reserver i verdipapirporteføljen på

226 millioner kroner. 

Den sterke resultatutviklingen alle-

rede fra første del av fjoråret skapte

grunnlag for en høyere risikokapital i

selskapet og dermed en større risiko-

bærende evne. Derfor har selskapet

igjen kunnet øke risikoen i investe-

ringsporteføljen, etter et par år med

redusert risikoprofil. Dette er gjen-

nomført ved å øke både volum og

durasjon i obligasjonsporteføljen.

Rentefølsomheten var ved årsskiftet på

200 millioner kroner mot 60 millioner

kroner ved forrige årsskifte. Stabilitet og

forutsigbare regnskapsmessige finan-

sinntekter har vesentlige fordeler for

styring av virksomheten. Derfor har sel-

skapet valgt å etablere en obligasjons-

portefølje, som holdes til forfall, fordi

dette reduserer den regnskapsmessige

svingningsrisikoen. Det er også blitt

investert noe mer i aksjer siste året. Det

er i særlig grad likvidporteføljen som

er redusert siste året – en reduksjon på

ca. 1 milliard kroner. Eiendomsporte-

føljen er redusert i første rekke ved at

Biskop Gunnerus gt. 3 ANS med en

bokført verdi på 242 millioner kroner

er solgt til UNI Storebrand Livsfor-

sikring AS. For øvrig er det solgt eien-

dommer til en samlet bokført verdi av

85 millioner kroner. Utleiegraden i sel-

skapets eiendomsportefølje lå på 95

prosent i 1995, som var litt høyere enn

foregående år. Utlånsporteføljen er

fortsatt under nedbygging og utgjør nå

kun 2 prosent av den samlede investe-

ringsportefølje.

Kapitalsituasjon, soliditet og likviditet 

Forvaltningskapitalen pr. 31.12.95 var

på 18,0 milliarder kroner, en økning

på 0,7 milliarder kroner fra året før.

Økningen er i første rekke en effekt av

resultatet i perioden.

Egenkapitalen er i alt på 1.773 milli-

oner kroner. Dette utgjør en kapital-

dekning på 30,3 prosent. Myndig-

hetenes krav til kapitaldekning er på

6,75 prosent og stigende til 8 prosent

ved utløpet av 1997. Egenkapitalen har

steget med 203 millioner kroner siden

31.12.94. Endringen er på den ene

siden hovedsakelig en effekt av resulta-

tet i perioden (1.151 millioner kroner),

mens det til konsernbidrag og utbytte

er avsatt 950 millioner kroner og til

skatter 13 millioner kroner.

Solvenskapitalen, som i tillegg til

egenkapitalen omfatter sikkerhetsav-

setning, reassuranseavsetning, admini-

strasjonsavsetning, naturskadefond og

garantiavsetning, var i alt på 4.878

millioner kroner ved utløpet av 1995.

Dette representerte en solvensmargin

på 67,5 prosent. Ved utløpet av 1994

var solvensmarginen 67,9 prosent.

Solvensmarginen er et uttrykk for
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Hovedtall for kapitalforvaltningen:
Markedsverdi Avkastning 

(verdijustert)
Aktivaklasse 31.12.95 31.12.94 1995 1994

Aksjer 995 7% 832 6% 14,2 2,2
Obligasjoner* 5.444 37% 2.513 19% 12,0 0,0
Sertifikater 5.685 39% 6.753 51% 5,9 5,8
Likvider 1.107 8% 1.343 10% 5,3 5,6 
Utlån 313 2% 455 4% 8,2 8,7
Eiendom 1.004 7% 1.291 10% 6,9 6,8
Sum 14.548 100% 13.186 100% 8,4 3,8
Herav oververdier 312 52

Bokførte finansaktiva 
UNI Storebrand Skadeforsikring AS 14.236 13.134
Øvrige aktiva og datterselskaper 3.795 4.117

Sum eiendeler 18.031 17.251

* Herav holdt til forfall 1.113,  8%



kapitalgrunnlaget i forhold til den for-

sikringsrisiko selskapet er eksponert

for og beregnes som solvenskapital i

prosent av forfalt premie for egen reg-

ning. Solvenskapitalen er 184 millioner

kroner høyere enn den var et år tid-

ligere, men stigende premievolum gjør

likevel at solvensmarginen ikke øker.

Selskapets likviditet er meget tilfreds-

stillende.

Resultatmessig følsomhet 

Den resultatmessige følsomheten

innen skadeforsikring kan illustreres

ved å studere endringer i de forsik-

ringstekniske elementer, uttrykt ved

Combined Ratio, samt endringer i

avkastningen på investeringsaktiva.

UNI Storebrand Skadeforsikring har et

premievolum for egen regning på vel

7 milliarder kroner og avkastnings-

givende aktiva på ca. 15 milliarder

kroner. 

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

-1% -80 70 220
0% -150 0 150
1% -220 -70 80

Effekten av ulike enkelthendelser kan

illustrere dette nærmere:

Nåværende reassuranseprogram når

det gjelder risikoovertagelse, er at den

regnskapsmessige belastning for egen

regning ved en skadehendelse (et

skadetilfelle som kan resultere i flere

enkeltskader) ikke skal overstige 4 pro-

sent av solvenskapitalen. En enkelt

skade skal maksimalt kunne belaste

regnskapet med 40 millioner kroner.

En skadehendelse vil maksimalt belaste

regnskapet med vel 150 millioner

kroner for egen regning. Dette utgjør

ca.2 prosentpoeng av Combined Ratio.

I løpet av en 3-års periode vil selskapet

tilpasse reassuranseprogrammet slik

at den maksimale eksponering ved en

skadehendelse økes opp mot 6 prosent. 

Rentefølsomheten knyttet til selska-

pets obligasjonsportefølje er slik at 1

prosents endring i rentenivået vil med-

føre rundt 200 millioner kroner i

endret markedsverdi av porteføljen.

For aksjeporteføljen er det slik at

eksempelvis 10 prosents kursendring

vil gi et utslag på ca. 90 millioner kroner

i verdiendring. Med den kursreserven i

porteføljen som selskapet har opp-

arbeidet, er det imidlertid en viss mar-

gin før en eventuell verdinedgang får

direkte utslag på bokført resultat.

Endringer i premieinntekt, som

eksempelvis har bakgrunn i at selskapet

mister eller får tilført ny forretning, vil

føre til endringer i markedsandelene.

På kort sikt vil dette ha små konse-

kvenser rent resultatmessig dersom

porteføljens risikosammensetning ikke

endres. En nedgang i markedsandel på

f. eks. 1 prosentpoeng - som utgjør tap

av 160 millioner kroner i forfalt premie

- vil medføre noe resultatnedgang.

Etter å ha tatt hensyn til reduksjon i

variable kostnader og effekt på inve-

steringskapitalen, vil effekten være

ca. 10 millioner kroner første året og

ca. 30 millioner kroner i hvert av årene

deretter.

Fremtidsutsikter

Skadeforsikringsmarkedet er relativt

mettet og det forventes ikke noen

vesentlig vekst utover brutto nasjonal-

produkt. Vår sterke markedsposisjon

forventes å bli utfordret av nåværende

konkurrenter og nye aktører.

Fremtidens vinnere i dette markedet

vil kjennetegnes av effektive distribu-

sjonskonsepter og høy kompetanse

innenfor risikovurdering/prisfast-

settelse og skadeoppgjør.

UNI Storebrand har i løpet av de

siste par år forberedt og iverksatt

kraftige og målrettede forbedrings-

tiltak innenfor disse områdene. Det

arbeidet vil bli videreført og forsterket i

1996, med sikte på å utvikle vesentlige

og varige konkurransefortrinn. Det er

selskapets målsetting å oppnå en

samlet årlig resultateffekt av forbe-

dringstiltakene på 300 - 500 millioner

kroner, hvorav rundt 60-70 millioner

kroner er målbare gevinster realisert i

1995. I den grad disse gevinster ikke

reinvesteres i større konkurransekraft,

vil gevinstene reflekteres i lavere

skadeprosenter.

I tillegg forbereder selskapet omfat-

tende tiltak innen distribusjonsappara-

tet for å møte fremtidige markedskrav.

En vesentlig reduksjon i kostnadspro-

senten er en overordnet målsetting for

dette arbeidet.

Viktige hendelser etter regn-

skapsperiodens avslutning 

Gitt tilfredsstillende konsesjonsvilkår

er det inngått avtale om salg av datter-

selskapet UNI Storebrand

Kredittforsikring AS til tyske Gerling

Konzern. Salget vil gi en gevinst i 1996-

regnskapet på ca. 125 millioner kroner

i form av høyere finansinntekter.

Styret i UNI Storebrand

Skadeforsikring AS

Styret består av Åge Korsvold (for-

mann), Yngve Astrup, Anders M.

Liaaen, Hans Henrik Klouman,

Richard A. Zimowski og Ingar Brotnov.

Selskapets administrerende direktør

er Knut W. Francke, som overtok etter

Bjørn Formo medio oktober 1995. 

Skadeforsikring
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UNI Storebrand Skadeforsikring Konsern
Resultatregnskap 1. januar - 31.desember 1995

Beløp i mill.kroner Note 1995 1994

Premier
Direkte forsikring 7.936,4 7.787,5
Mottatt gjenforsikring 350,2 359,8

Brutto premier 8.286,6 8.147,3
Avgitt gjenforsikring -1.116,4 -1.335,3

Premier f.e.r. 7.170,2 6.812,1

Finansinntekter og kostnader
Renteinntekter netto 923,7 813,8
Aksjeutbytte 24,1 24,5
Gevinst/tap ved salg/uttrekning/nedskrivning verdipapirer 156,1 -181,1
Nettoresultat eiendommer 64,4 128,6
Andre finansinntekter 20,7 44,2
Andre finanskostnader -94,0 -103,1
Tap/tapsavsetninger på lån 24 1,2 2,1

Netto finansinntekter forsikring 23 1.096,2 728,9

Andre inntekter 2,2 2,5

Sum inntekter 8.268,6 7.543,5

Erstatninger
Direkte forsikring -5.531,8 -5.362,5
Mottatt gjenforsikring -242,3 -210,6

Brutto erstatninger -5.774,1 -5.573,1
Gjenforsikringsandel 752,9 555,8

Erstatninger f.e.r. -5.021,2 -5.017,3

Driftskostnader
Lønn og lønnsavhengige kostnader -1.477,6 -1.505,7
Provisjon mottatt gjenforsikring -20,0 -16,4
Øvrige driftskostnader -625,7 -387,5
Ordinære avskrivninger -44,6 -62,2
Provisjon avgitt gjenforsikring 149,6 191,4
Tap på fordringer -39,4 -44,0
Avskrivning goodwill 28 -5,9 -5,9

Sum driftskostnader 26 -2.063,6 -1.830,2

Netto finansposter - øvrige selskap - 15,7

Driftsresultat 1 1.183,8 711,6

Endring sikkerhetsavsetning 38,2 -59,2
Endring reassuranseavsetning 28,2 53,8
Endring administrasjonsavsetning -2,2 -61,7
Endring naturskadefond 2,6 -172,8
Avsetning til garantiordning -81,6 25,0

Driftsresultat 2 1.169,1 496,6

Ekstraordinære inntekter/kostnader - -
Minoritetens andel av resultatet 37 -5,5 -15,3

Resultat før skatter 1.163,6 481,3

Endring i utsatt skatt - -
Skatter -12,8 -61,2

Årets resultat 1.150,8 420,1

Oppskrivninger og overføringer
Konsernbidrag/utbytte -950,0 -140,0
Overført generelle avsetninger - -
Til/fra fri egenkapital -200,8 -280,1



Beløp i mill.kroner Note 1995 1994

Eiendeler
Kontanter og bankinnskudd 1.219,5 1.685,3
Tilgode innen konsernet 45,5 185,2
Tilgode hos andre forsikringsselskaper 377,9 330,5
Tilgode hos agenter og forsikringstakere 1.010,9 986,4
Diverse tilgodehavender 457,6 648,9
Sertifikater 45, 54 6.140,1 6.675,7
Aksjer og andeler 39, 40, 41, 54 962,3 859,2
Obligasjoner 42, 54 4.390,7 2.944,4
Andre lån - 1,4

Sum omløpsmidler 14.604,6 14.317,1

Merverdi aksjer i datterselskaper 57 8,7 14,6
Tilgode innen konsernet 689,7 735,7
Andre aksjer 39 8,7 9,1
Obligasjoner 42 1.073,0 -
Andeler i ansvarlig selskap 41 0,3 0,3
Utlån 46, 47, 48, 49 319,4 461,4
Diverse tilgodehavender 8,2 7,2
Maskiner, inventar ol. 80,2 97,1
Utsatt skattefordel 42,4 43,6
Forskuddsbetalt pensjon 273,3 216,6
Faste eiendommer 922,2 1.348,2

Sum anleggsmidler 3.426,1 2.933,8

Sum eiendeler 18.030,7 17.250,9

Gjeld og egenkapital
Gjeld innen konsernet 789,6 143,8
Gjeld til andre forsikringsselskaper 207,0 273,9
Gjeld til agenter og forsikringstakere 102,7 107,6
Skyldig skattetrekk, folketrygdavgift ol. 105,9 117,7
Betalbar skatt 7,4 65,5
Avsatt til aksjeutbytte 210,0
Annen kortsiktig gjeld 331,5 383,2

Sum kortsiktig gjeld 1.754,2 1.091,7

Forsikringstekniske avsetninger f.e.r.
Premieavsetning 3.051,0 3.001,0
Erstatningsavsetning 7.905,5 7.779,4
Naturskadefond 621,6 624,2
Sikkerhetsavsetning 1.474,9 1.513,1
Reassuranseavsetning 69,0 97,2
Administrasjonavsetning 556,6 554,6

Sum forsikringstekniske avsetninger 59 13.678,6 13.569,5

Pantegjeld - -
Utsatt skatt 42,4 43,6
Påløpt pensjonsforpliktelse 398,2 533,7
Annen langsiktig gjeld - 3,0

Sum langsiktig gjeld 440,6 580,3,0

Andre avsetninger:
Garantiavsetning 383,1 335,5

Sum andre avsetninger 383,1 335,5

Minoritetens andel av egenkapitalen 61 1,2 104,3

Aksjekapital 1.380,6 1.380,6
Oppskrivningsfond 7,0 7,0
Generelle reserveavsetninger 9,1 9,1
Fri egenkapital 376,2 172,9

Sum egenkapital 1.772,9 1.569,6

Sum gjeld og egenkapital 18.030,7 17.250,9

Skadeforsikring
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Aksjekapital og aksjer

EØS-avtalen innebar at forskjellen

mellom bundne og frie aksjer ble opp-

hevet med effekt fra 1. januar 1995.

For UNI Storebrand ASA medførte

dette en sammenslåing av aksjeklasser,

slik at selskapet fra denne dato har to

aksjeklasser – ordinære aksjer og

preferanseaksjer.

UNI Storebrand ASA hadde ved

inngangen av 1995 en aksjekapital på

1.882,1 millioner kroner. I løpet av

året var det ingen endringer i antall

utstedte aksjer og dermed er aksje-

kapitalen uforandret.

Pr. 31. desember 1995 er det for de

to aksjeklassene utstedt 276,4 millioner

ordinære aksjer og 100 millioner

preferanseaksjer, alle med pålydende

kr. 5,–.

Utenlandsandel

Frem til 31. desember 1994 satte norske

konsesjonsbestemmelser en maksimal

grense for utenlandsk eierskap på

33 1/3%.

Pr. 31. desember 1994 var tillatt

utenlandsandel i UNI Storebrand, i

henhold til selskapets egne vedtak

17,7%, og 16,4% var utnyttet på det

tidspunktet.

EØS-avtalen innebar samme rett for

norske og utenlandske investorer til

erverv av aksjer. Dog er begrensningen

på 10% eierandel i finansaksjer for en

enkeltinvestor opprettholdt.

Utenlandske investorers interesse for

selskapets aksjer har vært sterkt stigende

i 1995. Pr. 31. desember 1995 utgjorde

den totale utenlandsandelen 36,3%,

fordelt med 48,0% eierandel i den

ordinære aksjeklasse og 3,9% eierandel

i preferanseklassen.

Kursutvikling

Selskapets ordinære aksjer har hatt en

positiv utvikling i 1995. Pr. 31. desem-

ber 1994 var kursen kr. 21,05, og med

en gjennomgående stigende kurs i

1995, endte aksjekursen pr. 31. desem-

ber 1995 på kr. 35,15.

For selskapets preferanseaksjer har

aksjekursen øket fra kr. 10,50 pr.

31. desember 1994 til kr. 11,80 pr.

31. desember 1995.

Preferanseaksjene 

Preferanseaksjene, etablert i 1993, har

fortrinnsrett med hensyn til utbytte fra

selskapet. Følgende preferanseutbytte

skal utbetales hvis generalforsamlingen

vedtar fullt utbytte hvert år til eierne av

preferanseaksjene:

Regnskapsår 1995 1996 1997 1998

Utbytte (kr.) pr. aksje 0,70 0,70 0,50 0,50

Preferanseaksjene skal i tillegg til

preferanseutbytte ha samme utbytte

som de ordinære aksjene. Det kan ikke

utbetales utbytte til de ordinære

aksjene, med mindre preferanseaksjene

har fått fullt preferanseutbytte. Dersom

det for et regnskapsår ikke blir utbetalt

fullt utbytte til preferanseaksjene, skal

det ikke kunne utbetales utbytte til de

ordinære aksjene for det etterfølgende

regnskapsår.

Innløsning av preferanseaksjene kan

vedtas på ordinær generalforsamling i

1998 eller 1999, og skal da gjennom-

føres snarest mulig, dog slik at aksjo-

nærene skal ha utbetalt det utbytte

som måtte bli vedtatt på den aktuelle

generalforsamling. Ved behandling

av spørsmålet om innløsning av

preferanseaksjene skal aksjeeiere som

eier preferanseaksjer ikke ha stemme-

rett, verken for sine preferanseaksjer

eller for sine ordinære aksjer.

Innløsningskursen skal være

kr. 11,60 pr. aksje i 1998, alternativt

kr. 11,90 i 1999.

Dersom innløsning ikke vedtas

senest på ordinær generalforsamling

i 1999, omdannes preferanseaksjene

til ordinære aksjer med virkning fra

første dag etter slik generalfor-

samling.
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Aksjonærforhold

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

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

23.05.90 Bonusemisjon ansatte 20 17,6 32.113.000 7.827.000 39.940.000 798,8
01.01.91 Fusjon 58.739.667 7.827.000 66.566.667 1.331,3
11.07.91 Rettet emisjon internasjonalt 96 458,2 58.739.667 12.599.500 71.339.167 1.426,8
31.12.92 Nedskriving egne aksjer 58.727.965 12.596.157 71.324.122 1.426,5
11.06.93 Nedskriving fra pari NOK 20 til NOK 5 58.727.965 12.596.157 71.324.122 356,6
11.06.93 Emisjon 10 2.800 206.939.165 44.384.957 82.339.555 17.660.445 351.324.122 1.756,6
10.05.94 Fortrinnsrettemisjon 12,25 307,4 227.601.931 48.816.771 82.339.555 17.660.445 376.418.702 1.882,1
01.01.95 Antall etter oppløsing bundne og frie aksjer 276.418.702 100.000.000 376.418.702 1.882,1
31.12.95 276.418.702 100.000.000 376.418.702 1.882.1



Børsnotering

Aksjene har vært notert på Oslo Børs

siden den ble åpnet i forrige århundre.

Men på grunn av selskapets finansielle

problemer, var selskapets aksjer strøket

fra notering i perioden 27. august 1992

til 21. juni 1993.

Begge aksjeklasser er notert og

har følgende symboler: UNS for

ordinære aksjer og UNP for preferanse-

aksjer.

Aksjonærer

Pr. 31. desember 1994 hadde selskapet

81.687 aksjonærer. I løpet av 1995 er

antallet redusert til 77.872.

Av selskaper notert på Oslo Børs har

UNI Storebrand ASA fremdeles det

største antall aksjonærer.

Selskapets aksjonærstruktur viser en

stor overvekt av aksjonærer med små

aksjeposter. 52% innehar færre enn

10 aksjer, og 76% innehar 100 aksjer

eller færre. Langt de fleste av disse ble

aksjonærer i 1991 pga. tildeling av

aksjer til livsforsikringstakere ved

omdanningen av UNI Livsforsikring

fra å være et gjensidig selskap til å bli

et aksjeselskap.

Selskapet har aksjonærer fra alle

landets kommuner og for øvrig fra 48

land.

Innsidehandel

Tillitsvalgte i styrende organer og

ledende ansatte i UNI Storebrand ASA

er undergitt regler – basert på bestem-

melser i lover og forskrifter – ved

handel av verdipapirer utstedt av

UNI Storebrand ASA.

Som en av landets ledende finans-

institusjoner er UNI Storebrand

avhengig av å ha et ryddig forhold til

finansmarkedet og kontrollmyndig-

hetene. Selskapet legger derfor vekt

på at rutiner og retningslinjer tilfreds-

stiller de formelle krav myndighetene

setter til verdipapirhandel. Selskapet

har et eget kontrollapparat som påser

at rutinene etterleves.

Investorkontakt

UNI Storebrand ønsker å opprettholde

og videreutvikle selskapets gode kon-

takter med alle aktører i de nasjonale

og internasjonale kapitalmarkedene.

