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Konsernresultatet før amortisering av immaterielle eiendeler

og skatt utgjorde 535 millioner kroner i kvartalet (389 millio-

ner). Tall i parentes viser utviklingen i tilsvarende periode i

2007. Etter avskrivning av immaterielle eiendeler ble konsern-

resultatet i 1. kvartal 402 millioner kroner (389 millioner).

For Storebrand Livsforsikrings (eksklusiv SPP) ble totale 

premieinntekter, eksklusiv tilflyttede midler, 6,4 milliarder

kroner i 1. kvartal 2008, en økning på 18 prosent i forhold

til samme periode i fjor. For kollektive forsikringer med

investeringsvalg var det i 1. kvartal en økning på 29 prosent

sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. I tillegg er det

bokført en netto tilflytting av kundemidler til Storebrand

Livsforsikring på 2 193 millioner kroner i 1. kvartal 2008. 

Resultatet i Storebrand Livsforsikring preges for øvrig av

svake finansmarkeder, samt at overgang til ny forsikringslov

har medført en inntekt i IFRS-regnskapet på om lag 200

millioner kroner, hovedsakelig gjennom en oppløsning av 

sikkerhetsfondet. I selskapsportefølljen er det inntektsført

235 millioner kroner i kursreserve i kvartalet.

Ny forsikringslov med forskrifter trådte i kraft i Norge

1.1.2008. Den nye loven innebærer omfattende endringer

for livsforsikringsselskapene. Storebrand har gjennomført et

omfattende arbeid for å sikre at endringene medfører en

styrking av selskapets konkurransekraft. Ny forsikringslov

påvirker måten livselskapet genererer resultat til eier, her-

under at en vesentlig del av forsikringsporteføljene får en

overgang fra overskuddsdeling til forhåndsprising. Som følge

av dette er eiers resultat mindre påvirket av finansmarkedets

utvikling enn tidligere. Ny forsikringslov påvirker kvartals-

rapporteringen som vist i rapportens omtale av livvirksom-

heten.

I SPP Konsern viser samlede premieinntektene i kvartalet

positiv utvikling med en økning på 12 prosent sammenlignet

med samme periode i fjor. SPP har intensivert salgsarbeidet i

alle kanaler. Sammen med økte markedsføringsaktiviteter har

dette gitt seg utslag i en vekst i ny forretning på 50 prosent

sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Veksten i salget

er først og fremst drevet av økt aktivitet i egne salgskanaler,

men det er også vekst i salget gjennom meglerkanalen. 

Resultatet i SPP Konsern er påvirket av svake finansmarkeder

i 1. kvartal. I kvartalet har SPP implementert dynamisk risiko-

styring etter de samme prinsipper som benyttes i Storebrand

Livsforsikring. Dette innebærer at risikoen i fallende aksje-

markeder gradvis reduseres slik at kunders og eiers risikoka-

pital beskyttes. Som en konsekvens av dette er aksjeandelen

redusert med 9,8 og 7,5 prosentpoeng for henholdsvis

Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 1. kvartal 2008

HOVEDTREKK

• Konsernresultat1 på 535 millioner kroner i kvartalet 

• Resultatet er positivt påvirket av overgang til ny forsikringslov

• Sterk premievekst og flyttebalanse i Storebrand Livsforsikring

• Solid vekst i nytegning og premieinntekter i SPP

• Finansinntektene i livvirksomheten preget av svak markedsutvikling 

• Positiv utvikling i netto renteinntekter i Storebrand Bank 
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1 Fra 2008 vises konsernresultat før skatt og amortisering av
immaterielle eiendeler.
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Konsernresultat pr. kvartal1

Konsernresultat:1
1. KVARTAL HELE ÅRET

MILL. KRONER 2008 2007 2007

Livsforsikring 448 272 1 635

Kapitalforvaltning 48 31 138

Storebrand Bank 51 79 235

Øvrig virksomhet -12 7 12

Konsernresultat 535 389 2 020

Amortisering immaterielle eiendeler -133

Konsernresultat etter amortisering

før skatt 402 389 2 020



Defined Benefit (DB) og Defined Contribution (DC) porteføl-

jene. Villkorad återbäring (forsikringskundenes bufferkapital)

var ved utgangen av 1. kvartal NOK 10,2 milliarder. 

Storebrand Kapitalforvaltnings kvartalsresultat er påvirket 

av uroen i finansmarkedene. Kombinasjonen av reduserte

midler til forvaltning i fond og svak relativ avkastning i 

diskresjonære midler fører til lavere totale inntekter

sammenlignet med samme periode i 2007. Totale kostnader

reduseres sett i forhold til fjoråret som følge av lavere

avkastningsbasert avlønning og god kostnadskontroll.

Storebrand Kapitalforvaltning forvaltet 230 milliarder kroner

ved utgangen av kvartalet. Dette er en økning på 2,2 milliar-

der kroner fra årsskiftet.

Storebrand Banks resultat er preget av positiv utvikling i

netto renteinntekter med en vekst på 36 prosent i forhold til

1. kvartal i fjor. Netto renteinntekter i prosent av gjennom-

snittlig forvaltningskapital ble på 1,19 prosent i 1. kvartal,

mot 1,07 prosent for hele 2007. Fortsatt kundevekst, pristil-

pasning av utlånsporteføljen og økt innskuddsdekning bidrar

positivt til resultatutviklingen. Inntektsføring av netto taps-

avsetninger er i kvartalet 1 million kroner mot 45 millioner

kroner i samme periode i 2007. Storebrand Kredittforetak AS

har i april gjennomført den første utstedelsen av obligasjo-

ner med fortrinnsrett. Det etablerte låneprogrammet har

mottatt Aaa-rating fra Moody’s. Utlånsvolumet i kredittfore-

taket utgjør ved utgangen av kvartalet 6,4 milliarder kroner.  

Storebrand Skadeforsikring oppnådde et godt salg i 1. kvar-

tal. I løpet av kvartalet økte antall kunder med 3 315. Ved

utgangen av 1. kvartal hadde selskapet mer enn 19 000

kunder, som i gjennomsnitt hadde 3,0 poliser hver. 

OPPKJØP AV SPP
Gjennomføringen av transaksjonen ble foretatt 21. desem-

ber 2007. Den regnskapsmessige implementeringen er

basert på egenkapitalen i SPP Konsern pr. 31.12.2007 og

resultatet for SPP i 1. kvartal er konsolidert i Storebrands

konsernresultat og balanse. 

Integrasjonen av SPP går etter planen. Samarbeidet mellom

Storebrand og SPP preges av gjensidig tillit og vilje til å dele

kunnskap, og selskapene vil sammen skape en robust 

nordisk organisasjon. I løpet av de første 100 dagene har

SPP økt salget markant sammenlignet med tilsvarende 

periode 2007. Salgsutviklingen bekrefter de tiltak som ble

identifisert tidlig i planleggingsfasen. Det er gjennomført en

ny runde med møter hos forsikringsmeglere for å beskrive

den investerings- og risikostyringsmodell som nå implemen-

teres. Modellen og de videre planene har blitt godt mottatt.

Parallelt med økt salgsaktivitet gjennomføres som planlagt

produktivitetsforbedringstiltak innenfor områdene service 

og administrasjon. I sum er det en god utvikling i arbeidet

med å nå  målene knyttet til inntektssynergier og kunde-

tilfredshet. Realiserte synergier vil bli rapportert fra og med 

2. kvartalsresultatet for 2008.

I forbindelse med gjennomføring av oppkjøpet tok

Storebrand ASA opp et brolån fra et syndikat av banker.

Storebrand ASA har lånt disse pengene videre til Storebrand

Livsforsikring AS i form av et ansvarlig lån. Storebrand

Livsforsikring tok opp et nytt ansvarlig lån i markedet i

februar 2008 for å refinansiere et eksisterende lån. Deler 

av låneprovenyet ble benyttet til å redusere lånet fra

Storebrand ASA. Storebrand ASA foretok en tilsvarende 

nedbetaling på brolånet. Brolånet er p.t. på 470 millioner

Euro og er forlenget frem til 1. desember 2008, med mulig-

het for ytterligere forlengelse frem til 2. mars 2009. Brolånet

planlegges erstattet med ansvarlige lån. 

RESULTAT LIVVIRKSOMHETEN 

Nedenfor omtales resultatutviklingen i henholdsvis

Storebrand Livsforsikring AS (ekskl. SPP) og SPP konsern.

Resultatutvikling Storebrand Livsforsikring AS 

(ekskl. SPP)  

Nytt regelverk for livsforsikringsbransjen i Norge

Ny forsikringslov med forskrifter trådte i kraft 1. januar 2008. 

Den nye loven innebærer omfattende endringer for livsfor-

sikringsselskapene. Det er arbeidet intenst for å styrke

Storebrands konkurransekraft ved å utnytte de muligheter

som nå har åpnet seg. Målet med den nye forsikringsloven

er større forutsigbarhet og gjennomsiktighet i prisingen av

forsikringsproduktene, samt å skape et tydeligere skille

mellom kundenes pensjonsmidler og forsikringsselskapets

egne midler. Hovedprinsippet etter det nye regelverket er 

at prisene fastsettes med endelig virkning og betales på 

forhånd.