Selskapet har en egen funksjon for

Investor Relations, som er underlagt

selskapets finansavdeling. Denne funk-

sjonen har ansvaret for å etablere og

koordinere kontakten mellom sel-

skapet og eksterne forbindelser som

analytikere, børser, aksjonærer,

investorer m.m.

Selskapet har hele tiden lagt stor

vekt på denne kontakten med kapital-

markedene, og oppfordrer personer

og institusjoner i disse markedene til å

besøke selskapet for diskusjoner og

presentasjoner.

Selskapet avholder regelmessige

presentasjoner for finansmiljøet i Oslo

og London i forbindelse med frem-

leggelsen av kvartalsregnskapene. Disse

presentasjonene omfatter både større

møter med mange analytikere og

andre kapitalmarkedsforbindelser,

samt direkte møter med en enkelt

investor eller analytiker. 

UNI Storebrand har også gjennom-

ført presentasjoner i mange europeiske

land, samt i det amerikanske markedet

i 1995, for å øke forståelsen av selska-

pets nåværende stilling og utvikling

fremover. Både konsernsjefen og

andre medlemmer av selskapets ledelse

har deltatt på presentasjonene i Norge

og i utlandet.

Selskapet vil spesielt søke å styrke

forbindelsene med de store uten-

landske kapitalmarkedene på grunn av

selskapets størrelse i forhold til det

norske markedet, og for å legge for-

holdene best mulig til rette for omset-

ning av aksjene.

A
ksjonæ

rforhold
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Aksjespredning pr. 31. desember 1995
Aksjonærer Aksjer

Aksjebeholdning Antall % Antall i mill. %

1– 25 48.669 62,5 0,3 0,1
26– 100 10.439 13,4 0,5 0,1

101– 500 9.265 11,9 2,3 0,6
501– 1000 3.149 4,0 2,3 0,6

1001– 5000 4.412 5,6 9,7 2,6
5001– 10000 754 1,0 5,5 1,5

10001– 50000 749 1,0 16,9 4,5
50001– 100000 173 0,2 13,2 3,5

100001– 500000 175 0,2 39,6 10,5
500001–1000000 43 0,1 31,2 8,3
1000001 og flere aksjer 44 0,1 254,8 67,7

77.872 100,0 376,4 100,0
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en offensiv utbyttepolitikk for de ordi-

nære aksjene. Selskapet mener dette er

i aksjonærenes interesse, slik at man

unngår utvanningen som vil oppstå

hvis preferanseaksjene blir konvertert

til ordinære aksjer.

Selskapet har til hensikt å betale fullt

utbytte til eierne av preferansekapital

hvert år, forutsatt at årsresultatet i kon-

sernet overstiger det vedtektsfestede

preferanseutbyttet.

Aksjonærenes kontakt med

selskapet

Aksjonærregisteret i UNI Storebrand

ASA betjenes av Verdipapirsentralen

(VPS) gjennom selskapets kontofører

for aksjer – Kreditkassen,

Verdipapirservice, Oslo. Registeret

ajourføres daglig med innmeldte

endringer, og aksjonærene får skriftlig

underretning fra VPS ved f.eks. endring

av aksjebeholdning (kjøp/salg).

46

De 20 største enkeltaksjonærer 
pr. 31. desember 1995

Aksjer
Antall %

Orkla A.S Lysaker 44.305.522 11,77
Folketrygdfondet Oslo 42.342.898 11,25
Morgan Guaranty Trust Co. Brussels 41.121.277 10,92
Stiftelsen UNI Oslo 22.219.625 5,90
Tiger Management Corp. London 19.232.207 5,11
Morgan Stanley Trust Co. New York 6.907.067 1,83
Chase Manhattan Bank – clients treaty account Bournemouth 6.074.190 1,61
Kommunal Landspensjonskasse Oslo 5.967.104 1,59
Morgan Stanley & Co. Inc London 4.674.785 1,24
AIM Value Fund C. Boston 3.835.000 1,02
BSDT-SWB Internal Equity Oslo 3.357.500 0,89
Unibank A/S København 3.195.805 0,85
Aksjefondet Avanse Oslo 3.074.165 0,82
A/S Arendals Fossekompani Arendal 2.665.353 0,71
Chase Manhattan Bank – clients non treaty account Bournemouth 2.372.350 0,63
Aksjefondet Avanse Kapital Oslo 2.266.768 0,60
Citibank N.A. London 2.234.400 0,59
Norsk Hydro’s Pensjonskasse Oslo 2.177.859 0,58
Den Danske Bank A/S København 2.047.428 0,54
CB Capital Bank Zürich 2.010.714 0,53

De 20 største aksjonærene eier tilsammen 222.082.017 aksjer, som utgjør 59,0% av aksjekapitalen.

Internet

For ytterligere å forbedre servicen mot

kapitalmarkedet, har UNI Storebrand

opprettet en egen adresse på Internet;

http://www.telepost.no/unibrand/.

Her legges selskapets kvartalsrapporter

og andre viktige pressemeldinger ut

samtidig som de offentliggjøres

gjennom tradisjonelle kanaler.

Utbyttepolitikk

Styret i UNI Storebrand ASA foreslår

for generalforsamlingen at det utbeta-

les utbytte for 1995 med kr. 0,70 pr.

preferanseaksje. 

Det vil ikke bli utbetalt utbytte for de

ordinære aksjene for 1995. Det ble

heller ikke utbetalt utbytte for de

ordinære aksjene for 1994.

UNI Storebrand ASA har en målset-

ting om å oppnå en konkurransedyktig

avkastning gjennom utbytte og kurs-

stigning over tid for selskapets aksjo-

nærer. I løpet av 1995 har aksjekursen

for de ordinære aksjene steget med

ca. 67%, og har siden 1.1.94 steget

med ca. 87%.

UNI Storebrand ASA vil de nærmeste

årene føre en utbyttepolitikk som hen-

syntar selskapets primære finansielle

målsetting, nemlig å innløse preferanse-

kapitalen med fri egenkapital. Dette

medfører at selskapet vil prioritere

oppbygging av fri egenkapital fremfor



UNI Storebrand ASA er pr. 01.01.93,

01.01.94 og 01.01.95 fastsatt til hen-

holdsvis kr. –2,59, kr. 0,29 og kr. 0,84

pr. aksje.

Gjennomgående RISK-beløp pr.

01.01.96 er anslått til kr -0,30 pr. aksje.

Ved salg av aksjer skal aksjenes inn-

gangsverdi/kjøpesum justeres med

summen av RISK-beløpene i eiertiden.

Dette for å beregne den skattemessige

gevinst/tap.

A
ksjonæ

rforhold
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Fylkesvis aksjefordeling pr. 31. desember 1995
Aksjonærer Aksjer 

Fylke Antall % Antall %

Østfold 4.552 5,8 1.427.339 0,4
Akershus 11.254 14,5 61.869.098 16,4
Oslo 12.767 16,4 141.048.620 37,5
Hedmark 2.087 2,7 1.857.750 0,5
Oppland 1.931 2,5 1.320.063 0,4
Buskerud 4.861 6,2 2.780.795 0,7
Vestfold 4.736 6,1 3.529.666 0,9
Telemark 2.935 3,8 1.082.865 0,3
Aust-Agder 1.714 2,2 4.810.486 1,3
Vest-Agder 2.651 3,4 692.306 0,2
Rogaland 5.535 7,1 4.290.959 1,1
Hordaland 6.610 8,5 9.001.351 2,4
Sogn og Fjordane 1.357 1,7 446.342 0,1
Møre og Romsdal 3.544 4,6 1.910.428 0,5
Sør-Trøndelag 3.417 4,4 1.514.662 0,4
Nord-Trøndelag 1.338 1,7 251.316 0,1
Nordland 2.559 3,3 565.958 0,2
Troms 1.731 2,2 674.659 0,2
Finnmark 740 1,0 165.177 0,0
Svalbard 11 0,0 2.034 0,0
Nordmenn bosatt i utlandet 783 1,0 712.403 0,2
Utenlandske aksjonærer 759 1,0 136.464.425 36,3

Totalt 77.872 100,0 376.418.702 100,0

Hvert år i januar måned sender VPS

«Års-oppgave» til aksjonærene. Denne

er svært nyttig som grunnlag ved føring

av selvangivelsen.

Hvis det på årsoppgaven er angitt et

bankkontonummer for utbytte som

ikke er korrekt eller mangler, anbefales

aksjonæren å ta kontakt med sin egen

kontofører for aksjene, slik at fremtidig

aksjeutbytte kan utbetales på en enkel

og sikker måte.

Aksjonærene skal i alminnelighet

henvende seg til sin egen kontofører

for aksjene ved spørsmål og ved

melding om endringer som f.eks. ny

adresse. I tillegg vil UNI Storebrand’s

egen aksjonærservice, tlf. 22 31 20 61,

bistå med veiledning og informasjon.

Risk-regulering 

Gjennomgående RISK-beløp for både

ordinære aksjer og preferanseaksjer i



Generelt

Ansvarlig kapital:

Ansvarlig kapital er den kapital som kan

medregnes ved dekningen av kapital-

kravene etter myndighetenes forskrif-

ter. Ansvarlig kapital kan bestå av

kjernekapital, tilleggskapital, samt gene-

relle reserveavsetninger med tillegg av

uspesifiserte tapsavsetninger (disse

utgår i 1995) i en overgangsperiode.

Ansvarlig lånekapital:

Ansvarlig lånekapital er lån som har

prioritet etter all annen gjeld. Ansvarlig

lånekapital er en del av tilleggskapi-

talen. For å telle som ansvarlig kapital

må gjenværende løpetid være minst

5 år. Ved kortere gjenværende løpetid

reduseres den tellende delen med

20% pr. manglende år. 

Durasjon:

Gjennomsnittlig gjenværende løpetid

på kontantstrømmen til obligasjons-

porteføljen.

Egenkapital:

Egenkapitalen består av bunden egen-

kapital og frie fond som disposisjons-

fond o.l.

Fortjeneste pr. aksje:

Ordinært konsernresultat fordelt på

gjennomsnittlig antall aksjer.

Generelle reserveavsetninger:

Se regnskapsprinsipper.

Kapitaldekningsprosent:

Tellende ansvarlig kapital i prosent av

risikovektet balanse. (De enkelte eien-

delsposter og poster utenom balansen

gis en risikovekt etter den antatte

kredittrisiko de representerer.)

Kjernekapital:

Kjernekapital er en del av den ansvarli-

ge kapitalen og består av: Egenkapital

og generelle reserveavsetninger minus

oppskrivingsfond, fratrukket netto

forskuddsbetalt pensjon.

Spesifiserte tapsavsetninger:

Se regnskapsprinsipper.

Tilleggskapital:

Tilleggskapitalen er en del av den

ansvarlige kapitalen og består av opp-

skrivingsfond og ansvarlig lånekapital.

For å telle som ansvarlig kapital kan

tilleggskapitalen ikke være større enn

kjernekapitalen med fradrag av

uspesifiserte tapsavsetninger. 

Uspesifiserte tapsavsetninger:

Se regnskapsprinsipper.

Livsforsikring

Administrasjonsresultat:

Resultat som følge av at de faktiske

kostnader avviker fra det som er forut-

satt i premietariffen.

Gjennomsnittsrente:

Gjennomsnittsrenten er et uttrykk for

den gjennomsnittlige avkastning som

selskapet har oppnådd på forsikrings-

takernes midler i løpet av året. Med

forsikringstakernes midler regnes her

summen av alle forsikringstekniske

avsetninger og midler i premiefond

innen alle bransjer som selskapet

tegner forsikring. Gjennomsnittsrenten

er å betrakte som en bruttorente før

det er trukket kostnader og vil således

ikke være sammenlignbar med renten

i andre finansinstitusjoner. Gjennom-

snittsrenten er beregnet etter regler

fastsatt av Kreditttilsynet.

Gruppelivsforsikring:

Kollektiv livsforsikring der forsikrings-

summen utbetales som engangsbeløp

ved død dersom avdøde var medlem av

gruppen. Slik forsikring kan ha uføre-

kapitalforsikring tilknyttet.

Kapitalavkastning:

Bokført kapitalavkastning viser brutto

finansinntekter uttrykt i prosent av

gjennomsnittet av selskapets forvalt-

ningskapital i året etter regler fastsatt

av Kredittilsynet. Verdijustert kapital-

avkastning viser brutto finansinntekter

påplusset årets endring i kursreserver

eksklusive kursreserve på obligasjoner

holdt til forfall, uttrykt i prosent av

gjennomsnittet av selskapets forvalt-

ningskapital i året til markedsverdi.

Kapitalforsikring:

Individuelle livsforsikringer der forsik-

ringssummen utbetales ved død eller

utløpt forsikringstid. Slik forsikring

kan ha uførepensjon eller uførekapital-

forsikring tilknyttet. 

Kollektiv pensjonsforsikring:

Kollektiv livsforsikring der pensjonsbe-

løpene utbetales terminvis fra avtalt

alder betinget av at forsikrede lever.

Slik forsikring har vanligvis enke-, bar-

ne- og uførepensjon tilknyttet.

Premiefond/pensjonsreguleringsfond:

Se regnskapsprinsipper.

Premiereserve:

Se regnskapsprinsipper.

Rente-/pensjonsforsikring:

Individuell livsforsikring der livrente/

pensjonsbeløpet utbetales terminvis fra

avtalt alder betinget av at forsikrede

lever. Slik forsikring kan ha enke-/

barne- og uførepensjon tilknyttet.

Renteresultat:

Resultat som følge av at finansinntekte-

ne avviker fra det som er forutsatt i

premietariffen.

Risikoresultat:

Resultat som følge av at dødelighet og

uførhet i perioden avviker fra det som

er forutsatt i premietariffen.

Sikkerhetsfond:

Se regnskapsprinsipper.

Tilleggsavsetning:

Se regnskapsprinsipper.

Øvrige fond:

Se regnskapsprinsipper.
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Skadeforsikring

Administrasjonsavsetning:

Se regnskapsprinsipper.

Avgitt gjenforsikring:

Den delen av tegnet forsikringsrisiko

som pga at risikoen er for stor til å

holdes for egen regning, overtas av

(avdekkes i) et annet forsikringsselskap.

Avviklingsresultater (-gevinst/tap):

Begrepet er knyttet til skader som er

inntruffet i tidligere år og utgjør diffe-

ransen mellom faktisk utbetalt og

forventet utbetalt erstatningsbeløp for

oppgjorte skader, samt endringer i

forventede erstatningsutbetalinger for

uoppgjorte skader.

Brutto erstatninger: 

Totalt erstatningsbeløp uten fradrag

for reassurandørenes andel av skadene. 

Brutto premie:

Benyttes både om forfalt og opptjent

premie og tilsvarer summen av premi-

er uten fradrag for avgitt reassuranse.

Combined ratio:

Summen av kostnadsprosenten og

skadeprosenten.

Direkte forretning:

Forsikringsforretning der det inngås

direkte avtale mellom forsikringssel-

skap og forsikringskunde

Erstatninger (skader) for egen

regning:

Den delen av erstatningene som skal

bæres av selskapet. Dvs. brutto erstat-

ninger minus reassurandørenes andel.

Erstatningsavsetning:

Se regnskapsprinsipper.

F.e.r.:

For egen regning.

Forfalt premie:

Summen av alle varslede (fakturerte)

premier med hovedforfall i regnskaps-

perioden for direkte forsikringer, samt

bokført premie i perioden for forsik-

ringer overtatt fra andre selskaper

(gjenforsikring). Det er gjort fradrag

for varslede, men annullerte premier.

Forsikringsteknisk resultat:

Premieinntekt fratrukket skade- og

driftskostnader.

Garantiavsetning i skadeforsikring:

Se regnskapsprinsipper

Gjenforsikringsandel av erstatninger:

Reassurandørenes andel av brutto-

erstatningene.

Inntrufne skader (erstatninger):

Summen av erstatningsbeløp for

skader i perioden.

Kostnadsandel:

Driftskostnader i prosent av opptjent

premie.

Kostnadsprosent:

Driftskostnader i prosent av forfalt

premie.

Mottatt gjenforsikring:

Forsikringsrisiko overtatt fra et annet

forsikringsselskap.

Naturskadefond:

Se regnskapsprinsipper.

Opptjent premie:

Premie for den risiko selskapet har

løpt i regnskapsperioden. Opptjent

premie er lik forfalt premie i perioden

med fradrag av avsetning til dekning av

risiko som løper utover regnskaps-

perioden (premieavsetning), og med

tillegg for tilsvarende avsetning som

ble gjort ved utløpet av foregående

periode.

Premie for avgitt gjenforsikring:

Den delen av brutto premien som avgis

til andre forsikringsselskaper (reassu-

randører) for at de har påtatt seg å

bære en del av den risikoen selskapet

har påtatt seg overfor sine forsikrings-

takere.

Premie for egen regning 

(netto premie):

Den delen av premien som selskapet

beholder for å bære sin andel av

risikoen.

Premieavsetning:

Se regnskapsprinsipper.

Reassuranseavsetning:

Se regnskapsprinsipper.

Sikkerhetsavsetning:

Se regnskapsprinsipper.

Skadeprosent:

Inntrufne erstatninger i prosent av

opptjent premie.

Skadereserveprosent:

Erstatningsreserve for egen regning i

prosent av forfalt premie for egen

regning.

Solvenskapital:

Solvenskapitalen består av den delen

av selskapets kapital som ikke represen-

terer påløpne forpliktelser og er et

uttrykk for selskapets soliditet. De

elementer som inngår i solvenskapita-

len er: Bunden og fri egenkapital,

garantiavsetning i skadeforsikring,

sikkerhets-, reassuranse-, administra-

sjonsavsetning og naturskadefond.

Solvensmargin:

Solvenskapital i prosent av forfalt

premie for egen regning.

Solvensmarginkapital:

Solvensmarginkapitalen består av

ansvarlig kapital, avsetning utover 55%

av minstekrav til sikkerhetsavsetning,

avsetning utover minstekrav til reassu-

ranse- og administrasjonsavsetning

samt naturskadefondet. Pr. 31.12.95

ble det innført minstekrav til solvens-

kapital.

O
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Antall aksjer 31. desember 1995

Styret:

Styrets formann

H.r.advokat Jon R. Gundersen 1.364

Konsernsjef 

Jens Ulltveit-Moe 1.000.000

Konsernsjef Tom Ruud 87

Adm. direktør Per-Leon Selseth 0

Direktør Brit K. S. Rugland 0

Direktør Lennart Jeansson 0

Skadekonsulent 

Sigrun Gjengedal Ruud 559

Underwriter Mathias Dannevig 19

Salgsleder Sigurd P. Laugen 0

Representantskap

Aksjonærvalgte:

Representantskapets ordfører

Konsernsjef Sven Ullring 0

Representantskapets varaordfører

Konsernsjef 

Jens P. Heyerdahl d.y. 9.136

Adm. direktør Tore Lindholt 46

Adm. direktør Svein Rennemo 0

Finansdirektør 

Reidar Flod Johansen 1.240

Konsernsjef Svein Aaser 16.113

Adm. direktør Martin Mæland 314

Divisjonsdirektør Kari Broberg 0

Adm. direktør Wenche Meldahl 0

Rådmann Sandra Riise 0

Førstebyskriver Brit Seim Jahre 0

Konserndirektør 

Jan Magne Heggelund 0

Adm. direktør Ole Enger 0

Adm. direktør Erik Braathen 13.760

Adm. direktør Terje Venold 0

Fylkesmann Kåre Gjønnes 0

Adm. direktør 

Halvor Stenstadvold 101

Adm. direktør Harald Tyrdal 5

Disponent Kristian Zachariassen 0

Professor Erling Steigum 0

Valgt av ansatte:

Konsulent 

Morten Rambech Dahl 1.216

Forsikringsrådgiver 

Inger Anne Strand 36

Kundebehandler 

Jorun Elisabeth Erstad 0

Assurandør Einar Sørensen 652

Salgssjef John Bang 47

Avdelingssjef May Moldenhauer 0

Direktør Tore Clausen 4.071

Skadekonsulent Jan G. Andersen 0

Skadekoordinator Tore Fredriksen 0

Soussjef Juliane Skare 1.805

Revisjon:

KPMG as

Statsautorisert revisor Ole M. Klette 0

Statsautorisert revisor Arne Giertsen 0

Kontrollkomité:

Lagmann Nils Erik Lie 0

Førstebyskriver Brit Seim Jahre 0

Advokat Knut Ro 0

Rådgiver Harald Moen 422

Konsernledelse pr. 1.3. 1996:

Konsernsjef Åge Korsvold1) 43.882

Konserndirektør

Svein R. Hagen (Personal og 

organisasjon) 62

Adm. direktør 

Knut W. Francke (Skade) 1.073

Konserndirektør 

Riulf Rustad (Verdipapir) 0

Konserndirektør 

Knut Norheim Kjær (Markeds- 

og samfunnskontakt) 150.500

Konserndirektør Idar Kreutzer

(Økonomi og finans) 0

Konserndirektør Jørgen Bredesen2)

(Kontor og fellestjenester) 0

1) Åge Korsvold har i tillegg kjøpt en

opsjon på å kjøpe 600.000 aksjer.

Vedrørende opsjon i forbindelse

med ansettelsesvilkår vises til note 17.
2) F.o.m. 1. mars 1996

Tallene angir det antall aksjer den

enkelte står oppgitt med i aksjeeier-

registeret pr. 31.12.95. Det totale antall

inkluderer aksjer eiet av ektefelle,

mindreårige og barn eller selskaper

hvor vedkommende har slik innflytelse

som nevnt i aksjelovens paragraf 1-2.
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Konsolideringsprinsipper

UNI Storebrand konsern omfatter
selskaper innen livsforsikring, direkte
skadeforsikring og finansiering.
Virksomheten i finansieringsselskapet
er under nedbygging. Regnskapene for
finansierings- og forsikringsselskapene
er underlagt særskilte forskrifter, fast-
satt av Kredittilsynet. For de øvrige
selskapene utarbeides regnskapene
etter aksjelovens bestemmelser.

Konsernregnskapet omfatter selska-
per som direkte eller indirekte eies
med mer enn 50% av aksjene.
Investeringer som anses å være av
strategisk betydning og hvor konsernet
har mellom 20% og 50% av stemme-
berettiget kapital, er vurdert etter
egenkapitalmetoden i det konsoliderte
regnskapet.

Kredittilsynet har i forskrift fastsatt at
det skal utarbeides konsernregnskap
som omfatter livsforsikringsselskaper.
Forskriften trådte i kraft for regnskaps-
året 1989. I påvente av utfyllende
regler for utarbeidelse av konsernregn-
skap inklusive livsforsikringsselskap, er
oppstillingen i hovedsak basert på en
anbefaling utarbeidet i regi av Norges
Forsikringsforbund. Det konsoliderte
årsresultat inkluderer bare den del av
resultatet i livselskapet som tilfaller
aksjonærene.

Konsolidering av

datterselskaper

Eliminering av aksjer i datterselskape-
ne er basert på kjøpsverdimetoden,
hvor den bokførte verdi av aksjer i
datterselskaper er eliminert mot
egenkapitalen i datterselskapene.
Eventuell merverdi/mindreverdi er
henført til de aktuelle
eiendeler/gjeld og avskrives/inn-
tektsføres i takt med disse. Eventuell
merverdi som ikke er knyttet til
bestemte eiendeler eller gjeldsposter,
er aktivert og avskrevet i henhold til
aksjelovens bestemmelser.

Den internasjonale reassuransevirk-
somheten ble dekonsolidert pr.
01.01.1995 som følge av salg av 90% av
aksjene i UNI Storebrand
International Insurance AS (nå Oslo
Reinsurance Company ASA).

Omregning av utenlandske

datterselskaper

Utenlandske datterselskapers resul-
tatregnskap omregnes til norske kroner
etter gjennomsnittskurs for året, mens
balansen omregnes til kurs ved regn-
skapsårets slutt. Eventuell omregnings-
differanse er ført mot fri egenkapital.

Eliminering av interne

transaksjoner

Interne mellomværende, interne
gevinster og tap, renter og utbytte o.l.
mellom konsernselskapene er elimi-
nert i konsernregnskapet.

Gevinster og tap ved interne salg
til/fra UNI Storebrand Livsforsikring
AS blir derimot ikke eliminert. Dette
skyldes at resultatet i livselskapet skal
fordeles mellom kunder og eiere.

Minoritetsinteresser

I resultatregnskapet vises minoritets-
interessenes andel av resultatet etter
skattekostnad. Dette innebærer at alle
poster i resultatregnskapet vises inklu-
sive minoritetens andel.

Minoritetsinteressene vises i balansen
som en egen post mellom andre
avsetninger og egenkapital. Dette betyr
at eiendeler og gjeld vises inklusive
minoritetens andel.

Regnskapsprinsipper

Det konsoliderte regnskapet er utar-
beidet etter de samme prinsipper som
i 1994.

Utsatt skatt
Beregning av utsatt skatt i resultat og
balanse er foretatt på grunnlag av fore-
løpig norsk regnskapsstandard for
skatt, utgitt av Norsk Regnskapsstiftelse
(NRS).

Skattekostnaden i resultatregnskapet
består av betalbar skatt og utsatt
skatt/skattefordel.

Betalbar skatt beregnes på grunnlag
av årets skattemessige resultat. Utsatt
skatt/skattefordel beregnes på grunn-
lag av midlertidige forskjeller mellom
regnskapsmessig og skattemessig verdi,
samt skattevirkninger av underskudd
til fremføring.

Beregning av utsatt skatt kan endres

på konsernnivå på grunn av utvidede
utligningsmuligheter innen et konsern
som har adgang til å gi konsernbidrag.

Pensjonskostnader
Foreløpig norsk regnskapsstandard for
pensjonskostnader ble innført med
virkning fra 01.01.1994.
Overgangsvirkningen ble ført direkte
mot egenkapitalen pr. 01.01.1994.

Periodens netto pensjonskostnad er
inkludert i «lønn og lønnsavhengige
kostnader» og består av summen av
periodens pensjonsopptjening, rente-
kostnad på den beregnede forpliktelse
og forventet avkastning av pensjons-
midlene.

Forskuddsbetalt pensjon er differan-
sen mellom virkelig verdi av pensjons-
midlene og nåverdien av de beregnede
pensjonsforpliktelser og føres som lang-
siktig eiendel i balansen. Tilsvarende
fremkommer en langsiktig gjeld i regn-
skapet når pensjonsforpliktelsen er
større enn pensjonsmidlene. Det skilles
mellom forsikret og uforsikret ordning.
Den uforsikrede ordningen vil alltid bli
ført som gjeld, da denne ordningen
ikke omfatter pensjonsmidler.

Endring i beregnede pensjonsfor-
pliktelser og pensjonsmidler som følge
av avvik mellom beregnede og estimerte
verdier blir ikke periodisert i regnska-
pet før akkumulert virkning av estimat-
endring og avvik overstiger 10% av det
høyeste av henholdsvis pensjonsforplik-
telse eller pensjonsmidler ved årets
begynnelse («korridoren»).

Porteføljevurdering av omløpsmidler
Porteføljeprinsippet benyttes selskaps-
vis for finansinvesteringer i aksjer,
obligasjoner, sertifikater og finansielle
instrumenter, som forvaltes som en
enhetlig gruppe.

Vurdering skjer samlet for alle disse
plasseringsformene, til laveste verdi av
anskaffelseskost og markedsverdi på
balansedagen.

Eventuelle mindreverdier nedskrives
og belastes det ordinære resultatet.

Porteføljeprinsippet anvendes ikke
på finansinvesteringer med konstatert
varig verditap. Disse vurderes og bok-
føres individuelt til antatt virkelig verdi.
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Aksjer som anleggsmidler
Aksjeinvesteringer i datterselskaper og
i tilknyttede eller samarbeidende sel-
skaper hvor investeringen er av langsik-
tig og strategisk karakter, vurderes som
anleggsmidler. Tilsvarende vurdering
gjelder for strategiske aksjeinvesteringer.

Verdien vurderes til kostpris, og ned-
skrivning foretas på individuell basis så
fremt verdifallet ikke skyldes årsaker
som antas å være av forbigående art
eller av uvesentlig karakter.

Obligasjoner
Obligasjoner er regnskapsmessig delt i
omløpsobligasjoner og obligasjoner
som holdes til forfall. Obligasjoner
som holdes til forfall er bokført til kost-
pris, og over-/underverdi i forhold til
pari amortiseres over obligasjonenes
gjenværende løpetid og føres i resultat-
regnskapet som et renteelement.

Misligholdte obligasjoner vurderes
tilsvarende Kredittilsynets forskrifter
for utlån. Finnes det ikke reelle omset-
ningsverdier på balansedagen, fastset-
tes markedsverdien etter en verdivur-
dering basert på tilgjengelig informa-
sjon.

Fast eiendom
Verdivurderingsmetode
Selskapet foretar ved hjelp av egen
ekspertise løpende verdivurdering av
eiendommene. Eiendommene vurde-
res individuelt ved at antatt fremtidig
netto inntektsstrøm neddiskonteres
med en rente tilsvarende avkastnings-
kravet for den enkelte investering. I
netto inntektsstrøm er det hensyntatt
eksisterende og fremtidig inntektstap
som følge av ledighet, nødvendige
investeringer samt en vurdering av
fremtidig utvikling i markedsleien.
Avkastningskravet fastsettes ut fra for-
ventet fremtidig risikofri rente og en
individuelt fastsatt risikopremie,
avhengig av leietakersituasjonen og
byggets beliggenhet og standard.

Eiendom direkte eiet av UNI
Storebrand Livsforsikring AS
På grunn av forholdet til livsforsi-
kringskundene har reglene for
behandling av fast eiendom i regnska-

pet vært noe forskjellig for henholdsvis
livsforsikringsvirksomheten og for
konsernets øvrige virksomhet.
Kredittilsynet har fra og med regn-
skapsåret 1994 gitt regler for livsforsik-
ring og skadeforsikring med samme
ordlyd. Disse er i samsvar med de
generelle regnskapsregler på området.
I 1995 blir eiendommene vurdert etter
langsiktig inntjeningsevne.

Etter tidligere regler ble eiendom-
mer tilhørende livselskaper opp- og
nedskrevet i takt med den antatte
verdiutvikling, og resultatendringen
ble ført som en ordinær post i deres
regnskaper. Det ble ikke foretatt
ordinære avskrivninger på eiendom-
mene.

Det er kommet nye regnskapsfor-
skrifter for forsikringsselskap med
virkning fra regnskapsåret 1996.
Behandling av fast eiendom i livsforsik-
ring er imidlertid ennå ikke endelig
avklart. I påvente av avklaring er det
heller ikke i regnskapsåret 1995 fore-
tatt ordinære avskrivninger. Løpende
vedlikehold er utgiftsført.

Andre eiendommer
For eiendomsporteføljen i den øvrige
virksomhet i konsernet, utgiftsføres
løpende ordinære avskrivninger.
Investeringseiendommer vurderes ut
fra et porteføljehensyn.

Eiendommene behandles i overens-
stemmelse med aksjelovens krav.
Verdifall som ikke antas å være forbi-
gående, nedskrives. Nedskrivning av
eiendommer behandles regnskaps-
messig som en ordinær kostnad, og en
eventuell oppskrivning som «over-
føring» etter årets resultat. Overkurs i
eiendomsporteføljen oppgis som til-
leggsinformasjon til regnskapet.

Annet
Selskaper i konsernet eier sammen
enkelte eiendommer via ansvarlige
selskaper (ANS). Disse blir regnskaps-
messig behandlet som øvrige eiendom-
mer og inngår således i de samme
poster i regnskapet.

Tap/gevinst ved salg av eiendommer
behandles som en ordinær post i regn-
skapet.

Utlån
Utlån er oppført til nominelle verdier i
balansen, redusert med tapsavsetninger.

Det er foretatt tapsavsetninger i sam-
svar med Kredittilsynets forskrifter.

Spesifiserte tapsavsetninger er ment
å dekke påregnelig tap på engasjemen-
ter som på balansedagen er identifisert
som tapsutsatt. Dette vil være avsetning-
er på lån overført til rettslig
inkassobehandling, manuelle avset-
ninger foretatt på spesielt tapsutsatte
lån i den løpende porteføljen, og avset-
ninger for tapsrisiko på lån med restan-
se på innbetalinger ut over 67 dager.

Uspesifiserte tapsavsetninger bok-
føres til dekning av tap som på grunn
av forhold som foreligger på balanse-
dagen må påregnes å inntreffe på
engasjementer som ikke er identifisert
og vurdert etter reglene om spesifiserte
tapsavsetninger. Denne type avsetning
foretas for løpende lån som ikke er
misligholdt ut over 67 dager etter siste
forfall. Avsetningen foretas på bakgrunn
av erfaringsmateriale og bransjedata.

Konstaterte tap på engasjementer er
tap som regnes for endelige. Dette
omfatter tap ved oppgjort konkurs,
stadfestet akkord, eller tap hvor selska-
pet finner det overveiende sannsynlig
at tapet er endelig.

Konstaterte tap på utlån føres til
reduksjon av nominelle verdier i
balansen.

Generelle reserveavsetninger er ikke
bedriftsøkonomiske avsetninger, og
skal gå til dekning av fremtidig tap på
porteføljen som vil kunne oppstå som
følge av forhold som ikke er kjent på
balansedagen.

For misligholdte engasjementer ut
over 90 dager etter forfall tilbakeføres
inntektsførte ubetalte renter, provisjo-
ner og gebyrer.

Konstaterte tapsendringer og taps-
avsetninger resultatføres i finansinn-
tektene.

Valuta
For å motvirke valutarisiko har konser-
net som målsetning å balansere for-
dringer og gjeld i hver enkelt valuta,
eller sikre seg mot valutarisiko på
annen måte.
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Utenlandske verdipapirer er bok-
ført med opprinnelig kostpris i valuta
omregnet til norske kroner etter
transaksjonsdagens valutakurs (histo-
risk kostpris). Markedsverdi fastsettes
på balansedagen, omregnet til norske
kroner etter balansedagens valutakurs.

I hovedsak er verdipapirer valuta-
sikret med terminkontrakter som
verdiberegnes daglig på grunnlag av
balansedagens valutakurser.

For omløpsmidler benyttes porte-
føljeprinsippet samlet for alle valutaer
inklusive over-/underverdi på valuta-
sikringskontrakter.

Verdipapirer klassifisert som
anleggsmidler, herunder aksjer i uten-
landske datterselskaper, bokføres til
valutakurs på kjøpstidspunktet. Ved
opp- eller nedskrivning benyttes valuta-
kurs på verdivurderingstidspunktet.

Likvide midler og andre omløpsmid-
ler/kortsiktig gjeld omregnes etter
balansedagens valutakurs. For lang-
siktige fordringer/gjeld benyttes
laveste/høyeste verdi.

Finansielle instrumenter
UNI Storebrand benytter forskjellige
finansielle instrumenter i den økono-
miske styringen av selskapets valuta- og
renteeksponering.

Aksjeopsjoner
Kjøp og salg av opsjoner inngår i den
normale verdipapirvirksomheten i UNI
Storebrand. Opsjonspremien blir
aktivert når avtalen blir inngått og ført
i resultatet på det tidspunkt opsjonen
utløper eller blir gjort gjeldende. Ved
resultatføring tas hensyn til markeds-
verdi og innløsningskurs.

Ved fastsettelse av markedsverdi er
opsjonsporteføljen vurdert som én
portefølje sammen med aksjeporte-
føljen.

Obligasjonsopsjoner
Samme regnskapsmessige behandling
som aksjeopsjoner.

Rentefutures
Rentefutures blir daglig avregnet mot
bankkonto og løpende (daglig) resul-
tatført for de kontrakter som inngår i

porteføljestyringen. Utenlandske
rentefutures verdiberegnes løpende,
men avregnes og resultatføres ved
utløp. Resultatet av futureskontrakter
som er identifisert til sikring av innlån,
periodiseres over lånets løpetid.

Renteswap
Kontraktene verdiberegnes på balanse-
dagen og inngår i markedsverdi obliga-
sjoner. Påløpte/opptjente renter er
resultatført.

FRA - Fremtidige renteavtaler
Kontraktene verdiberegnes på balanse-
dagen og inngår i markedsverdien for
obligasjoner. Avregning resultatføres
på oppgjørsdagen.

Valuta-terminkontrakter
Valuta-terminkontrakter benyttes
hovedsakelig i den økonomiske porte-
føljestyring av utenlandske verdi-
papirer og likvider i den norske forret-
ningsvirksomheten.

Terminforretning i valuta blir
resultatført på det tidspunkt avtalen
utløper.

Valutakontraktene er verdiberegnet
etter gjeldende kurser på balansedagen.

Skadeforsikring

Forsikringstekniske avsetninger
Kredittilsynet har utformet separate
minstekrav for fem avsetningstyper.
Disse er premieavsetning, erstatnings-
avsetning, sikkerhetsavsetning, reassu-
ranseavsetning og administrasjonsav-
setning. Innenfor premie- og erstat-
ningsavsetningen skal minstekravene i
tillegg være oppfylt pr. bransje, og for
sikkerhetsavsetningen pr. bransje-
gruppe.

Premieavsetning
Premieavsetning er avsetning for ikke
opptjent premie for egen regning på
løpende kontrakter som er i kraft på
regnskapstidspunktet. Opptjeningen
er proratarisk og uten fratrekk av kost-
nader.

Erstatningsavsetning
Erstatningsavsetning er avsetning for
forventet erstatningskrav på skader for
egen regning som er meldt, men ikke

ferdig oppgjort, samt for skader som er
inntruffet, men ennå ikke meldt ved
regnskapsperiodens utløp.

Erstatningsreserven består av to deler:
For anmeldte, ikke oppgjorte skader

skal det til enhver tid reserveres det
beste estimat på utbetalingstidspunk-
tet. For noen bransjer vil det for nye
skader avsettes et standardbeløp som
vil representere det beste estimat inntil
ytterligere opplysninger innhentes.

I tillegg beregnes det i henhold til
statistiske metoder en reserve for inn-
trufne, ikke meldte skader (IBNR) og
for endringer i de individuelle skadeav-
setninger frem til de er endelig avviklet.

Lovbestemt sikkerhetsavsetning
Lovbestemt sikkerhetsavsetning er
avsetning for å dekke fluktasjoner
(eventuelle katastrofer og ekstraordi-
nære skadeforløp) i selskapets erstat-
ningsansvar for egen regning.

Etter Kredittilsynets krav til sikker-
hetsavsetninger forutsettes det at infla-
sjonselementet i erstatningsavsetning-
en dekkes av sikkerhetsavsetningen. I
tråd med dette er inflasjonselementet
overført fra erstatningsavsetningen til
sikkerhetsavsetningen.

Lovbestemt reassuranseavsetning
Lovbestemt reassuranseavsetning er
avsetning for eventuelle kostnader som
påløper hvis selskapets reassurandører
ikke dekker sine andeler av de samlede
erstatningsforpliktelser.

Lovbestemt administrasjonsavsetning 
Lovbestemt administrasjonsavsetning
er avsetning til dekning av de adminis-
trasjonskostnader som påløper i for-
bindelse med skadeoppgjør ved en
eventuell avvikling av selskapet.

Naturskadefond
Driftsoverskudd fra den obligatoriske
naturskadeforsikringen som adminis-
treres av Norsk Naturskadepool, må
avsettes til et eget Naturskadefond.
Avsetningen kan bare benyttes til
erstatninger etter naturskader.

Garantiavsetning
Dette er en pliktig avsetning for skade-
og kredittforsikringsselskaper.
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Avsetningen skal bidra til at de sikrede
mottar oppgjør i henhold til inngåtte
forsikringskontrakter.

Salgskostnader
Salgskostnader inkludert provisjoner
blir kostnadsført, unntatt ekstern provi-
sjon for de marine bransjer. Disse blir
aktivert i regnskapet og kostnadsført i
takt med opptjening av den tilhørende
premie.

Tilgode/gjeld agenter og
forsikringstakere
Tilgodehavende fra forsikringstakere
inneholder både betalingsforfalte
restanser og ikke betalingsforfalte
terminpremier. For de betalingsfor-
falte restanser foretas beregning av
tapsrisiko i forhold til alder og
historiske tap.

Premiefordringen redusert med
premie for den periode selskapet har
stått risikoen etter forsikringsavtale-
loven, blir tilbakeført mot premie-
inntekten 8 uker etter forfall.

Tilgode/gjeld forsikringsselskaper
Balansepostene inneholder fordringer
og gjeld vedrørende avgitt og mottatt
reassuranse, samt direkte forretning
via meglere. Utgående reassuranse
omfatter både avregnede og ikke
avregnede saldi. Fordringer og gjeld
inkluderer avtalte tilbakeholdte
premie- og skadedepoter.

Tapsanslag foretas på individuelt
grunnlag, og tapsanslag gjøres når det
er sannsynlig at selskapene vil få
betalingsproblemer.

Livsforsikring

Premier
Brutto premier inntektsføres med de
beløp som forfaller i året. Periodisering
av opptjent premie ivaretas ved avset-
ning til premiereserve i forsikrings-
fondet.

Resultat av avgitt gjenforsikring og
multinasjonal pooling vises netto
under «Ytelser og pliktig avsetning livs-
forsikring».

Garanterte renter som er godskrevet

kundenes premiefond, er fratrukket
finansinntektene.

Forsikringsytelser
Forsikringsytelsene er lik årets brutto
forfalte forsikringsoppgjør. Avsetning
for ikke ferdigbehandlede uføre- og
dødsfallserstatninger ivaretas ved avset-
ning til premiereserve i forsikrings-
fondet.

Overføring av premiereserve m.v.
Overført premieserve i forsikrings-
fondet ved flytting av poliser mellom
forsikringsselskapene resultatføres på
det tidspunkt risikoen overføres. Årets
pliktige avsetning til premiereserve blir
tilsvarende redusert. I tillegg inklude-
rer overført premiereserve kontrakte-
nes andel av årets realiserte og ikke
realiserte resultat.

Forsikringstekniske avsetninger
De forsikringstekniske avsetninger
består av forsikringsfondet, som inklu-
derer premiereserve, tilleggsavsetning
og premiefond/pensjonsregulerings-
fond. Videre skal det avsettes til et
lovbestemt sikkerhetsfond.

Premiereserve i forsikringsfondet
Premiereserven utgjør kontantverdien
av selskapets totale forsikringsforplik-
telse i henhold til de enkelte forsik-
ringsavtaler, med fradrag av kontant-
verdien av fremtidige premier.
Beregningsprinsippene er fastsatt i
Lov om forsikringsvirksomhet.
Beregningene foretas av aktuar.