For kollektiv ytelsespensjon og for nyopprettede garanterte

individualprodukter medfører ny forsikringslov at overskud-

det skal gå til kunden. De ulike delene av pensjonsleveran-

sen prises separat på forhånd og hvert priselement kan

inneholde et fortjenesteelement til forsikringsselskapet.

Som følge av dette er eiers resultat mindre påvirket av

finansmarkedets utvikling enn tidligere.

For gamle og nye fripoliser innføres et modifisert over-

skuddsdelingsregime som innebærer at selskapet kan

beholde inntil 20 prosent av overskuddet som her utgjør

summen av rente- og risikoresultatene fra fripolisene. 
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Resultat Livvirksomheten:
1. KVARTAL HELE ÅRET

MILL. KRONER 2008 2007 2007

Storebrand Livsforsikring AS 382 269 1 622

SPP Konsern 63

Øvrige datterselskaper 
(inkl. Storebrand Helseforsikring) 4 3 13

Resultat livvirksomheten 448 272 1 635

Amortisering immaterielle eiendeler -122

Resultat etter amortisering før skatt 
livsforsikringsvirksomheten 326 272 1 635



Modifisert overskuddsdelingsmodell innebærer at et even-

tuelt negativt risikoresultat vil gå til fradrag mot kundenes

renteoverskudd. Selskapet får i tillegg tilført all avkastning

på kapital i balansen som ikke tilhører kundene.  

Individuelle produkter som er i selskapet før lovens ikraft-

tredelse videreføres etter overskuddsregler som gjaldt før

2008, det vil si at selskapet kan ta maksimal 35 prosent av

totalt overskudd.

Resultatutvikling i perioden

Resultatoppsettet nedenfor viser de samlede rente-, admi-

nistrasjons- og risikoresultater i virksomheten, det vil si

både resultater til kunder og eiere. Resultat til eier utgjorde

385 millioner kroner i 1. kvartal (269 millioner), og er gene-

rert gjennom ulike produktområder samt avkastningen på

selskapsporteføljen, som beskrevet i avsnittet ’Resultat til

eier’ nedenfor.

Renteresultat

Renteresultatet ble totalt minus 288 millioner kroner (870

millioner) i 1. kvartal. Renteresultatet er drevet av urolige

finansmarkeder i kvartalet. Det er realisert netto gevinster

av verdipapirer på 265 millioner kroner (254 millioner) i

kvartalet. 

Administrasjonsresultat 

Administrasjonsresultatet ble på totalt minus 101 millioner

kroner (minus 135 millioner) i 1. kvartal. Administra-

sjonsresultatet er påvirket av lavere forvaltningshonorarer

og bonuskostnader samt økte administrasjonspremier. 

Risikoresultat

Det samlede risikoresultatet ble på 221 millioner kroner i 

1. kvartal 2008 sammenlignet med 80 millioner kroner i

samme periode i 2007. Resultatet er preget av at det for

bransjer uten risikoutjevningsfond er inntektsført 164 millio-

ner kroner fra sikkerhetsfondet.  

Resultat til eier

Samlet ble resultat til eier før skatt ble 385 millioner kroner

i 1. kvartal. Resultat til eier genereres gjennom fire hoved-

produktområder med forskjellige inntjeningsstruktur, samt

avkastningen på selskapsporteføljen.

For kollektiv ytelsespensjon er det i 1. kvartal inntektsført

100 millioner kroner i forhåndsprising. I tillegg er resultatet

blant annet påvirket av inntektsføring på 99 millioner kroner

som følge av oppløsning av sikkerhetsfond og inngår i

resultatposten Risikoresultat.

I produktområdene kollektiv investeringsvalg (hovedsakelig

innskuddsordninger og OTP) og unit linked er resultatet 

preget av begrensede forsikringsfond til forvaltning. Dette

innebærer at administrasjonsinntektene fortsatt er på et

relativt lavt nivå.

For risikoprodukter er det samlede resultatet på 62 millioner

kroner tilfredsstillende og preges av stabile og gode 

marginer. Oppløsning av sikkerhetsfondet på 51 millioner

kroner er inkludert i risikoresultatet. 

For individual- og fripoliseproduktene med overskuddsdeling

preges resultatet av svake finansmarkeder og dermed ingen

resultat til fordeling mellom kunder og eiere. Eier har i 1.

kvartal dekket et netto administrasjonsunderskudd på 16

millioner kroner. Posten Øvrig resultat inkluderer inntektsfø-

ring av overføring fra sikkerhetsfond til risikoutjevningsfond. 

Selskapsporteføljen oppnådde en netto finansavkastning
(renteresultat) på 103 millioner kroner i kvartalet.