Tilleggsavsetninger i
forsikringsfondet
Ifølge de tiltak som kom fra myndig-
hetene i 1993 for å styrke soliditeten i
livsforsikringsselskapene skal det fore-
tas tilleggsavsetninger til forsikrings-
fondet. Den maksimale tilleggsavset-
ningen settes til differansen mellom
premiereserven beregnet med utgangs-
punkt i 3,5% garantert rente og den
faktiske garanterte rente i kontraktene.
Selskapet kan anvende tidligere års
avsetninger hvis avkastningen ikke er
tilstrekkelig til å dekke rentegaran-
tiene. Tilleggsavsetningene er en be-

tinget kundetildelt avsetning som føres
i resultatregnskapet som pliktig avset-
ning.

Premiefond/pensjonsreguleringsfond i
forsikringsfondet
Premiefond inneholder forskuddsbe-
talte premier «etter skatteloven» fra
forsikringstakere i individuell og
kollektiv pensjonsforsikring.
Pensjonsreguleringsfondet består av
innbetalingen «etter skatteloven» fra
forsikringstakere i kollektiv pensjons-
forsikring. Fondet skal benyttes til
utbetaling av fremtidige regulerings-
tillegg for pensjonister.

Innbetaling og uttak føres ikke over
resultatregnskapet, men direkte mot
balansen. Premiefondet skal ha samme
avkastning som premiereserven. Den
garanterte renten føres som finanskost-
nad, mens den øvrige avkastningen
inngår i overskuddsanvendelsen.

Øvrige fond
Øvrige fond inneholdt til og med 1994
den delen av kundenes overskudd som
ikke var fordelt pr. 31.12. Fra og med
1995 fordeles kundenes overskudd
etter beste skjønn mellom premie-
reserve og premiefond allerede ved
årsavslutningen.

Sikkerhetsfondet
Sikkerhetsfondet omfatter lovbestemte
avsetninger for å kunne møte upåreg-
nelige tap ved forsikringsvirksom-
heten. Beregning gjøres av aktuar i
henhold til forskrift gitt av Kredit-
tilsynet.

Det er adgang til å forhøye avset-
ningen med 50% utover nedre grense.
Kredittilsynet kan i særlige situasjoner
gi tillatelse til at denne delen av fondet
helt eller delvis benyttes til å dekke
verdifall på verdipapirer. Hele avset-
ningen er ført som pliktig avsetning.

UNI Storebrand ASA

Primærinntekten for UNI Storebrand
ASA er avkastning på kapital investert i
datterselskaper. I selskapets regnskap
er mottatt konsernbidrag behandlet på
samme måte som mottatt aksjeutbytte,
dvs. som ordinær driftsinntekt.
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Note 1: Konsernbidrag fra datterselskaper

Mill. kroner 1995 1994

UNI Storebrand Skadeforsikring AS 740,0 140,0
UNI Storebrand Livsforsikring AS 400,0 350,0
UNI Storebrand SPAR AS 9,0
UNI Storebrand Fonds AS 0,2 0,2

Sum 1.140,2 499,2

Note 2: Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser

1995 1995 1995 1994 1994 1994
Netto pensjonskostander Forsikret Uforsikret Sum Forsikret Uforsikret Sum
Mill. kroner ordning ordning ordning ordning

Årets pensjonsopptjening -10,2 -10,7 -20,8 -4,3 -1,5 -5,8
Rentekostnader -22,1 -6,8 -28,9 -8,2 -3,7 -11,9
Forventet avkastning pensjonsmidler 28,4 28,4 10,5 10,5
Arbeidsgiveravgift -2,1 -1,3 -3,5 0,9 -0,1 0,8

Netto pensjonskostnad -6,0 -18,8 -24,8 -1,1 -5,3 -6,4

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

1995 1995 1995 1994 1994 1994
Netto pensjonsforpliktelse Forsikret Uforsikret Sum Forsikret Uforsikret Sum
Mill. kroner ordning ordning ordning ordning

Opptjent pensjonsforpliktelse -140,6 -46,0 -186,6 -112,9 -57,5 -170,4
Beregnet effekt av fremtidig lønnsvekst -14,9 -4,4 -19,3 -14,8 -4,2 -19,0

Beregnet pensjonsforpliktelse -155,5 -50,4 -205,9 -127,7 -61,7 -189,4
Pensjonsmidler til markedsverdi 202,6 202,6 140,5 140,5
Avsatt arbeidsgiveravgift -7,0 -7,0 2,1 -5,7 -3,6

Netto beregnet pensjonsforpliktelse/midler 47,1 -57,4 -10,3 14,9 -67,3 -52,4

Estimatavvik pr. 01.01.95 *:
Pensjonsmidler 2,1 2,1
Pensjonsforpliktelser -4,5 -1,0 -5,5

Netto pensjonsforpliktelse bokført i balansen 44,7 -58,4 -13,7

* Estimatavvikene er i henhold til norsk regnskapsstandard for pensjonsforpliktelser ført mot «korridoren», og ikke via resultatregnskapet (jfr.
regnskapsprinsipper).

Beregningene omfatter 644 ansatte.
I 1995 er utbetalinger av regulerings- og vedtektstillegg avløst med en engangspremie til UNI
Storebrand Livsforsikring AS. Dette gjaldt en forpliktelse pr 01.01.1995 på 16,4 mill. kroner.
Se også note 27, hvor pensjonsordningen i UNI Storebrand og regnskapsføringen av denne omtales nærmere.

Noter UNI Storebrand ASA
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Note 3: Godtgjørelse til tillitsvalgte

Hele kroner 1995 1994

Representantskap 696.975 619.070
Kontrollkomite *) 703.467 735.000
Styret 1.194.800 1.165.000
Administrerende direktør 1.686.701 1.605.622
Kostnadsført honorar revisjon og andre kontrolloppgaver 812.500 1.081.500
Kostnadsført konsulenthonorar til revisor 1.230.250 883.000

*) Kontrollkomiteen dekker alle de norske selskapene i konsernet som har krav om Kontrollkomite.

Note 4: Skattekostnad

Mill. kroner 1995 1994

Resultat før skattekostnad 798,2 269,0
+/- Permanente forskjeller 5,2 -353,7
+/- Endring i midlertidige forskjeller -825,5 413,2
- Anvendelse av fremførbart underskudd -328,5

Årets skattegrunnlag -22,1 0,0

Note 5: Obligasjoner

Mill. kroner Risiko vekt Bokført verdi Markedsverdi

Norske
Stat-/sentralbanker 0% 292,9 276,7
Finansinstitusjoner 20% 128,3 119,5
Porteføljenedskrivninger -25,2

Sum 396,0 396,2

Durasjon norske obligasjoner 0,4

Note 6: Finansielle instrumenter

Det er solgt 800 rentefutureskontrakter på Norsk Statsobligasjon S463 i 1995.
Selskapet eier pr. 31.12.95 ingen rentefutureskontrakter.

Note 7: Sertifikater

Mill. kroner Risiko vekt Bokført verdi Markeds verdi

Norske
Stat-/sentralbanker 0% 571,4 571,2
Finansinstitusjoner 20% 20,0 20,0

Sum sertifikater 591,4 591,2
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Note 8: Fast eiendom og driftsmidler

Faste eien- Maskiner, biler, Sum
Mill. kroner dommer inventar

Anskaffelseskost pr. 1.1. 14,5 103,4 117,9
Oppskrevet i år
Oppskrevet tidligere
Tilgang 1,1 52,2 53,3
Avgang til anskaffelseskost -8,4 -8,4
Samlede av- og nedskrivninger pr. 31.12. -0,2 -74,1 -74,3

Bokført verdi pr. 31.12. 15,4 73,1 88,5

Årets ordinære avskrivninger -0,1 -26,4 -26,5

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

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

Mill. kroner 1995 1994 1993 1992 1991

Tilgang
Faste eiendommer 1,1 0,6
Driftsmidler 52,2 30,8 22,3 19,6 297,6

Sum 53,3 30,8 22,3 19,6 298,2

Avgang
Faste eiendommer 258,5
Driftsmidler 4,1 1,8 2,5 110,4 2,4

Sum 4,1 1,8 2,5 368,9 2,4
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Note 10: Utsatt skattefordel og utsatt skatt

Mill. kroner 1995 1995 1994 1994 Netto
Midlertidige forskjeller Positive Negative Positive Negative endring

Anleggsaksjer 147,0 949,5 -802,5
Andre verdipapirer 25,2 18,9 6,3
Fast eiendom 1,7 1,4 -0,3
Driftsmidler 105,7 89,4 16,3
Avsetninger 109,4 115,0 -5,6
Forskuddsbetalt pensjon 44,7 14,9 -29,8
Påløpt pensjonsforpliktelse 58,4 67,3 -8,9
Gevinst- og tapskonto 40,1 50,1 10,0
Differansesaldo 5,7 5,9 0,2
Annet 11,2 -11,2

Sum midlertidige forskjeller 92,2 445,7 72,3 1.251,3 -825,5

Fremførbare underskudd 1.551,8 1.529,7 22,1
Fremførbar godtgjørelse *) 755,3 755,3

Utligning -92,2 -92,2 -72,3 -72,3

Netto midlertidige forskjeller 0,0 2.660,6 0,0 3.464,0 -803,4

Begrensning i utsatt skattefordel -2.660,6 -3.464,0 803,4

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

*) Beløpet er omregnet for å bli sammenlignbart med fremførbare underskudd. Ubenyttet godtgjørelse til fradrag i skatten utgjør 211 mill. kroner.

Note 11: Morselskapets aksjer i datterselskaper
Selskapets Antall Pålydende Eierandel Bokført

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

UNI Storebrand Skadeforsikring AS 1.380,6 13.806 100 100,0% 2.559,7
UNI Storebrand Livsforsikring AS 1.361,2 13.612 100 100,0% 1.663,6
UNI Storebrand SPAR AS 1,0 1 1.000 100,0% 30,0
UNI Storebrand Finans AS 20,0 200 100 100,0% 60,0
UNI Storebrand Fonds AS 5,0 5 1.000 100,0% 5,0
UNI Storebrand Nybygg AS 50,0 50 1.000 100,0% 98,0
A.S Værdalsbruket * 1,3 2 625 24,9% 0,0
UNI Storebrand Forsikringsmegling AS 3,5 35 100 100,0% 10,0

Sum 4.426,3

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

Note 12: Salg av datterselskaper

UNI Storebrand ASA solgte i april 1995 90 % av aksjene i Oslo Reinsurance Company ASA. Dette ble gjort gjennom et offentlig spredningssalg av
1.080.000 aksjer til kurs NOK 100,- pr aksje. Aksjene er notert på SMB-listen ved Oslo Børs. Salget av aksjene påvirker ikke resultatet i 1995.
Selskapets eierandel på 10 % i Oslo Reinsurance Company ASA er klassifisert som anleggsaksjer, med en bokført verdi på 12 mill. kroner.
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Note 13: Obligasjonslån

Mill. kroner Beløp Valuta Rente Forfall

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

Note 14: Egenkapitalendring

Mill. kroner 1995 1994

Egenkapital pr. 1.1. 3.052,6 2.620,0
Aksjekapital 1.1 1.882,1 1.756,6
Ny aksjekapital 125,5
Nedskrivning aksjekapital 125,5

Aksjekapital 31.12 1.882,1 1.882,1

Reservefond 1.1 1.062,6 863,4
Emisjon 1994 172,3
Resultatdisponering 79,8 79,8 26,9 199,2

Reservefond 31.12 1.142,4 1.062,6

Disposisjonfond 1.1 107,9 0,0
Innføring av ny pensjonsstandard -44,2
Resultatdisponering 648,4 648,4 152,1 107,9

Disposisjosfond 31.12 756,3 107,9

Avsatt utbytte -70,0 -90,0

Egenkapital pr. 31.12. 3.780,8 3.052,6

Note 15: Lån og garantier til tillitsvalgte og ansatte

Mill. kroner

Lån og garantier til ansatte: Se note 63
Lån og garantier til administrerende direktør: kr 3,1 mill
Lån og garantier til styre- og representantskapsmedlemmer: kr 9,9 mill

Note 16: Forpliktelser ved opphør eller endring av arbeidsforhold for ledere

Det foreligger ingen forpliktelse overfor styrets leder om særskilt vederlag ved opphør eller endring av vervet.

Administrerende direktør Åge Korsvold har en lønnsgaranti som tilsvarer lønn i 2 år (inkludert 6 måneders oppsigelsestid) regnet fra oppsigelses-
tidspunktet. Beløpet reduseres med lønn eller annen tilsvarende godtgjørelse som resultat av arbeidsinnsats i annen stilling i perioden.

Pensjonen er fastlagt til 70% av lønn ved fratredelsestidspunktet. Pensjonsrettighetene opparbeides lineært over 19 år, forutsatt at fratredelse skjer
etter eget ønske minimum 5 år etter ansettelsestidpunktet. Skjer fratredelse etter eget ønske før det er gått 5 år, beregnes opparbeidede rettigheter
på grunnlag av normal opptjeningstid på 30 år. Pensjonsalder er 67 år, med rett - og etter styrets anmodning plikt - til å fratre med pensjon fra fylte
62 år.
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Note 17: Transaksjoner med nærstående parter
Eier antall aksjer *) Godtgjørelse Lån Rentesats

Mill. kroner pr. 31.12.95

Administrerende direktør 43.882 1,7 3,1 4,85-6,10%
Styreformann 1.364 0,2 0,2 6,85%
Andre styremedlemmer 1.000.578 1,0 1,8 4,85-6,95%
Kontrollkomite 422 0,7 0,0

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

Aksjeopsjoner til ledende ansatte
Administrerende direktør Åge Korsvold har en aksjeopsjon som gir ham rett til å kjøpe i alt 250.000 aksjer i UNI Storebrand ASA på gitte vilkår.
Han kan på gitte vilkår frasi seg retten til aksjekjøp ut over de første 100.000 aksjene, og i stedet få utbetalt en bonus på tilsammen 1,2 millioner kro-
ner. Opsjonen er utformet slik at han fra og med 01.05.1994 gis rett til å kjøpe inntil 50.000 aksjer. Fra og med 01.05.1995, og den 01.05. i de tre
etterfølgende år, gis han rett til å kjøpe ytterligere 50.000 aksjer pr. år. Opsjonen gjelder fra 01.05.1994 og opphører 30.06.1999.

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

Transaksjoner mellom konsernselskaper
Mill. kroner Beløp Betingelser

Resultatposter:
Kjøp og salg av tjenester (netto) 551,7 Selvkost, gjøres opp månedlig
Renter intern gjeld -62,0 6.mnd. NIBOR/bankrente + 1%

Balanseposter:
Langsiktig gjeld innen konsernet 980,2 6.mnd. NIBOR
Øvrig gjeld innen konsernet 1,0 Bankrente + 1%
Konsernbidrag 1.140,2 Oppgjør mars/april 1996
Øvrig tilgodehavende innen konsernet 41,8 Bankrente + 1%

Note 18: Aksjeklasser

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

Hele kroner Antall Beløp

UNI Storebrand ordinære 276.418.702 1.382.093.510
UNI Storebrand preferanse 100.000.000 500.000.000

Totalt 376.418.702 1.882.093.510

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

Note 19: Garantistillelser

Følgende garantier er stillet av UNI Storebrand ASA:
Valuta Betingelser Avsatt i regnskap

1) Institute of London Underwriters (ILU) GBP Ikke beløpsfestet 0
2) Rollins Hudig Hall (Skandinavia) Holding A/S NOK Ikke beløpsfestet 0
3) Orkla Finans AS NOK Ikke beløpsfestet 0
4) BA Arkitekter AS NOK 2,5 mill. kroner 0

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



62

Noter UNI Storebrand Konsern

Note 20: Proformaregnskap 1994

Proformatallene for 1994 er ekslusive Oslo Reinsurance Company Konsern.
Regnskap Proforma

Mill. kroner 1994 1994

Brutto forfalte premier - livsforsikring 5.707,7 5.707,7
Netto opptjent premie - skadeforsikring 8.715,2 6.812,1
Netto finansinntekter forsikring 5.269,9 5.204,0
Andre driftsinntekter 141,5 129,2

Sum driftsinntekter 19.834,3 17.853,0

Brutto ytelser og pliktig avsetning - livsforsikring -7.533,7 -7.533,7
Netto erstatninger - skadeforsikring -6.606,2 -5.017,3
Driftskostnader -3.428,4 -2.737,9
Diverse andre poster -281,3 -281,7

Driftsresultat 1.984,7 2.282,4

Resultat tilført forsikringskundene - livsforsikring -1.462,8 -1.462,8

Konsernresultat 521,9 819,6

Avsetninger - skadeforsikring -179,0 -215,0

Resultat før skattekostnad 342,9 604,6

Skattekostnad -80,7 -79,9
Minoritetens andel resultatet -9,4 -15,3

Årets resultat 252,8 509,4

Note 21: Spesifikasjon av årets brutto premie og forsikringsytelser - livsforsikring

Kollektiv Gruppelivs- Individuell Ind.rente- Forenings- Sum Sum
pensjons- forsikring kapital- og pensj. kollektiv 1995 1994

Mill. kroner forsikring forsikring forsikring

Engangspremier 680,4 0,2 44,2 724,8 556,7
Termin premier 2.648,9 280,3 290,1 427,0 2,5 3.648,8 3.860,2
Livkonto/pensjonskonto 452,0 445,1 897,1 1.290,8

Sum forfalte premier 3.329,3 280,3 742,3 916,3 2,5 5.270,7

Sum 1994 3.293,0 303,0 738,4 1.370,6 2,7 5.707,7

Erstatninger -1.721,0 -211,6 -583,3 -833,4 -0,6 -3.349,9 -3.195,7
Oppsagte avtaler/uttak livkonto -35,4 -433,6 -12,2 -481,2 -490,9

Sum forsikringsytelser -1.756,4 -211,6 -1.016,9 -845,6 -0,6 -3.831,1 -3.686,6

Pliktige avsetninger -2.891,1 -48,8 182,6 -592,1 -4,7 -3.354,1 -3.361,6
Tilleggsavsetning (ekskl. avsetning i 1995) 10,7 44,5 55,2 112,3
Overført premiereserve 35,7 1,3 11,3 48,3 -597,8

Sum ytelser og avsetninger -4.601,1 -260,4 -788,5 -1.426,4 -5,3 -7.081,7

Sum 1994 -4.569,2 -284,2 -762,2 -1.913,4 -4,7 -7.533,7
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Note 22: Premie og erstatninger - skadeforsikring
Skade International Konsern

Mill. kroner 1995 1994 1995 1994 1995 1994

Brutto forfalt premie 8.302,0 8.234,1 2.158,0 8.302,0 10.392,1

Brutto opptjent premie 8.286,6 8.147,3 2.443,9 8.286,6 10.591,2
Avgitt gjenforsikring -1.116,4 -1.335,2 -540,8 -1.116,4 -1.876,0

Premie for egen regning 7.170,2 6.812,1 1.903,1 7.170,2 8.715,2

Brutto erstatninger -5.774,1 -5.573,1 -2.086,5 -5.774,1 -7.659,6
Gjenforsikringsandel 752,9 555,8 497,6 752,9 1.053,4

Erstatninger for egen regning -5.021,2 -5.017,3 -1.588,9 -5.021,2 -6.606,2

Note 23: Netto finansinntekter forsikring
Liv Skade International Konsern

Mill. kroner 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994

Renteinntekter obligasjoner 2.565,0 2.921,1 361,6 385,6 257,7 2.926,6 3.564,4
Renteinntekter utlån 1.097,5 1.275,4 31,5 43,1 1.129,0 1.318,5
Renteinntekter sertifikater 847,0 298,0 392,7 243,7 1.239,7 541,7
Renteinntekter likvider 244,2 203,1 77,3 87,7 321,5 290,8
Andre renteinntekter 36,1 38,8 65,8 61,9 38,5 26,5
Aksjeutbytte 158,8 186,4 24,1 24,5 3,9 182,9 214,8
Gevinst/tap ved salg aksjer/andeler 363,6 1.161,5 126,3 93,3 1,2 489,9 1.256,0
Gevinst/tap ved salg/uttrekning obligasjoner 321,0 -1.284,6 -2,4 -256,8 -25,1 318,6 -1.566,5
Gevinst/tap ved salg/uttrekning sertifkater 228,0 36,9 15,9 0,1 243,9 37,0
Agio/disagio -28,9 -89,0 -50,8 -29,5 33,4 -79,7 -85,1
Gevinst/tap ved salg eiendom -18,5 -2,4 -18,5 -2,4
Andre finansinntekter 10,9 4,1 14,0 37,3 24,9 41,4

Sum finansinntekter 5.843,2 4.751,7 1.037,5 688,5 271,1 6.817,3 5.637,1

Husleieinntekt 380,4 407,2 197,9 279,7 578,3 686,9
Driftskostnader -74,4 -151,0 -133,5 -151,0 -207,9 -302,0
Nedskrivning -28,4 -28,4
Gevinst/tap ved salg 3,9 -45,3 3,9 -45,3

Resultat faste eiendommer 309,9 182,5 64,4 128,7 374,3 311,2

Rentekostnader -153,0 -135,9 -5,0 -8,3 -5,2 -158,0 -149,4
Renter overført premiefond -253,1 -246,4 -253,1 -246,4
Nedskrivning/tilbakeført nedskrivning aksjer 50,8 -43,8 7,6 -7,4 -4,7 58,4 -55,9
Nedskrivning/tilbakeført nedskrivning obligasjoner 8,8 -10,3 -192,9 8,8 -203,2
Nedskrivning/tilbakeført nedskrivning sertifikater -0,1 -0,1
Tap utlån (se note 24) 180,7 49,3 1,2 2,1 181,9 51,4
Andre finanskostnader -56,6 -8,1 -18,2 -64,4 -2,4 -74,8 -74,9

Sum finanskostnader -231,2 -384,9 -5,7 -88,3 -205,2 -236,9 -678,4

Sum netto finansinntekter/kostnader 5.921,9 4.549,3 1.096,2 728,9 65,9 6.954,7 5.269,9
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Note 24: Tap utlån
Liv Skade Konsern 

Mill. kroner 1995 1994 1995 1994 1995 1994

Konstaterte tap -2,3 -4,5 -2,4 -161,8 -4,7 -166,3
Tilbakeførte avsetninger ved konstaterte tap 2,3 3,3 2,4 164,0 4,7 167,3
Spesifiserte tapsavsetninger på nye tapsutsatte lån 19,2 1,6 3,0 2,0 22,2 3,6
Endringer i tidligere foretatte spesifiserte tapsavsetninger -2,5 -21,1 -2,3 -4,5 -4,8 -25,6
Inngått på tidligere konstaterte tap 0,1 0,1
Endringer i uspesifiserte tapsavetninger 164,0 70,0 0,4 2,4 164,4 72,4

Sum tap utlån 180,7 49,3 1,2 2,1 181,9 51,4

Note 25: Andre driftsinntekter

Andre driftsinntekter inkluderer blant annet 71 mill. kroner fra A.S. Værdalsbruket, 13 mill. kroner fra Aktuar Consult AS og 49 mill. kroner fra
UNI Storebrand SPAR AS.

Note 26: Driftskostnader
Liv Skade International Øvrige Konsern

Mill. kroner 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994

Lønn og lønnsavhengige kostnader *) -337,9 -345,9 -1.477,6 -1.505,7 -92,1 -502,7 -138,6 -2.318,2 -2.082,3
Øvrige driftskostnader -424,1 -433,2 -671,0 -437,3 -128,6 257,3 88,1 -837,8 -911,0
Avskrivninger driftsmidler -19,6 -16,6 -44,6 -62,2 -5,8 -31,4 -15,0 -95,6 -99,6
Provisjon mottatt forretning -20,0 -16,4 -554,7 -20,0 -571,1

Brutto kostnader -781,6 -795,7 -2.213,2 -2.021,6 -781,2 -276,8 -65,5 -3.271,6 -3.664,0

Provisjon avgitt forretning 149,6 191,4 44,2 149,6 235,6

Kostnader for egen regning -781,6 -795,7 -2.063,6 -1.830,2 -737,0 -276,8 -65,5 -3.122,0 -3.428,4

*) herav pensjonskostnader -18,4 -18,4 -93,3 -63,1 -2,1 -25,2 -7,5 -136,9 -91,1

Note 27: Pensjonsforpliktelser

Pensjoner til ansatte er sikret gjennom kollektiv pensjonsordning, hovedsakelig i UNI Storebrand Livsforsikring AS, innenfor «Regler om private
tjenestepensjonsordninger». Dette gjelder etter oppnådd pensjonsalder, som er 67 år for funksjonærer og 65 år for assurandører. Ordinær fratre-
delsesalder er 65 år, og det ytes alderspensjon tilsvarende 70% av pensjonsgrunnlaget på fratredelsestidspunktet. Ved mindre enn 30 års tjenestetid
på pensjoneringstidspunktet foretas en forholdsmessig avkortning. Fra 67 år samordnes pensjoner fra selskapet med Folketrygdens ytelser.
Pensjonsbetingelsene er en del av en konsernavtale knyttet til ansettelsesforholdet i UNI Storebrand ASA.

Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser er regnskapsmessig behandlet etter NRS’s regnskapsstandard for pensjonskostnader (jfr.
Regnskapsprinsipper). Både forsikret og ikke forsikret ordning behandles som ytelsesplan. Beregningene er basert på følgende forutsetninger: 
Økonomiske forutsetninger:
-Avkastning pensjonsmidler 8,0%
-Diskonteringsrente 7,0%
-Årlig lønnsvekst 3,0%
-Forventet regulering av Folketrygdens grunnbeløp (G) 3,0%
-Årlig regulering av pensjonene 2,5%
-Gjennomsnittlig arbeidsgiveravgift 13,5%

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



N
oter

65

Beregningene omfatter 3.901 ansatte og 2.120 pensjonister.
Netto periodisert pensjonskostnad fremgår av tabellen nedenfor:

1995 1995 1995 1994 1994 1994
Netto pensjonskostander Forsikret Uforsikret SUM Forsikret Uforsikret SUM
Mill. kroner ordning ordning ordning ordning

Årets pensjonsopptjening -70,3 -38,9 -109,2 -74,9 -20,8 -95,7
Rentekostnader -152,3 -33,7 -186,0 -139,5 -49,0 -188,5
Forventet avkastning pensjonsmidler 195,2 195,2 178,9 178,9
Arbeidsgiveravgift -34,9 -2,0 -36,9 15,3 -1,1 14,2

Netto pensjonskostnad -62,3 -74,6 -136,9 -20,2 -70,9 -91,1

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

1995 1995 1995 1994 1994 1994
Netto pensjonsforpliktelse Forsikret Uforsikret Sum Forsikret Uforsikret Sum
Mill. kroner ordning ordning ordning ordning

Opptjent pensjonsforpliktelse -2.071,9 -458,5 -2.530,4 -1.927,0 -693,6 -2.620,6
Beregnet effekt av fremtidig lønnsvekst -279,7 -57,6 -337,3 -251,7 -38,8 -290,5

Beregnet pensjonsforpliktelse -2.351,6 -516,1 -2.867,7 -2.178,7 -732,4 -2.911,1
Pensjonsmidler til markedsverdi 2.772,2 2.772,2 2.441,7 2.441,7
Avsatt arbeidsgiveravgift -63,0 -63,0 36,1 -62,7 -26,6

Netto beregnet pensjonsforpliktelse/midler 420,6 -579,1 -158,5 299,1 -795,1 -496,0

Estimatavvik pr. 1.1.95 *:
Pensjonsmidler 36,0 36,0
Pensjonsforpliktelser -84,3 -13,3 -97,6

Netto pensjonsforpliktelse bokført i balansen 372,3 -592,4 -220,1

* Estimatavvikene er i henhold til norsk regnskapsstandard for pensjonsforpliktelser ført mot «korridoren», og ikke via resultatregnskapet
(jfr. regnskapsprinsipper).

I 1995 er utbetalinger av regulerings- og vedtektstillegg avløst med en engangspremie til UNI Storebrand Livsforsikring AS. Dette gjaldt en
forpliktelse pr 01.01.1995 på 188,5 mill. kroner.

Note 28: Avskrivning goodwill i datterselskaper
Eies Avskrivning Avskrivning Avskrivning

Mill. kroner av 1995 1994 sats

Försäkringsaktiebolaget UNI Storebrand Sverige Skade -5,9 -5,9 10%
Aktuar Consult AS Liv -0,8 -0,8 20%
UNI Storebrand SPAR AS US ASA -5,0 -5,0 20%

Sum -11,7 -11,7

Note 29: Godtgjørelse til revisor

For konsernet er det kostnadsført honorar til revisjon og andre kontrolloppgaver med 4.488.212 kroner, mens konsulenthonorar til revisor er på
1.965.195 kroner.
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Note 30: Netto finansposter annen virksomhet

Netto finansposter annen virksomhet inkluderer blant annet netto finansinntekter på 35 mill. kroner i UNI Storebrand Finans AS. I tillegg inklu-
derer beløpet netto finanskostnader i UNI Storebrand ASA, herunder rentekostnader på obligasjonslånet på 153 mill. kroner og renteinntekter på
99 mill. kroner.

Note 31: Resultat tilknyttede selskap
Eies Vår andel Resultat Resultat

Mill. kroner av i % 1995 1994

Nordben Life and Pension Insurance Co. Ltd. Liv 25% 3,5 3,0

Note 32: Forsikringsteknisk resultat - skadeforsikring

Privat Nærings- Marine Inngående Pool- Øvrig Sum
liv reas- ordninger

suranse inkl.
Mill. kroner Naturskade

Forfalte premier
Brutto premier 4.702 2.000 1.103 10 350 137 8.302
Avgitte premier -60 -404 -432 -109 -75 -1.080

Premie for egen regning 4.642 1.596 671 10 241 62 7.222

Brutto forretning
Opptjente premier 4.556 2.064 1.124 10 394 139 8.287
Påløpne erstatninger -2.882 -1.429 -750 -113 -514 -86 -5.774
Forsikringsrelaterte driftskostnader -1.393 -483 -235 -15 -2 -47 -2.175

Forsikringsteknisk resultat 281 152 139 -118 -122 6 338

Avgitt forretning
Opptjente premier -67 -408 -454 -1 -109 -77 -1.116
Påløpne erstatninger -35 208 310 218 52 753
Forsikringsrelaterte driftskostnader -1 -4 -5 -1 -1 -3 -15
Provisjonsinntekter 3 67 65 15 150

Forsikringsteknisk resultat -100 -137 -84 -2 108 -13 -228

Egen regning
Forsikringsteknisk resultat 181 15 55 -120 -14 -7 110

Påløpte erstatninger, egen regning
Inntruffet i år -3.214 -1.379 -475 12 -275 -37 -5.368
Inntruffet tidligere år 297 158 35 -125 -21 3 347

Totalt for regnskapsåret -2.917 -1.221 -440 -113 -296 -34 -5.021
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Note 33: Konsernresultat fordelt på virksomhetsområder

Mill. kroner 1995 1994

UNI Storebrand Skadeforsikring Konsern 1.183,8 711,6
UNI Storebrand International Konsern -344,1
UNI Storebrand Livsforsikring Konsern 587,8 459,2
UNI Storebrand Finans AS 20,0 -0,2
UNI Storebrand SPAR AS 2,7 13,6
UNI Storebrand ASA 798,2 269,0
UNI Storebrand Nybygg Konsern -4,5 -0,8
Andre selskaper -25,2 0,3
Elimineringer -1.111,6 -586,7

Sum 1.451,2 521,9

Note 34: Resultat i UNI Storebrand Livsforsikring AS

Det samlede driftsresultat for UNI Storebrand Livsforsikring AS, som fordeles mellom forsikringskundene, egenkapital og skatt utgjorde 
3.337 mill. kroner. 1.755 mill. kroner er fordelt til forsikringskundene, mens 1.000 mill. kroner er avsatt betinget til forsikringskundene. 
400 mill. kroner er avsatt til konsernbidrag, og 182 mill. kroner er tilbakeholdt i UNI Storebrand Livsforsikring AS. 
I konsernresultatet inngår UNI Storebrand Liv Konsern med 588 mill. kroner.

Note 35: Avsetninger - skadeforsikring
Skade International Konsern

Mill. kroner 1995 1994 1995 1994 1995 1994

Sikkerhetsavsetning 38,2 -59,2 151,8 38,2 92,6
Reassuranseavsetning 28,2 53,8 -32,5 28,2 21,3
Administrasjonsavsetning -2,2 -61,7 -83,3 -2,2 -145,0
Naturskadefond 2,6 -172,9 2,6 -172,9
Garantiavsetning -81,5 25,0 -81,5 25,0

Sum -14,7 -215,0 36,0 -14,7 -179,0

Note 36: Skattekostnad

Mill. kroner 1995 1994

Resultat før skattekostnad 1.436,5 342,9

Betalbare skatter -15,3 -80,5
Utsatt skatt- netto endring -0,2

Skattekostnad -15,3 -80,7

Betalbare skatter:
Norge -9,2 -78,3
Utlandet -6,1 -2,2

Sum betalbar skatt -15,3 -80,5

Utsatt skatt:
Norge -0,2
Utlandet

Sum utsatt skatt -0,2

Skattekostnad -15,3 -80,7
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Note 37: Minoritetens andel av resultatet

Minoritetens Andel resultat Andel resultat
Mill. kroner eierandel i % etter skatt 1995 etter skatt 1994

Biskop Gunnerus gate 3 Oslo ANS 30,0 -5,5 -15,3
Surety Reinsurance Company 47,5 5,9

Sum - -5,5 -9,4

Note 38: Tilgode hos og gjeld til forsikringsselskaper

1995 1995 1994 1994
Totalt i Tilbakeholdt Totalt i Tilbakeholdt

balansen i depoter balansen i depoter

Tilgode hos forsikringsselskaper 380,4 35,5 1.277,0 385,2
Gjeld til forsikringsselskaper 537,9 68,5 1.149,6 156,4
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Note 39 : Aksjer UNI Storebrand Konsern

Aksje- Pålydende Antall Eier- Bokført Markeds- Liv Øvrig
kapital (kr) aksjer andel verdi verdi bokført bokført

Mill. kroner i % verdi verdi

Norske 
Bankaksjer og forsikringsaksjer
Norgeskreditt 1.133,6 100 1.218.350 10,7 % 169,1 268,0 158,6 10,5
Sparebanken NOR, grunnfondsbevis 2.390,9 100 396.050 1,7 % 55,6 64,5 53,6 2,0
Bolig- og Næringsbanken 487,7 50 320.000 3,3 % 42,1 47,7 40,0 2,1
Protector Forsikring 228,9 100 111.000 4,8 % 15,6 16,3 - 15,6
Romsdals Fellesbank 69,7 100 63.439 9,1 % 8,7 20,0 8,7 -

Industri- og andre aksjer
Norsk Hydro 4.581,5 20 3.991.865 1,7 % 980,3 1.073,8 900,0 80,3
Orkla 987,2 25 3.593.533 8,5 % 790,4 1.138,3 741,2 49,2
Orkla, B-aksjer 231,5 25 527.956 131,7 159,4 96,3 35,4
Hafslund Nycomed, A-aksjer 502,7 5 4.652.455 4,6 % 508,9 780,5 447,4 61,5
Saga Petroleum, A-aksjer 1.510,9 15 4.060.000 3,3 % 328,7 343,1 297,5 31,2
Saga Petroleum , B-aksjer 503,6 15 307.600 23,5 24,3 20,9 2,6
Kværner 541,9 13 1.434.831 3,3 % 315,0 324,3 279,4 35,6
Aker 971,7 20 3.330.900 6,9 % 249,4 280,6 213,9 35,5
D.N.L. 157,3 25 842.300 13,4 % 225,8 236,7 195,5 30,3
Steen & Strøm Invest 79,5 5 2.300.065 14,5 % 181,2 230,0 162,6 18,6
Helikopterservice 232,5 12 1.953.900 9,7 % 140,7 151,9 127,3 13,4
Elkem 985,6 20 1.686.500 3,4 % 125,4 123,1 114,2 11,2
Norske Skogindustrier 530,6 20 495.146 2,1 % 97,9 91,9 86,8 11,1
Norske Skogindustrier, B-aksjer 121,7 20 371.163 72,3 65,1 64,8 7,5
Dyno Industrier 508,4 20 612.300 2,4 % 86,2 90,5 79,5 6,7
Arendals Fossekompani 24,9 10 221.000 8,9 % 76,2 110,5 76,2 -
Scana Industrier 26,2 1 2.124.766 10,1 % 68,0 69,6 61,2 6,8
Norway Seafood 76,2 5 1.391.304 9,1 % 53,2 58,4 53,2 -
Gresvig 31,0 5 471.600 7,6 % 49,6 45,3 45,6 4,0
Braathens S.A.F.E. 32,2 5 230.700 3,6 % 46,9 75,3 42,2 4,7
Kverneland 89,6 10 478.641 5,3 % 46,7 60,1 43,1 3,6
Rieber & Søn 398,3 30 593.411 3,2 % 39,2 83,1 32,9 6,3
Rieber & Søn, B-aksjer 398,3 30 185.725 11,2 24,1 11,2 -
Eiendomsspar 445,0 50 300.000 3,4 % 35,1 39,6 35,1 -
Glava 96,0 100 96.574 10,1 % 30,2 45,1 25,2 5,0
Norsk Jern Holding 200,0 1.000 10.000 5,0 % 30,0 48,0 30,0 -
Telenor Venture 100,0 1.000 14.063 14,1 % 30,0 30,0 30,0 -
RGI (Antilles) N.V. 4,1 0 530.000 0,8 % 29,5 31,8 14,7 14,8
Merkantildata 44,1 5 550.000 6,2 % 26,9 39,1 24,6 2,3
Dagbladet 24,1 20 125.154 10,4 % 23,9 37,6 23,9 -
Veidekke 57,0 10 200.000 3,5 % 22,9 25,3 22,9 -
Glamox 46,2 100 58.489 12,7 % 22,8 17,6 22,7 -
Bøhler-gruppen 60,7 1 6.000.000 9,9 % 22,5 29,4 22,5 -
Raufoss 150,0 20 175.500 2,3 % 17,6 21,2 17,6 -
Selmer 237,5 50 154.057 3,2 % 15,9 20,7 15,9 -
Union, A-aksjer 7,0 10 56.020 10,7 % 15,5 61,6 15,5 -
Union, B-aksjer 3,0 10 51.476 14,3 56,6 14,3 -
Gyldendal Norsk Forlag 23,5 10 126.475 5,4 % 13,4 43,0 10,1 3,3
Norges Handels og Sjøfartstidende 11,5 10 59.094 5,1 % 12,0 29,0 12,0 -
Adresseavisen 38,0 20 85.000 4,5 % 10,3 17,9 10,3 -
Elkjøp Norge 65,1 10 62.400 1,0 % 10,3 10,0 9,4 0,9
Andre 77,1 98,4 68,3 8,9
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Aksje- Pålydende Antall Eier- Bokført Markeds- Liv Øvrig
Aksjenavn kapital (kr) aksjer andel verdi verdi bokført bokført
Mill. kroner i % verdi verdi

Skipsaksjer
Smedvig 80,4 3 1.400.100 5,2 % 128,4 179,6 120,5 7,9
Transocean Drilling 263,3 5 1.055.000 2,0 % 108,0 116,8 96,7 11,3
Bergesen d.y, A-aksjer 99,6 3 626.950 2,4 % 92,1 80,3 88,4 3,7
Bergesen d.y, B-aksjer 42,5 3 738.793 103,1 93,1 94,8 8,3
Wilh. Wilhelmsen 49,7 5 116.900 4,4 % 16,8 15,0 15,5 1,3
Wilh. Wilhelmsen, B-aksjer 22,7 5 522.922 65,9 65,4 60,9 4,9
Leif Høegh & Co 60,0 2 449.900 1,5 % 43,0 41,8 39,0 4,0
Storli 148,7 10 347.204 3,9 % 19,8 33,2 18,8 1,0
Storli, B-aksjer 69,8 10 504.500 39,2 47,7 32,9 6,3
Farstad Shipping 113,3 3 1.500.000 3,3 % 22,5 22,4 20,2 2,3
Nordic American Shipping 21,7 5 453.810 10,5 % 21,8 18,2 18,9 2,9
Color Line 96,5 2 1.000.000 2,1 % 20,3 18,8 18,3 2,0
Andre 17,7 19,5 17,6 -

Aksjefondsandeler
UNI Storebrand Finans 50 520.947 75,3 117,0 75,3 -
UNI Storebrand Pluss 50 194.417 44,3 79,8 44,3 -
UNI Storebrand 1982 10.000 1.702 43,3 75,5 43,3 -
UNI Storebrand Effisient Indeks 10.000 2.100 21,0 30,6 21,0 -
UNI Storebrand Aksje Utland 10.000 1.980 20,0 19,0 20,0 -
Andre 30,0 38,2 30,0 -

Aksjeopsjoner
Andre -4,9 -5,3 -4,9 -

Sum norske aksjer, andeler og aksjeopsjoner 6.327,0 7.864,2 5.750,0 577,0

Utenlandske aksjer
Sveits
Nestlé 8.411 53,6 58,9 43,5 10,1
Ciba-Geigy 6.910 36,9 38,5 29,8 7,0
CS Holding 52.290 30,0 33,9 24,5 5,5
BBC Brown Boveri 4.180 28,2 30,7 22,9 5,3
Sandoz 6.800 27,8 39,4 23,2 4,6

Tyskland
VEBA 167.300 41,2 44,9 33,5 7,7
Bayer 20.900 33,2 34,9 27,0 6,2
Deutsche Bank 104.500 32,9 31,3 26,4 6,5
Siemens 8.890 28,4 30,8 23,1 5,3
Kolbenschmidt 27.700 26,4 25,0 21,4 5,0
Adidas 70.000 21,6 23,4 17,5 4,1

Spania
Iberdrola 557.500 26,8 32,3 22,0 4,8
Telefonica de España 314.000 26,3 27,5 21,3 5,0

Finland
KCI Kone Cranes International, A-aksjer 65.944 21,7 21,5 21,7 -
KCI Kone Cranes International, B-aksjer 51.022 16,8 16,6 16,8 -
Partek 120.000 10,3 8,5 10,3 -

Frankrike
Usinor-Sacilor 393.000 38,9 32,9 31,3 7,6
Societe Generale 47.000 33,2 36,7 26,7 6,5
Generale des Eaux 51.163 31,4 32,3 25,4 6,0
Peugeot 31.000 26,8 25,9 21,4 5,4
Danone 25.000 25,0 26,1 20,3 4,7
LVMH 20.900 23,9 27,5 19,3 4,6
Elf Aquitaine 30.000 12,7 14,0 10,3 2,4
Paribas 35.000 12,4 12,1 9,9 2,5
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Aksje- Pålydende Antall Eier- Bokført Markeds- Liv Øvrig
Aksjenavn kapital (kr) aksjer andel verdi verdi bokført bokført
Mill. kroner i % verdi verdi

Storbritannia
British Telecom 1.145.000 44,9 39,7 36,3 8,6
Hanson Trust 2.096.816 40,3 39,6 33,6 6,7
Beta Global Emerging Market 2.901.946 39,7 39,2 33,8 5,9
Grand Metropolitan 932.279 39,0 42,3 31,6 7,4
Glaxo Wellcome 475.206 35,0 42,6 28,8 6,2
HSBC Holdings 418.702 33,1 41,3 27,2 5,9
General Electric Co. 1.000.000 32,4 34,8 26,2 6,2
P & 0 DFD 600.000 31,9 28,0 25,8 6,1
Marks & Spencer 753.600 30,4 33,2 24,6 5,8
Fidelity Japanese Values 2.750.000 30,3 20,5 22,1 8,2
Tomkins 1.175.000 28,2 32,4 22,9 5,3
Royal Insurance 750.000 28,2 28,0 22,8 5,4
Rank Organisation 630.000 26,9 28,8 21,8 5,1
Rolls-Royce 1.500.000 24,7 27,8 20,0 4,7
Allied Irish Bank 750.000 24,1 25,9 19,5 4,6

Italia
Telecom Italia 2.780.000 26,7 27,6 21,7 5,0
Generali Ass. 133.000 20,6 20,6 16,6 4,0
Credito Italiano 2.500.000 17,6 18,6 14,3 3,3

Nederland
KNP BT 240.000 44,5 39,0 35,9 8,6
Akzo Nobel 45.000 33,2 32,9 26,8 6,4
Philips Electrics 118.500 31,2 27,1 25,7 5,5
ING-Group 79.914 27,8 33,8 22,5 5,3
Unilever 34.500 27,4 30,7 22,2 5,2

Sverige
Astra 121.000 26,2 30,6 19,3 6,9
Ellos Postorder 170.280 16,0 16,2 16,0 -
L.M. Ericsson 145.400 18,3 18,0 13,1 5,2
Volvo 149.540 17,8 19,4 10,1 7,7
SE-Banken 50.600 2,1 2,7 - 2,1

USA
Norex America Inc. 609.500 33,6 48,1 33,6 -
Philip Morris 60.000 26,9 34,3 22,9 4,0
Dean Witter Discover and Co. 80.000 25,9 23,7 22,7 3,2
Royal Caribbean Cruises 149.300 24,1 20,7 24,1 -
DuPont 50.000 21,5 22,1 17,2 4,3
Amphenol Corp. 145.000 21,3 22,2 18,8 2,5
MCI Communications Corp. 165.000 21,2 27,2 19,3 1,9
Procter & Gamble 45.000 20,8 23,6 16,7 4,1
Bristol Myers Squibb Co. 40.000 20,8 21,7 20,8 -
Varity Corp. 75.000 20,1 17,6 16,7 3,4
Delta Air Lines Inc. 40.000 19,6 18,7 19,6 -
Living Centers of America 90.000 17,2 19,9 14,8 2,4
Time Warner Inc. 65.000 17,0 15,6 13,1 3,9
Mobil Corp. 25.000 16,2 17,7 16,2 -
Disney 50.000 16,2 18,6 13,2 3,0
American Express 70.000 15,0 18,3 10,8 4,2
Case Equipment Corp. 105.000 14,4 30,3 10,5 3,9
Pacific Arbitrage Co. Ltd. 255.000 13,9 16,6 13,9 -
Schering-Plough 50.000 13,8 17,3 13,8 -
Apple Computers 50.000 13,6 10,1 13,6 -
Texas Instruments 30.000 11,1 9,8 11,1 -
Ford Motor Co. 60.000 11,1 11,0 11,1 -
Duke Power 40.000 11,0 12,0 8,3 2,7
Beta Viet Nam Fund Ltd. 150.000 11,0 8,3 11,0 -
Coca Cola 27.000 10,6 12,7 8,3 2,3
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Aksje- Pålydende Antall Eier- Bokført Markeds- Liv Øvrig
Aksjenavn kapital (kr) aksjer andel verdi verdi bokført bokført
Mill. kroner % verdi verdi

Utenlandske aksjer 345,8 362,0 294,2 51,6

Aksjefondsansdeler
ISA Asian Growth Fund 451.046 225,2 227,7 225,1 -
Scudder - Growth and Income Fund 539.446 62,4 68,9 62,4 -
Nova Latin Pacific Investment Co. 966.000 37,3 20,9 29,9 7,4

Aksjeopsjoner
Andre 38,8 55,1 34,4 4,5

Sum utenlandske aksjer, andeler og aksjeopsjoner 2.621,0 2.754,8 2.238,5 382,5

Sum omløpsaksjer 8.948,0 10.619,0 7.988,5 959,5

Anleggsaksjer
Norge 16,8 30,0 2,0 14,8
Danmark 5,2 5,2 - 5,2
USA 0,7 0,7 - 0,7

Sum anleggsaksjer 22,7 35,9 2,0 20,7

Note 40: Aksjeopsjoner
1995 1995 1994 1994

Mill. kroner Opsjons- Markeds- Opsjons- Markeds-
Opsjonstyper premie verdi premie verdi

Utstedte kjøpsopsjoner -6,0 -6,4
Kjøpte kjøpsopsjoner 39,9 56,2 13,4 11,1

Aksjeopsjoner er inkludert i aksjenoten (note 39).
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Note 41: Andeler i ansvarlige selskap
Vår andel Bokført Markeds-

Mill. kroner i % verdi verdi

Omløpsmidler
UNI Storebrand Livsforsikring AS
Apax UK V-B Limited 25,6 25,5

Sum UNI Storebrand Livsforsikring AS 25,6 25,5

UNI Storebrand Skadeforsikring AS
KS Atlas Trader 15,0% 2,1 2,6
KS West Bonanza 10,0% 0,7 0,2
KS AS Parkering & co 2,0%

Sum UNI Storebrand Skadeforsikring AS 2,8 2,8

Sum omløpsmidler 28,4 28,3

Anleggsmidler
UNI Storebrand Livsforsikring AS
ANS Eiendomspart Høvik Kontorsenter I 5,0%
ANS Søndregate 10 20,0%
KS Eiendomspart Eiksveien 110 50,4%
Californian Partnership Limited 50,0% 113,7

Sum UNI Storebrand Livsforsikring AS 113,7

UNI Storebrand Skadeforsikring AS
ANS Skolebygg 1,4% 0,2
ANS Grønnegt. 83 seksjon 2 1,9% 0,1

Sum UNI Storebrand Skadeforsikring AS 0,3

UNI Storebrand ASA
ANS Høgset 2,7% 0,7

Sum UNI Storebrand ASA 0,7

Sum anleggsmidler 114,7

Sum andeler i ansvarlige selskaper 143,1

Note 42: Obligasjoner

Risiko- Liv Skade Andre Konsern
vekt Bokført Markeds- Bokført Markeds- Bokført Markeds- Bokført Markeds-

Mill. kroner verdi verdi verdi verdi verdi verdi verdi verdi

Omløpsobligasjoner
Norske
Stat-/sentralbanker 0% 10.479,4 10.742,8 1.722,9 1.767,0 292,9 276,7 12.495,3 12.786,5
Offentlig sektor ekskl. stat-/sentralbanker 20% 3.793,3 3.804,3 209,2 207,1 4.002,5 4.011,4
Finansinstitusjoner 20% 4.391,1 4.443,6 1.078,6 1.064,0 128,9 120,1 5.598,6 5.627,7
Andre 100% 257,1 269,0 96,2 101,0 7,9 7,9 361,1 377,9
Porteføljenedskrivning -25,2 -25,2

Utenlandske
Stat-/sentralbanker 0% 7.094,7 7.570,2 1.275,3 1.350,5 8.370,0 8.920,7
Finansinstitusjoner 20% 418,9 386,6 418,9 386,6
Andre 100% 32,8 31,7 8,5 7,1 41,3 38,8

Sum 26.467,3 27.248,2 4.390,7 4.496,7 404,5 404,7 31.262,5 32.149,6

Durasjon norske obligasjoner 3,8 2,6
Durasjon utenlandske obligasjoner 5,3 5,0
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Obligasjonsopsjoner

Opsjonstyper Pålydende USD Utløp

Kjøpt call-opsjon 100 mill. 27.02.96
Solgt put-opsjon 150 mill. 27.02.96

Obligasjoner som holdes til forfall
Pålydende Bokført Anskaffelses- Markeds Urealisert Urealisert

Mill. kroner verdi verdi kost verdi gevinst tap

UNI Storebrand Livsforsikring AS
Norske stat-/sentralbanker 4.931,6 5.462,1 5.480,6 5.814,7 352,6
Offentlig sektor ekskl. stat-/sentralbanker 869,1 871,0 871,7 917,5 46,8 0,3
Finansinstitusjoner 4.068,0 3.906,2 3.902,0 4.059,4 153,2

Sum UNI Storebrand Livsforsikring AS 9.868,7 10.239,3 10.254,3 10.791,6 552,6 0,3

UNI Storebrand Skadeforsikring AS
Norske stat-/sentralbanker 79,9 81,8 81,8 82,1 0,3
Offentlig sektor ekskl. stat-/sentralbanker 172,5 170,8 170,9 175,0 5,3 1,1
Finansinstitusjoner 845,0 820,4 820,4 841,2 20,9 0,1

Sum UNI Storebrand Skadeforsikring AS 1.097,4 1.073,0 1.073,1 1.098,3 26,5 1,2

Sum 10.966,1 11.312,3 11.327,4 11.889,9 579,1 1,5

I løpet av 1995 er obligasjoner for tilsammen 8.689 mill. kroner reklassifisert fra omløpsmidler til anleggsmidler (hold til forfall) i UNI Storebrand
Livsforsikring AS. For UNI Storebrand Skadeforsikring AS er beløpet 951 mill. kroner. All reklassifisering er foretatt etter laveste verdis prinsipp på
overføringstidspunktet.

Restløpetid*

Mill. kroner Liv Skade Konsern

Inntil 1 år 606,3 4,0 610,3
fra 1 t.o.m. 5 år 4.304,7 513,1 4.817,8
fra 6 t.o.m. 10 år 4.914,5 527,3 5.441,8
over 10 år 413,8 28,6 442,4

Sum 10.239,3 1.073,0 11.312,3

* Til innfrielse justert for forventet uttrekning/avdrag.
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Note 43: Finansielle instrumenter

A) Renteswap:
Tidsbegrenset avtale mellom to parter om bytte av rentebetingelser.

Beløp Betaler Mottar Under- Forfall
Mill. kroner rente rente verdi
Eget selskap (fast) (flytende)

UNI Storebrand Livsforsikring AS 415 7,65% 5,50% -10,7 18.06.97
UNI Storebrand Livsforsikring AS 200 7,66% 5,36% -5,1 18.06.97
UNI Storebrand Livsforsikring AS 200 7,65% 5,36% -5,0 18.06.97
UNI Storebrand Livsforsikring AS 100 8,10% 5,36% -17,9 28.12.98

Sum 915 -38,7

UNI Storebrand Livsforsikring AS har inngått renteswap-avtaler hvor selskapet betaler fast rente og mottar flytende rente basert på NIBOR (3 mnd
og 6 mnd.). Kontraktene er verdiberegnet på balansedagen og inngår i markedsverdien på obligasjoner.
Motpartene i avtalene er anerkjente banker. Risikoen for at motparten ikke kan dekke sine forpliktelser (kredittrisikoen) anses derfor ubetydelig.

B) Rentefutures:
Standardisert kontrakt om å kjøpe eller selge et underliggende rentebærende instrument til en fast pris frem i tid.
Rentefutureskontraktene er knyttet til norske statsobligasjoner og 3 mnd. eurorente. Dette er standardkontrakter notert på de respektive lands
børser, med pålydende 1 million.
Rentefutures er regnskapsmessig behandlet som «trading» med daglig avregning og resultatføring av norske kontrakter og avregning på utløpstids-
punktet for utenlandske kontrakter.

Pr. 31.12.95 er det inngått følgende kontrakter:
Kontraktsverdi

Mill. kroner Antall 31.12.95 Utløp

Sum kjøpt 280,0 267,5 20.03.96

Sum solgt 800,0 3.404,4 20.03.96

Se forøvrig note 7, hvor UNI Storebrand ASA er omtalt.

C) Fremtidige renteavtaler (FRA):
Avtale om å betale eller motta en fast rente for en standardisert periode frem i tid.

Mill. kroner Kjøp/Salg Markedsverdi Periode

Salg 4.700 7,7 3.mnd.
Salg 1.000 1,3 6.mnd.
Salg 1.150 6,1 12 mnd.
Kjøp -50 12 mnd.

Netto salg 6.800 15,1
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D) Valuta- og terminkontrakter:
Avtale om kjøp eller salg av valuta frem i tid til en avtalt pris.

Liv Skade
Valuta Nominell Over-/ Valuta Nominell Over-/

Beløp Verdi underverdi Beløp Verdi underverdi
31.12.95 31.12.95

Salg:
CHF 25,0 137,1 0,1 2,0 11,0 0,0
DEM 778,5 3.425,9 3,6 87,0 383,2 1,2
DKK 957,0 1.089,5 0,1 79,0 89,8 0,0
ESP 760,0 39,7 -0,2
FIM 173,0 251,3 3,7
FRF 594,0 765,3 -11,3 110,5 141,7 -1,8
GBP 160,7 1.575,9 -6,5 17,0 167,2 -1,1
ITL 119.206,8 479,4 -2,2 28.700,0 115,5 -0,6
NLG 68,0 267,8 0,8 15,0 58,8 -0,0
NOK 235,4 235,4 1.348,2 1.348,2
SEK 2.842,0 2.711,2 -136,9 646,0 616,3 -24,9
USD 535,0 3.383,5 4,0 53,0 335,6 2,5

Sum 14.361,9 -144,8 3.267,3 -24,6

Kjøp:
ATS 4,0 2,5
AUD 2,5 11,8 -0,1
BEF 25,0 5,4
CAD 5,5 25,6 0,1
HKD 20,0 16,4 -0,1
IEP 1,0 10,1 0,0
JPY 50,0 3,0 -0,1
MYR 2,0 5,0 -0,0
NOK 13.698,2 13.698,2 1.887,6 1.887,6
USD 77,0 487,9 -2,6 200,0 1.264,2 -4,1

Sum 14.186,1 -2,6 3.231,7 -4,2

Tabellen omfatter både omløps- og anleggsmidler.
De nominelle kontraktsverdier i NOK er omregnet etter kjøp eller salg valutakurs pr. 31.12.95.

Note 44: Deponerte aktiva

Mill. kroner 1995 1994

Aksjer og obligasjoner deponert som sikkerhet for overtatt gjenforsikring 55,2 421,7

Note 45: Sertifikater
Liv Skade UNI Storebrand ASA Konsern

Risiko- Bokført Markeds- Bokført Markeds- Bokført Markeds- Bokført Markeds-
Mill. kroner vekt verdi verdi verdi verdi verdi verdi verdi verdi

Norske
Stat-/sentralbanker 0% 7.077,9 7.081,2 2.771,3 2.772,0 571,4 571,2 10.420,6 10.424,4
Offentlig sektor ekskl. stat-/sentralbanker 20% 624,8 625,3 315,0 315,1 939,8 940,4
Finansinstitusjoner 20% 4.979,6 4.985,5 2.220,6 2.223,0 20,0 20,0 7.220,2 7.228,5
Andre 100% 300,0 300,1 324,9 325,3 625,0 625,4

Utenlandske
Stat-/sentralbanker 0% 2.327,4 2.448,8 508,3 533,4 2.835,7 2.982,2

Sum 15.309,7 15.440,9 6.140,1 6.168,8 591,4 591,2 22.041,3 22.200,9
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Note 46: Utlån
Liv Skade International Konsern

Mill. kroner 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994

Lån med pantesikkerhet 9.621,0 15.088,7 243,5 379,2 2,2 9.864,5 15.470,1
Spesifiserte tapsavsetninger -9,7 -39,1 -3,3 -20,6 -13,0 -59,7
Uspesifiserte tapsavsetninger -10,4 -134,7 -0,6 -0,7 -11,0 -135,4

Sum lån mot pantesikkerhet 9.600,9 14.914,9 239,6 357,9 2,2 9.840,5 15.275,0

Andre lån 599,4 1.829,4 160,6 170,4 760,0 1.999,7
Spesifiserte tapsavsetninger -24,0 -13,6 -77,9 -63,7 -101,9 -77,3
Uspesifiserte tapsavsetninger -8,6 -48,3 -2,9 -3,2 -11,5 -51,5

Sum andre lån 566,8 1.767,5 79,8 103,5 646,6 1.870,9

Sum utlån 10.167,7 16.682,4 319,4 461,4 2,2 10.487,1 17.145,9

Note 47: Utlån fordelt på debitorgruppe
Liv Skade

Pantelån Andre lån Pantelån Andre lån
Mill. kroner 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994

Privatpersoner 9.395,2 10.097,0 361,2 362,6 196,6 309,5 88,2 97,4
Finansinstitusjoner 28,3 120,0 134,1 50,7 50,3
Bedrifter og næringsdrivende *) 111,9 4.724,2 14,6 455,8 46,9 68,2 15,2 14,6
Offentlige 60,0 90,2 98,3 872,7 1,5 6,5 8,1
Andre 53,9 149,0 5,3 4,2

Sum 9.621,0 15.088,7 599,4 1.829,4 243,5 379,2 160,6 170,4

*) I desember 1995 ble 4,3 mrd. kroner av næringslivslånene solgt til Postbanken.

Note 48: Utlån med pant i fast eiendom fordelt på takstgrenser
Liv Skade

Mill. kroner 1995 1994 1995 1994

Innenfor 60% av takst 7.642,3 11.882,2 191,1 289,3
Mellom 60-80% av takst 1.674,8 2.566,1 42,3 73,7
Utover 80% av takst 303,9 640,4 10,1 16,2

Sum 9.621,0 15.088,7 243,5 379,2

- herav garantert 258,4 439,6 4,0 4,5

Note 49: Spesielt tapsvurderte utlån
Liv Skade

Mill. kroner 1995 1994 1995 1994

Næringsformål 37,0 123,6 63,9 66,7
Boligformål 60,5 88,1 27,1 32,3

Sum 97,5 211,7 91,0 99,0

- herav inkassolån 97,5 131,9 39,0 47,2
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Note 50: Eierandeler tilknyttede selskap

1995 1995 1994 1994
Mill. kroner Bokført Egenkapital- Bokført Egenkapital-
Selskap verdi verdi verdi verdi

Nordben Life and Pension Insurance Co. Ltd. 16,9 22,1 16,9 18,8

I konsernregnskapet er aksjene oppført med egenkapitalverdi.

Note 51: Fast eiendom og driftsmidler
Faste Maskiner, Sum
eien- biler,

Mill. kroner dommer inventar

Anskaffelseskost pr. 1.1. 4.986,3 512,6 5.498,9
Oppskrevet i år
Oppskrevet tidligere 1.458,6 1.458,6
Tilgang 558,9 129,9 688,8
Avgang til anskaffelseskost -170,6 -54,2 -224,8
Samlede av-og nedskrivninger pr. 31.12. -1.317,9 -364,3 -1.682,2

Bokført verdi pr. 31.12. 5.515,2 223,9 5.739,3

Årets ordinære avskrivninger 16,6 95,6 112,2

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

Note 52: Investering/salg - fast eiendom og driftsmidler (siste 5 år)

Mill. kroner 1995 1994 1993 1992 1991

Tilgang
Faste eiendommer 558,9 240,0 299,5 373,3 213,6
Driftsmidler 129,9 89,9 116,0 197,4 391,8
Leasingdriftsmidler 54,2

Sum 688,8 329,9 415,5 570,7 659,6

Avgang
Faste eiendommer 177,3 403,8 262,6 294,4 42,0
Driftsmidler 32,0 9,1 23,3 115,7 69,9
Leasingdriftsmidler 17,6 65,0 33,7 148,2

Sum 209,3 430,5 350,9 443,8 260,1
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Note 53: 15 største eiendommer
Bokført Type Kvm. Utleie-

Mill. kroner verdi bygg grad

1. Ruseløkkveien 26, Oslo 613,5 Kontor 55.823 99,0%
2. Haakon VII's gate 10 ANS, Oslo 353,0 Kontor 29.000 98,8%
3. Biskop Gunnerus gate 3 Oslo ANS, Oslo 314,7 Hotell 26.801 99,7%
4. Dronning Maudsgate 1-3 ANS, Oslo 298,4 Kontor 20.873 93,2%
5. Wergelandsveien 1-3, Oslo 284,7 Kontor 21.362 100,0%
6. Ruseløkkveien 14, Oslo 249,0 Kontor 19.127 94,9%
7. Nye Bryggen, Bergen 236,7 Hotell 25.637 97,9%
8. St. Olavs plass 5, Oslo 168,8 Kontor 15.520 98,8%
9. Rådhusgt. 1-3, Oslo 141,2 Kontor 10.929 84,8%

10. Sameiet Kjelleren - Parkering, Oslo 140,0 Garasje 44.085 100,0%
11. Lille Grensen 7, Oslo 129,8 Kontor 7.056 100,0%
12. Søebergkvartalet, Sandefjord 102,8 Kontor 16.430 97,2%
13. Olav Kyrresgt. 22, Bergen 101,9 Kontor 9.140 96,6%
14. Sandakerveien 64, Oslo 84,4 Kontor 11.295 88,1%
15. Hell Hotell, Stjørdal 82,2 Hotell 9.291 100,0%

Sum 15 største eiendommer 3.301,1 322.369 97,6%

Totalt 5.515,2

Note 54: Markedsverdi verdipapirer

Mill. kroner Liv Skade US ASA Øvrige Konsern

Omløpsaksjer
Bokført verdi 7.988,5 959,5 8.948,0
Markedsverdi 9.566,8 1.052,2 10.619,0

Omløpsandeler
Bokført verdi 25,6 2,8 28,4
Markedsverdi 25,5 2,8 28,3

Sertifikater
Bokført verdi 15.309,7 6.140,1 591,4 22.041,2
Markedsverdi 15.440,9 6.168,8 591,2 22.200,9

Obligasjoner
Bokført verdi 26.467,3 4.390,7 396,0 8,5 31.262,5
Markedsverdi 27.248,2 4.496,7 396,2 8,5 32.149,6

Valuta- og terminkontrakter
Bokført verdi
Markedsverdi -178,2 -26,2 -204,4

Annet
Bokført verdi 2.255,1 360,5 2.615,6
Markedsverdi 2.254,9 360,5 2.615,4

Sum omløpsmidler
Bokført verdi 52.046,2 11.853,6 987,4 8,5 64.895,7
Markedsverdi 54.358,1 12.054,8 987,4 8,5 67.408,8

Kursreserver omløpsmidler 2.311,9 201,2 0,0 0,0 2.513,1
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Note 55: Utsatt skattefordel og utsatt skatt
Mill. kroner 1995 1994 Netto
Midlertidige forskjeller Positive Negative Positive Negative endring

Omløpsaksjer 34,1 8,3 96,1 -53,7
Andre verdipapirer 2,7 29,4 4,0 86,1 -55,4
Fast eiendom 229,9 354,2 262,4 383,2 3,5
Driftsmidler 17,5 145,1 16,1 139,5 4,2
Avsetninger 73,6 221,8 57,5 142,1 63,6
Forskuddsbetalt pensjon 372,2 299,2 18,6 -91,6
Påløpt pensjonsforpliktelse 592,6 792,6 -200,0
Gevinst- og tapskonto 42,0 25,0 52,6 25,9 9,7
Annet 66,3 181,8 158,2 788,6 -514,9

Sum midlertidige forskjeller 804,2 1.584,0 858,3 2.472,7 -834,6

Fremførbare underskudd 2.399,7 3.229,5 -829,8
Fremførbare godtgjørelse 756,9 756,8 0,1

Utligning -649,9 -649,9 -699,4 -699,4

Netto midlertidige forskjeller 154,3 4.090,7 158,9 5.759,6 -1.664,3

Begrensning i utsatt skattefordel -3.936,4 -5.600,7 1.664,3

Grunnlag balanseføring 154,3 154,3 158,9 158,9 0,0

Utsatt skatt/skattefordel i balansen 43,2 43,2 44,5 44,5

Note 56: Fremførbare underskudd

Mill. kroner Beløp

UNI Storebrand Kredittforsikring AS 0,4
UNI Storebrand Forsikringsmegling AS 1,5
UNI Storebrand Nybygg AS 4,7
UNI Storebrand Finans AS 841,3
UNI Storebrand ASA 1.551,8

Sum 2.399,7

Note 57: Immaterielle eiendeler i datterselskaper

Mill. kroner Eies Immateriell eiendel
Selskap av 31.12.95 31.12.94

Försäkringsaktiebolaget UNI Storebrand Sverige (goodwill) US Skade 8,7 14,6
Aktuar Consult AS (goodwill) US Liv 0,8 1,6
UNI Storebrand SPAR AS (goodwill) US ASA 2,5 7,5
UNI Storebrand Filipstad AS (festerettighet) US Nybygg AS 48,0 48,9

Sum 60,0 72,6
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Note 58: Fond for forsikringsmessige avsetninger - livsforsikring

Mill. kroner 1995 1994

Premiereserve 61.724,9 56.901,8
Tilleggsavsetning 4.026,6 3.187,7
Premie- og pensjonsreguleringsfond 8.797,2 8.238,2
Øvrige fond 1.031,2

Sum forsikringskundenes fond 74.548,7 69.358,9

Sikkerhetsfond 591,8 638,6

Sum 75.140,5 69.997,5

Note 59: Forsikringstekniske avsetninger - skadeforsikring

Privat Nærings- Marine Inngående Pool- Øvrig Sum
liv reass- ordninger

uranse inkl.
Mill. kroner Naturskade

Forsikringstekniske avsetninger for egen regning
Premieavsetning, uopptjent premie 2.145 542 217 1 120 26 3.051
Premieavsetning, utover uopptjent premie
Kredittilsynets minstekrav* 2.116 535 217 2.868

Erstatningsavsetning 3.820 2.618 934 247 174 113 7.906
Kredittilsynets minstekrav* 3.186 2.411 573 202 6.372

Sikkerhetsavsetning 779 521 140 35 1.475
Kredittilsynets minstekrav* 757 521 140 35 1.453

Reassuranseavsetning 2 13 53 1 69
Kredittilsynets minstekrav* 2 13 53 1 69

Administrasjonsavsetning 306 187 51 13 557
Kredittilsynets minstekrav* 303 173 46 13 535

* Kredittilsynets minstekrav gjelder ikke for utenlandske selskaper/bransjekontor og poolordninger.

Skade International Konsern
Mill. kroner 1995 1994 1995 1994 1995 1994

Premieavsetning 3.051,0 3.001,0 392,3 3.051,0 3.393,3
Erstatningsavsetning 7.905,5 7.779,4 3.356,8 7.905,5 11.136,2
Sikkerhetsavsetning * 1.474,9 1.513,1 221,8 1.474,9 1.734,9
Reassuranseavsetning 69,0 97,2 32,5 69,0 129,7
Administrasjonsavsetning 556,6 554,6 83,3 556,6 637,9
Naturskadefond 621,6 624,2 621,6 624,2

Sum 13.678,6 13.569,5 4.086,7 13.678,6 17.656,2

*) herav inflasjonselement skadereserver 687,7 703,7 167,5 687,7 871,2
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Note 60: Ansvarlig lånekapital

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

J.P. Morgan (syndikert til 16 banker, 11.05.1995) Liv 758,6 USD 6,65% 2005
Carl Kierulf & Co AS, SPN Fonds/Oslo Securities (15.01.1992) Liv 561,0 NOK 11,15% 2002

Sum 1.319,6

Note 61: Minoritetens andel av egenkapitalen
Minori- Andel Andel

tetens egen- egen-
Mill. kroner eierandel kapital kapital
Selskap i % 1995 1994

Biskop Gunnerus gate 3 Oslo ANS 30,0 103,6
Kovan Förvaltning AB 20,0 1,2 0,7
Surety Reinsurance Company 47,5 12,9

Sum 1,2 117,2

Note 62: Egenkapitalendring

Mill. kroner 1995 1994

Egenkapital 1.1. 2.458,9 2.428,4
Årets resultat 1.415,7 252,8
Agio ved omregning av utenlandske datterselskaper 10,0 -46,8
Avsatt utbytte -70,0 -90,0
Innføring av ny pensjonsstandard -404,6
Aksjeemisjon (netto tilførsel) 297,7
Annen egenkapitalendring -8,3 21,4

Egenkapital 31.12. 3.806,3 2.458,9

Note 63: Lån og garantier til ansatte

Lån og garantier til ansatte utgjør 1.669,8 mill. kroner
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Note 64: Kapitaldekning
Liv Skade US Finans AS US ASA Konsern

Risikovektet beregningsgrunnlag *) 23.437 5.177 109 5.097 29.511

Kjernekapital 2.257 1.569 49 3.749 3.530

Uspesifiserte tapsavsetninger brutto 19 3 22
Reduksjon i uspesifiserte tapsavsetninger -13 -2 -15

Tellende uspesifiserte tapsavsetninger 6 1 7

Brutto ansvarlig lånekapital 1.319 1.319
Reduksjon i tellende ansvarlig lånekapital -191

Tellende ansvarlig lånekapital 1.128 1.319

Oppskrivningsfond 7 7
Immaterielle eiendeler -8 -59
Øvrige fradrag -87 -125 -143

Netto ansvarlig kapital 3.305 1.569 49 3.624 4.661

Kapitaldekning i % 14,1% 30,3% 45,4% 71,1% 15,8%

*) Risikovektet balanse ble redusert i desember 1995 som følge av salg av 4,3 mrd. kroner i næringslivslån fra UNI Storebrand
Livsforsikring AS til Postbanken. Lånene var vektet 100%, mens salgssummen ble reinvestert i verdipapirer med hovedsaklig 0% i risikovekt.

Opptrappingsplan for kapitaldekning i henhold til forskrifter fra Kredittilsynet:

År 1995 1996 1997

Kapitaldekning i % 6,75% 7,50% 8,00%

Note 65: Tvister

Selskapene i konsernet er involvert i følgende tvister:
Krav fra Metropolitan Mining Company Inc. overfor LEFAC AS og Tomra Systems AS vedr. påstått brudd på prisdiskrimineringsregler i USA.
Antatt beløp USD 10 mill.
Selskapene har i 1995 ikke fått nye søksmål som betinger tapsavsetninger i regnskapene.
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Note 66: Nøkkeltall UNI Storebrand Skadeforsikring

1995 1994 1993 1992 1991
Marked Bokført Marked Bokført Marked Bokført Marked Bokført Marked Bokført

Endring i brutto forfalt premie 0,8% 3,9% 15,2% -0,9% -2,3%
Egenregningsandel premier 87,0% 83,9% 79,2% 88,5% 89,4%
Skadeprosent brutto 69,7% 68,4% 67,4% 78,8% 77,1%
Skadeprosent for egen regning 70,0% 73,7% 77,4% 77,1% 77,3%
Kostnadsprosent for egen regning 28,5% 26,3% 27,9% 31,2% 31,4%
Combined Ratio for egen regning 98,6% 99,9% 105,2% 108,2% 108,7%
Finansavkastning 7,6% 6,2% 3,2% 4,3% 11,4% 9,9% 6,7% 5,8% 4,4% 6,3%
Resultatgrad 20,2% 16,5% 7,7% 10,4% 22,4% 18,6% 6,3% 4,4% -0,1% 4,4%
Avkastning på egenkapital 29,1% 24,7% 11,3% 15,8% 32,7% 27,9% 10,8% 7,2% -0,3% 7,9%
Solvensmargin 72,0% 67,5% 68,7% 67,9% 72,4% 68,5% 66,2% 66,2% 49,3% 55,6%
Solvenssensitivitet 210,7% 224,6% 227,0% 229,7% 217,2% 229,3% 210,5% 210,6% 270,8% 239,9%
Likviditetsgrad 84,7% 86,2% 88,6% 88,6% 87,5% 88,8% 117,4% 117,4% 131,6% 130,9%
Kapitaldekningsprosent 30,3% 25,9% 18,8% 18,3% 16,0%

Egenregningsandel premier Forfalt premie for egen regning/Brutto forfalt premie
Skadeprosent brutto Brutto påløpne skader/Brutto opptjent premie
Skadeprosent for egen regning Påløpne skader for egen regning/Opptjent premie for egen regning
Kostnadsprosent for egen regning Sum driftskostnader (ekskl. UNI Storebrand Factoring) / Forfalt premie for egen regning
Combined Ratio for egen regning Skadeprosent for egen regning + Kostnadsprosent for egen regning
Finansavkastning Netto finansinntekter / Gjennomsnittlige aktiva
Resultatgrad Driftsresultat / Opptjent premie for egen regning
Avkastning på egenkapital Driftsresultat / Gjennomsnittlig egenkapital
Solvensmargin Solvenskapital / Forfalt premie for egen regning
Solvenssensitivitet (Erstatningsavsetninger+Premieavsetninger)/Solvenskapital
Likviditetsgrad (Erstatningsavsetninger+Premieavsetninger)/Likvide midler
Kapitaldekningsprosent Kredittilsynets/Finansdepartementet gjeldende regler (BIS-dekning)

Solvenskapital Sum egenkapital + Sum andre avsetninger + Ansvarlig lånekapital + Sikkerhetsavsetning + Adm.avsetning +
Reassuranseavsetning + Naturskadefond + Over-/underverdier aktiva + Ikke balanseførte pensjonsforpliktelser

Gjennomsnittlig egenkapital (Solvenskapital - Ansvarlig lånekapital) siste 2 år / 2
Likvide midler Kontanter/bank/postgiro + Obligasjoner + Omløpsaksjer + Sertifikater
Markedsbegrepet I markedskolonnen er kursreserver og ikke balanseførte pensjonsforpliktelser hensyntatt

1995 1994 1993 1992 1991
Mill. kroner Marked Bokført Marked Bokført Marked Bokført Marked Bokført Marked Bokført

Brutto forfalt premie 8.302 8.302 8.234 8.234 7.928 7.928 6.879 6.879 6.942 6.942
Forfalt premie for egen regning 7.222 7.222 6.912 6.912 6.283 6.283 6.089 6.089 6.208 6.208
Brutto opptjent premie 8.287 8.287 8.147 8.147 7.959 7.959 6.872 6.872 7.048 7.048
Opptjent premie for egen regning 7.170 7.170 6.812 6.812 6.266 6.266 6.092 6.092 6.364 6.364
Brutto påløpne erstatninger 5.774 5.774 5.573 5.573 5.362 5.362 5.414 5.414 5.438 5.438
Påløpne erstatninger for egen regning 5.021 5.021 5.017 5.017 4.848 4.848 4.696 4.696 4.917 4.917
Sum driftskostnader 2.064 2.064 1.830 1.830 1.765 1.765 1.897 1.897 2.010 1.951
Netto finansinntekter 1.362 1.096 543 729 1.730 1.491 882 770 544 775
Andre inntekter 2 2 18 18 20 20 2 2 10 10

Driftsresultat 1 1.449 1.184 526 712 1.402 1.164 382 270 -9 281

Sum egenkapital 1.773 1.773 1.570 1.570 1.396 1.396 1.441 1.441 1.500 1.500
Sum andre avsetninger 383 383 336 336 361 361 297 297 227 227
Ansvarlig lånekapital
En bloc fond 31 31
Sikkerhet/reass/adm.avsetning 2.101 2.101 2.165 2.165 2.098 2.098 1.865 1.865 1.147 1.147
Obligatorisk naturskadefond 622 622 624 624 451 451 427 427 548 548
Over-/underverdier aktiva 321 0 55 0 241 0 2 0 -110 0
Ikke balanseførte pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0 0 0 -284 0

Solvenskapital 5.199 4.878 4.749 4.694 4.547 4.306 4.032 4.030 3.059 3.453
Gjennomsnittlig egenkapital 4.974 4.786 4.648 4.500 4.289 4.168 3.546 3.741 3.331 3.580

Premieavsetninger 3.051 3.051 3.001 3.001 2.877 2.877 2.654 2.654 2.661 2.661
Erstatningsavsetninger 7.906 7.906 7.779 7.779 6.997 6.997 5.833 5.833 5.623 5.623

Kontanter 1.220 1.220 1.685 1.685 1.106 1.106 891 891 454 454
Obligasjoner 4.497 4.391 2.886 2.944 5.150 5.096 3.986 4.036 3.830 3.863
Omløpsaksjer/andeler 1.055 962 899 859 1.298 1.186 879 910 1.343 1.344
Sertifikater 6.169 6.140 6.697 6.676 3.735 3.732 1.475 1395 667 667

Likvide midler 12.940 12.713 12.167 12.165 11.289 11.120 7.231 7.232 6.294 6.328

Sum aktiva 18.352 18.031 17.306 17.251 16.535 16.294 13.741 13.739 12.691 12.800
Gjennomsnittlig aktiva 17.829 17.641 16.921 16.772 15.138 15.016 13.216 13.269 12.404 12.397
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Note 67: UNI Storebrand Skadeforsikring bransjeresultater

Bransjeresultater pr. 31.12.95

Forsikringstekniske resultater Privat eks.motor Motor Næringsliv Marine Inngående reass Natur Sum
Mill .kroner 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994

Forfalt premie brutto 1.784 1.644 2.979 2.798 2.088 2.139 833 912 343 353 275 388 8.302 8.234
Avgitt gjenforsikring -58 -65 -3 -4 -463 -527 -269 -423 -179 -211 -108 -92 -1.080 -1.322
Forfalt premie f.e.r. 1.726 1.579 2.976 2.794 1.625 1.612 564 489 164 142 167 296 7.222 6.912

Opptjent premie brutto 1.722 1.645 2.897 2.674 2.154 2.176 846 924 350 360 318 368 8.287 8.147
Finansinntekter bransjer * 86 89 213 230 157 162 48 46 27 24 531 550
Erstatninger brutto -1.129 -1.164 -1.809 -1.948 -1.486 -1.492 -677 -670 -242 -210 -430 -89 -5.774 -5.573
Adm. kostn. brutto -547 -491 -863 -743 -531 -499 -233 -244 -36 -30 -2.211 -2.007

Brutto resultat bransjer 132 79 438 213 294 347 -16 56 98 144 -112 279 833 1.117

Avgitt gjenforsikringspremie -66 -65 -3 -4 -468 -536 -290 -437 -181 -201 -108 -92 -1.116 -1.335
Gjenforsikringsandel erstatn. -34 9 1 233 147 308 319 30 94 217 -14 753 556
Reassuranseprovisjon 4 2 81 105 30 42 36 42 150 191

Forsikringsresultat 36 25 435 210 139 63 31 -20 -16 79 -3 173 621 529

Mer/mindreavkastning finans 49 -13 120 -33 89 -23 27 -6 15 -3 299 -78
Avkastning solvenskapital 43 42 105 109 78 77 24 22 13 11 263 261

Driftsresultat 1 127 54 660 286 305 117 82 -5 12 87 -3 173 1.184 712

Forsikringstekniske avsetninger

Ikke opptjent premie brutto 750 687 1.407 1.324 662 733 277 275 75 89 100 158 3.272 3.266
Gjenforsikringsandel 3 4 104 121 75 95 39 45 221 265
Ikke opptjent premie f.e.r. 747 683 1.407 1.324 559 612 202 180 36 44 100 158 3.051 3.001

Erstatningsavsetning brutto 1.050 1.065 2.916 3.108 2.955 2.821 1.966 1.884 1.023 983 211 83 10.120 9.944
Gjenforsikringsandel 51 47 29 28 341 326 1.194 1.192 513 572 87 2.214 2.165
Erstatningsavsetning f.e.r. 999 1.018 2.887 3.080 2.614 2.495 772 692 510 411 124 83 7.906 7.779

Nøkkeltall
Skadeprosent brutto 66 71 62 73 69 69 80 73 69 58 135 24 70 68
Skadeprosent f.e.r. 70 73 63 73 74 82 66 72 126 73 101 37 70 74
Premiereserve% f.e.r. 43 43 47 47 34 38 36 37 22 31 60 53 42 43
Skadereservegrad f.e.r. 58 64 97 110 161 155 137 142 312 289 74 28 109 113

* Finansinntekter er fordelt med 5,5% p.a. av forsikringstekniske avsetninger i 1995, og 5,8% p.a. for 1994, fratrukket binding i driftskapital.

Bransjeinndelingen tar utgangspunkt i Kredittilsynets inndeling i skadeforsikringsbransjer, se note 32. Forskjellen fra note 32 er i hovedsak at
motor og naturskade er spesifisert som egne bransjer og at inngående reassuranse ikke er lagt på samme hovedbransje som den direkte forretning.
Øvrige pooler er fordelt på de tilhørende bransjer.
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Kontantstrømanalyse

UNI Storebrand UNI Storebrand UNI Storebrand ASA UNI Storebrand 
Skadeforsikring Livsforsikring Konsern

Mill. kroner 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994

Likviditet fra drift
Bevegelse på premiefond -1.163,6 -1.905,7 -1.163,6 -1.905,7
Innbetalte premier direkte forsikring/premiefond 7.916,7 7.917,3 5.413,2 5.692,1 13.329,9 13.827,5
Betalte erstatninger/forsikringsytelser -5.440,6 -4.552,9 -3.994,2 -4.421,3 -9.434,8 -9.130,0
Betalt vedrørende mottatt gjenforsikring 112,0 132,7 3,7 -1,4 115,7 -804,1
Betalt vedrørende avgitt gjenforsikring -349,9 -600,9 -349,9 -620,9
Innbetalte renter/provisjoner 15,8 26,7 57,0 69,9
Innbetalt andre driftsinntekter - 272,6 500,5 1.281,5 62,6 311,3
Betalte renter/provisjoner - -1,8 -1,2 -29,1
Betalte driftsutgifter -2.049,2 -2.081,1 -838,8 -745,8 -124,6 -2,9 -3.089,1 -3.095,5
Kjøp/salg driftsmidler -23,0 -27,0 -24,4 -23,0 -49,3 -29,6 -97,9 -85,0

A. Likviditet fra drift 181,8 1.085,6 -604,1 -1.405,1 326,6 1.249,0 -571,2 -1.461,6

Likviditet fra investeringer
Innbetalte finansinntekter 996,7 890,8 6.468,0 5.013,1 104,4 65,7 7.509,2 6.172,8
Utbetalte finansutgifter -35,6 -35,1 -153,0 -135,9 -242,2 -263,0 -367,7 -369,4

Kjøp/salg av investeringseiendeler:
-eiendommer 70,3 4,6 -419,5 179,8 -349,2 182,1
-aksjer 165,3 414,8 -1.825,5 3.021,4 -102,0 -298,0 -1.762,2 3.371,8
-obligasjoner -2.499,8 1.891,8 -7.115,9 3.340,1 137,3 -438,3 -9.478,4 5.708,3
-utlån 144,8 202,9 6.634,8 2.107,2 -50,0 -101,4 6.729,6 2.353,4
-sertifikater 537,3 -2.943,4 -5.410,8 -7.061,7 111,3 -377,4 -4.762,2 -10.475,7
-andre endringer i finansaktiva 225,3 -191,8 - - 78,6 -111,4 -174,1 -353,1

B. Likviditet fra investeringer -395,7 234,6 -1.822,0 6.464,0 37,4 -1.523,8 -2.654,9 6.590,2

Likviditet fra finansiering og annet
Finansiering:
-innbetalt egenkapital - 165,1 - - - 297,8 - 297,8
-innbetalt ansvarlig kapital - - 214,2 -37,9 214,2 -37,9
-opptak av/avdrag på langsiktig gjeld -40,5 -0,6 -135,1 -137,5 -240,2 -405,0 -222,8

Annet:
-utbetalt utbytte/konsernbidrag -140,0 -895,0 -350,0 -400,5 -90,0 -160,2 -90,0 -160,2
-betalte skatter -71,3 -10,8 -14,2 -164,3 -87,1 -140,0

C. Likviditet fra finansiering og annet -251,8 -741,3 -285,1 -740,2 -330,2 137,6 -367,8 -263,1

Netto likviditetsendring (A+B+C) -465,7 578,9 -2.711,2 4.318,7 33,8 -137,2 -3.594,0 4.865,5
+Likviditetbeholdning 01.01 1.685,2 1.106,4 5.971,6 1.652,9 148,7 285,9 8.318,1 3.452,6

=Likviditetsbeholdning 31.12 1.219,5 1.685,2 3.260,4 5.971,6 182,5 148,7 4.724,1 8.318,1 



Konsernregnskapet er satt opp i

henhold til norske regnskapsprinsipper

(N GAAP). Nedenfor følger konsernets

resultat og egenkapital i henhold til
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regnskapsprinsipper i USA - United

States General Accepted Accounting

Principles (US GAAP). Oversikten

viser avstemming av forskjellene

mellom resultat og egenkapital i

N GAAP og US GAAP med spesifikasjon

av differansene. 

Resultat- og egenkapitalavstemming mellom
N GAAP og US GAAP

Resultatdifferanser mellom N GAAP og US GAAP

Mill. kroner 1995 1994

Konsernresultat - N GAAP 1.451,2 521,9
Avsetninger skadeforsikring/skatt/minoritetsinteresser -35,5 -269,1

Konsernets årsresultat - N GAAP 1.415,7 252,8

Justeringer for US GAAP:
Aktiverte salgskostnader 161,9 29,5
Skadeoppgjørskostnader -22,3 -6,1
Forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring 39,3 94,8
Eiendom -125,8 27,0
Pensjonskostnader -26,1 -28,3
Verdipapirer -176,7 155,4
Livsforsikringskundenes andel av US GAAP justeringer 116,6 -8,5
Skattekostnad:

Balanseføring av utsatt skattefordel -332,6 -45,6
Skatteeffekter på US GAAP justeringer 9,3 -74,7

Tap ved avhendelse av opphørt virksomhet -103,7

Konsernets årsresultat - US GAAP 1.059,3 292,6

Består av:
Resultat fra opphørt virksomhet -358,1
Konsernets årsresultat fra eksisterende virksomhet 1.059,3 650,7

Egenkapitaldifferanser mellom N GAAP og US GAAP

Mill. kroner 1995 1994

Konsernets egenkapital - N GAAP 3.806,3 2.458,9

Justeringer for US GAAP:
Aktiverte salgskostnader 2.130,1 1.968,2
Skadeoppgjørskostnader -283,4 -261,1
Forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring 2.045,0 2.005,7
Eiendom -1.462,2 -1.336,4
Pensjonskostnader 234,8 260,9
Verdipapirer -448,7 -272,0
Livsforsikringskundenes andel av resultatjusteringer i US GAAP -28,3 -144,9
Markedsverdijustering for verdipapirer 3.174,0 1.433,1
Livsforsikringskundenes andel av markedsverdijustering -2.125,6 -1.051,7
Utsatt skatt:

Balanseføring av utsatt skattefordel 1.102,2 1.434,8
Skatteeffekter på US GAAP justeringer -906,0 -728,5

Utbytte 70,0 90,0

Konsernets egenkapital - US GAAP 7.308,2 5.857,0



Teksten nedenfor har tatt utgangs-

punkt i beskrivelsen av differansene i

den engelske utgaven av UNI

Storebrands årsrapport, men er ingen

direkte oversettelse av denne. Teksten

er tilpasset norske forhold, dog slik at

innholdet er det samme.

Nedenfor følger en beskrivelse av de

vesentlige forskjellene mellom regn-

skapet i henhold til norske regnskaps-

prinsipper (N GAAP) og regnskaps-

prinsipper i USA (US GAAP).

Aktiverte salgskostnader i

livsforsikring og skadeforsikring

Alle salgskostnader som er direkte og

indirekte knyttet til nytegning og

fornyelser av poliser blir i N GAAP

kostnadsført når de påløper. 

I henhold til US GAAP skal salgskost-

nadene balanseføres som eiendel, og

resultatføres mot tilhørende fremtidige

inntekter. I skadeforsikringsvirksomhe-

ten vil kostnadsføringen skje i takt med

inntektsføring av den relaterte premie

og i livsforsikring over kontraktenes

forventede levetid. 

Avsetning til skadeoppgjørs-

kostnader

Skadeoppgjørskostnader blir i det

norske regnskapet kostnadsført når

de påløper. 

I henhold til US GAAP skal for-

ventede kostnader som vil påløpe i

forbindelse med skadeoppgjør avsettes

i regnskapet samtidig med at det avset-

tes for selve erstatningen.
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Avsetningen inkluderer både kost-

nader som kan knyttes direkte til skade-

saker og indirekte kostnader relatert til

oppgjørsfunksjonen. Avsetningen

endres i takt med endring i erstatnings-

avsetningen. 

Forsikringstekniske avsetning-

er i skadeforsikring

Erstatningsavsetning

Etter N GAAP skal det avsettes for

påløpte skader. Det medfører at det på

balansedagen skal avsettes både for

rapporterte og ikke rapporterte

(IBNR) skader. Rapporterte skader

avsettes på grunnlag av selskapets egen

vurdering av meldte skader. Avsetning

til ikke rapporterte skader (IBNR)

fastsettes på grunnlag av statistiske

metoder. Skadeavsetningen skal være

lik kravet på utbetalingstidspunktet, og

inneholder derved et inflasjonsele-

ment. Inflasjonselementet blir i regn-

skapet til UNI Storebrand vist i sikker-

hetsavsetningen. Kredittilsynet har på

statistisk grunnlag utformet minstekrav

for hele erstatningsavsetningen.

Minstekravene skal være oppfylt pr.

bransje. UNI Storebrand må, selv om

de totalt sett oppfyller minstekravene,

gjøre tilleggsavsetninger i de bransjer

som ikke tilfredsstiller minstekravene.

Etter US GAAP skal det bare avsettes

til faktisk påløpne skader. Tilleggs-

avsetninger for å fylle opp i de bransjer

hvor man ligger under Kredittilsynets

minstekrav blir dermed egenkapital

etter US GAAP.

Sikkerhetsavsetninger mv.

Sikkerhets-, reassuranse- og administra-

sjonsavsetninger er lovpålagte avset-

ninger i det norske regnskapet.

Avsetningene er med unntak av infla-

sjonselementet for påløpte skader i

sikkerhetsavsetningen, knyttet til frem-

tidige hendelser. US GAAP foreskriver

ingen minimumskrav for slike avset-

ninger, men krever at avsetning for

ubetalte skader inneholder inflasjons-

effekter. Avsetningene blir derved,

med fradrag for inflasjonselementet,

egenkapital etter US GAAP.

Garantiavsetning

Dette er pliktig avsetning for uspesifi-

sert garantiansvar overfor forsikrede i

andre norske forsikringsselskaper.

Uspesifisert garantiansvar er egenkapi-

tal i US GAAP.

Fast eiendom

UNI Storebrand Livsforsikring AS har

til og med 1993 vurdert eiendommene

til løpende markedsverdi med resultat-

messig virkning. Fra og med regnskaps-

året 1994 har det ikke skjedd oppskriv-

ninger av eiendommene, men det er

skjedd nedskrivninger for eiendommer

hvor verdifallet ikke antas å være forbi-

gående. Eiendommene er ikke bedrifts-

økonomisk avskrevet.

I konsernet forøvrig er eiendommene

bokført til historisk kost og avskrevet

lineært over 100 år. Eiendommene

vurderes samlet som én portefølje og

det foretas ingen verdiregulering hvis

markedsverdien samlet er høyere enn

bokført verdi. Ved varig verdifall vil

eiendommene bli nedskrevet. Det er 



foretatt enkelte opp- og nedskrivninger

av eiendommer i tidligere år.

I henhold til US GAAP skal eien-

dommene i konsernet bokføres til his-

torisk kost og avskrives over forventet

levetid, men maksimalt over 50 år.

Nødvendige nedskrivninger på grunn

av verdifall blir vurdert individuelt for

hver eiendom. Oppskrivninger er ikke

tillatt. 

Pensjonskostnader

Pensjonskostnader blir beregnet etter

samme prinsipper i N GAAP og US

GAAP. Overgangsvirkningen ved inn-

føringen av de nåværende regnskaps-

standardene er imidlertid forskjellig.

UNI Storebrand innførte den norske

regnskapstandarden for pensjonskost-

nader i 1994. I det norske regnskapet

ble overgangsvirkningen i sin helhet

ført mot egenkapitalen pr. 01.01.94,

mens den etter US GAAP blir amorti-

sert over gjennomsnittlig gjenværende

opptjeningstid. Starttidspunktet for

amortiseringen i US GAAP er

01.01.1989, som er innføringstids-

punktet for pensjonsstandarden i USA

(FAS 87).

Verdipapirer

Børsnoterte sertifikater, obligasjoner,

aksjer og derivater

I N GAAP inngår rentebærende papi-

rer, aksjer og derivater klassifisert som

omløpsmidler i én portefølje. Porte-

føljen vurderes til laveste verdi av
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historisk kost og virkelig verdi på

balansetidspunktet. Urealiserte tap

føres i resultatregnskapet. 

I US GAAP vurderes verdipapirer

enkeltvis. Over- eller underkurs i for-

hold til pålydende på kjøpstidspunktet

for børsnoterte rentebærende papirer

blir amortisert over papirets gjenvæ-

rende levetid. Børsnoterte rentebæren-

de papirer og aksjer som er klassifisert

som «available for sale» i US GAAP er

vurdert til virkelig verdi. Forskjellen

mellom virkelig verdi og amortisert

verdi for rentebærende papirer føres

direkte mot egenkapitalen. For aksjer

føres forskjellen mellom virkelig verdi

og historisk kost direkte mot egenkapi-

talen. På realisasjonstidspunktet blir

urealiserte gevinster og tap i balansen

tilbakeført. Gevinster og tap fra kjøps-

til salgstidspunktet blir resultatført.

Derivater blir i US GAAP vurdert til

markedsverdi. Periodens endring i

markedsverdi blir resultatført.

Anleggsobligasjoner

Anleggsobligasjoner i N GAAP som

skal holdes til forfall, blir klassifisert

som «held-to-maturity» i US GAAP. Det

oppstår differanser mellom N GAAP

og US GAAP ved omklassifisering fra

omløps- til anleggsobligasjoner i

N GAAP og fra «available-for-sale» til

«held-to-maturity» i US GAAP. I

N GAAP skal verdien på omklassifise-

ringstidspunktet settes til den laveste av

historisk kost og virkelig verdi. I US

GAAP skal amortisering av over- og

underkurs fra kjøpstidspunktet fortsette

etter omklassfiseringen. Forskjellen

mellom amortisert kost og markeds-

verdi på omklassifiseringstidspunktet,

som etter US GAAP er bokført direkte

mot egenkapitalen, skal amortiseres

over gjenværende løpetid. Utover dette

er regnskapsføringen av disse obliga-

sjonene lik.

Transaksjonsdato

I N GAAP regnskapsføres kjøp og salg

av verdipapirer etter oppgjørsdato.

I US GAAP er handelsdato det regn-

skapsmessige kjøps- og salgstidspunktet.

Dette medfører periodiseringsdifferanse

mellom N GAAP og US GAAP.

Livsforsikringskundenes andel

av resultat- og egenkapital-

differanser

I UNI Storebrand Livsforsikring AS

blir resultat før skatter delt mellom for-

sikringskunder og eiere. Lovens min-

stekrav angir at minst 65% av resultatet

skal tilføres kundene, mens eierens

andel begrenses til 35% som skal dekke

egenkapitaloppbygging, utbytte og

skatter.

I følge US GAAP er minimumsforde-

lingen på 65% anvendt på alle resultat-

førte differanser mellom N GAAP og

US GAAP som skyldes ulik periodise-

ring og som påvirker resultatet til for-

deling mellom kunde og eiere.

For «available for sale» investeringer

som omfattes av US GAAP (FAS 115)

vil alle endringer mellom markedsverdi

og amortisert kost for rentebærende

papirer, eller historisk kost for aksjer,

bli ført direkte mot egenkapitalen.



I henhold til norsk lovgivning vil kun-

dene tilskrives en 75% andel av disse

urealiserte gevinster ved opphør eller

flytting. I US GAAP er tilsvarende pro-

sentsats derfor benyttet ved fordeling

til kundens fond. Dette gjøres ved en

direkte postering mellom kundens

fond og egenkapitalen.

Utsatt skatt

Utsatt skatt beregnes etter de samme

hovedprinsipper i N GAAP og US

GAAP. I henhold til N GAAP er det

imidlertid ikke anledning til å regn-

skapsføre en utsatt skattefordel som
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overstiger utsatt skatteforpliktelse i

balansen. I følge US GAAP er det

anledning til å balanseføre en slik

eiendel hvis det kan sannsynliggjøres at

denne kan benyttes i fremtiden.

Andre differanser som fremkommer

mellom N GAAP og US GAAP er hen-

syntatt i utsatt skatt beregningen.

Utbytte

Årets avsetning til utbytte vil være en

del av resultatdisponering i henhold til

N GAAP og således redusere egenkapi-

talen, samt øke kortsiktig gjeld året for-

ut for vedtak og utbetaling. 

I US GAAP blir egenkapitalen redu-

sert først når utbytte blir formelt ved-

tatt.

Opphør av virksomhets-

områder

Den regnskapsmessige virkning av

avhendelsen av den internasjonale

reassuransevirksomheten i 1994 er

beregnet på samme måte i N GAAP og

US GAAP. De enkelte linjer i avstem-

mingsnoten inkluderer forskjellen i

regnskapsprinsipper for den interna-

sjonale virksomheten. Etter US GAAP

er resultatet av den solgte virksomhet

spesifisert særskilt sammen med det

endelige tapet ved salget.



Beløp i mill. Eierandel i % Valuta Aksjekapital 

UNI Storebrand ASA NOK 1.882,1 

UNI Storebrand Skadeforsikring AS 100 NOK 1.380,6 
Europeiske Reiseforsikring AS 100 NOK 7,9 
UNI Storebrand Kredittforsikring AS 100 NOK 25,0 
UNI Storebrand Kredittförsäkring AB 100 SEK 0,1 
Försäkringsaktiebolaget UNI Storebrand Sverige 100 SEK 95,0 
Kovan Förvaltning Aktiebolag 100 SEK 0,1 
AS Risk Management 100 NOK 0,1 

UNI Storebrand Livsforsikring AS 100 NOK 1.361,2 
Aktuar Consult AS 100 NOK 2,5 
AS Værdalsbruket 74,9 NOK 4,8 
Trones Bruk AS 100 NOK 2,0 
UNI Storebrand Eiendomsdrift AS 100 NOK 0,2 
Nordben Life and Pension Insurance Co.Ltd 25 GBP 6,0 

UNI Storebrand Finans AS 100 NOK 20,0 

UNI Storebrand SPAR AS 100 NOK 1,2 

UNI Storebrand Fonds AS 100 NOK 5,0 

UNI Storebrand Nybygg AS 100 NOK 50,0 
UNI Storebrand Filipstad AS 100 NOK 1,0 

UNI Storebrand Forsikringsmegling AS 100 NOK 3,5 
Securitas Assuransemegler AS 100 NOK 0,5 

Selskapene i U
N

I Storebrand
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Hovedkontor

UNI Storebrand ASA

Ruseløkkveien 26

Postboks 1380 Vika

0114 Oslo

Tlf.: 22 31 50 50

Telefax: 22 31 57 90

Skadeforsikring

UNI Storebrand Skadeforsikring AS

Ruseløkkveien 26

Postboks 1380 Vika

0114 Oslo

Tlf.: 22 31 50 50

Telefax: 22 31 59 20

UNI Storebrand

Region Oslo og Akershus

Ruseløkkveien 14

Postboks 1380 Vika

0114 Oslo

Tlf.: 22 31 50 50

Telefax: 22 31 28 02

UNI Storebrand

Region Øst

Østre Torg

2300 Hamar

Tlf.: 62 51 64 00

Telefax: 62 51 64 80

UNI Storebrand

Region Sør-Norge

Langsæveien 4

Harebakken

Postboks 1500 Myrene

4801 Arendal

Tlf.: 37 01 71 00

Telefax: 37 01 71 11

UNI Storebrand

Region Vest-Norge

Olav Kyrresgt. 22

Postboks 1243

5001 Bergen

Tlf.: 55 54 77 00

Telefax: 55 54 77 54

UNI Storebrand

Region Midt-Norge

Kongensgt. 16

7001 Trondheim

Tlf.: 73 58 35 00

Telefax: 73 58 35 40

UNI Storebrand

Region Nord-Norge

Vestregt. 27–31

Postboks 115

9001 Tromsø

Tlf.: 77 64 36 00

Telefax: 77 64 36 66

Europeiske Reiseforsikring A/S

Haakon VII's gt. 10

Postboks 1380 Vika

0114 Oslo

Tlf.: 22 31 50 50

Telefax: 22 31 20 99

UNI Storebrand Kredittforsikring AS

Haakon VII's gt. 5

Postboks 1380 Vika

0114 Oslo

Tlf.: 22 31 50 50

Telefax: 22 31 23 80 – 22 31 23 72

Försäkringsaktiebolaget

UNI Storebrand Sverige

Engelbrektsplan 2

Postboks 5502

S-114 85 Stockholm

Tlf.: +46 8 67 90 100

Telefax: +46 8 61 11 506

Livsforsikring

UNI Storebrand Livsforsikring AS

Ruseløkkveien 26

Postboks 1380 Vika

0114 Oslo

Tlf.: 22 31 50 50

Telefax: 22 31 59 20

Aktuar Consult A/S

Tullinsgt. 6

Postboks 6878 St. Olavspl.

0130 Oslo

Tlf.: 22 31 20 00

Telefax: 22 31 13 37

Øvrig virksomhet

UNI Storebrand SPAR AS

Stranden 3A

Postboks 1764 Vika

0122 Oslo

Tlf.: 22 01 48 00

Telefax: 22 01 48 75

UNI Storebrand Finans AS

Parkveien 61

Postboks 1380 Vika

0114 Oslo

Tlf.: 22 31 50 50

Telefax: 22 31 23 89

Storebrand Bank AS

Parkveien 61

Postboks 1380 Vika

0114 Oslo

Tlf.: 22 12 49 00

Telefax: 22 12 49 10

UNI Storebrand Nybygg AS

Ruseløkkveien 26

Postboks 1380 Vika

0114 Oslo

Tlf.: 22 31 50 50

Telefax: 22 31 18 11

UNI Storebrand 

Investment Management 

Stranden 3B

Postboks 1380 Vika

0114 Oslo

Tlf.: 22 31 15 00

Telefax: 22 31 25 00
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UNI Storebrand er Norges ledende forretningsmessige 
leverandør av finansielle velferdstjenester. Vi tilbyr forsik-
ring, pengeforvaltning, helse, miljø og sikkerhet til mer enn
en million kunder.

UNI Storebrand vil være tilgjengelig, gi riktige oppgjør og
forenkle kundens finansielle hverdag. Med høy kompetanse
skal vi sikre konkurransedyktige priser og produkter.

UNI Storebrand gir individuelle og kollektive løsninger i
samspill med fellesskapets ordninger.

UNI Storebrand tar medansvar for å bedre miljøet, øke vel-
ferden og fremme den enkeltes livskvalitet.

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



Utforming og tilrettelegging: Mohr Design
Foto: Johs. Böe. Scanfoto. Prepress: Esset Grafisk AS. Trykk: Aktietrykkeriet AS
Papir materie: 115g Galerieart silk, svanemerket miljøpapir
Papir omslag: 240g Tacoblanc Natur, svanemerket miljøpapir
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UNI Storebrand ASA
Postboks 1380 Vika

0114 Oslo
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