* Tall for 2007 inkluderer avkastning på selskapskapitalen, resultat for

datterselskaper er inkl. i tallene for Storebrand Livsforsikring AS i 2007

pga. egenkapitalmetoden.
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Resultat til eier pr. produktområde i 1. kvartal
KOLLEKTIV INVE- INDIVIDUAL

KOLLEKTIV STERINGSVALG FRIPOLISER
YTELSE OG UNIT LINKED RISIKO- OVERSKUDDS- SELSKAPS-

MILL. KRONER FEE BASERT FEE BASERT PRODUKTER DELING PORTEFØLJE SUM

Administrasjonsresultat 7 -32 -38 -62

Renteresultat 1 16 103 119

Risikoresultat 99 84 183

Pris på rentegaranti og fortjeneste risiko 100 100

Egenkapitalbetjening -16 -16

Resultat datterselskaper 3 3

Øvrig 30 28 58

Resultat før skatt norsk livsforsikringsvirksomhet 206 -31 62 14 134 385

Resultat Storebrand Livsforsikring AS 

(ekskl. SPP)
1. KVARTAL HELE ÅRET

MILL. KRONER 2008 2007* 2007*

Renteresultat -288 870 7 887

Administrasjonsresultat -101 -135 -669

Risikoresultat 221 80 244

Øvrig 173 -14 -3 042

Resultat før trekk fra tilleggsavsetning 6 801 4 420

Trekk fra tilleggsavsetning 376

Resultat etter trekk fra tilleggsavsetning 382 801 4 420

Resultat til kunder utover 

garantert rente -532 -2 797

Resultat til eier  
Storebrand Livsforsikring AS 382 269 1 622

Resultat øvrige datterselskaper 3

Resultat før skatt norsk livvirksomhet 385 269 1 622

Note: Tabellen ovenfor følger av ny forsikringslov og har således ikke sammenlignbare tall for 2007.



Avkastning på selskapskapitalen er positiv som følge av 
inntektsføring av eiers andel av kursreguleringsfond pr.
01.01.2008 på 235 millioner kroner. 

Sikkerhetsfondet i Storebrand Livsforsikring pr 31.12.2007,
som tidligere var en forpliktelse, er nå blitt oppløst og inn-
tektsført i forbindelse med ny forsikringslov. Dette utgjør
hoveddelen av inntektsføring på omlag 200 millioner kroner.

Etter Storebrands IFRS-regnskap er kursreguleringsfond 
vurdert som en gjeldspost. Innføring av ny forsikringslov har
medført at en andel av kursreservene har blitt allokert til
eier. Denne andelen på 235 millioner kroner er inntektsført 
i kvartalet. Kursreguleringsfond vurderes fremdeles som en
gjeldspost etter IFRS.

Resultat til kunder

Resultatet til kundene er avhengig av utviklingen i finans-
markedet samt hvilke profilvalg kundene har gjort på sine
investeringer. Uroen i finansmarkedet i 1. kvartal har med-
ført at kundenes beregnede overskudd er lik den garanterte
avkastningen. Det er i kvartalet trukket 376 millioner fra 
tileggsavsetning for å dekke avkastning lavere enn garanti 
i enkelte av kundeporteføljene.

Investeringsavkastning, aktivaallokering og risikokapital

Utviklingen i aktivaallokeringen i 1. kvartal er preget av mar-
kedsturbulensen siden årsskiftet.  Vektet aksjeeksponering
for kundeporteføljer med garantert avkastning er redusert
med 9 prosent (hensyntatt derivatposisjoner) til 17 prosent
i løpet av første kvartal. 

For kundeporteføljer med garantert avkastning ble det opp-
nådd en vektet bokført investeringsavkastning på 0,7 pro-
sent i kvartalet. Vektet markedsavkastning ble minus 1,6
prosent i kvartalet, sammenlignet med en verdijustert
avkastning på 2,1 prosent i 1. kvartal 2007.

Netto investering i obligasjoner som holdes til forfall er
redusert med 0,2 milliarder kroner i 1. kvartal. Omløps-
porteføljen av obligasjoner og sertifikater er økt med 2,7
milliarder i kvartalet, mens øvrige aktivaklasser har hatt 
mindre endring i 1. kvartal.

76 prosent av forvaltningskapitalen fra kunder med investe-
ringsvalg (innskuddspensjon og unit linked) er plassert i
aksjefond- og kombinasjonsfond, mot 79 prosent ved
utgangen av 2007. Avkastningen til de anbefalte investe-
ringsvalgene for innskuddspensjon ble i 1. kvartal på hen-
holdsvis minus 1,3 prosent for forsiktig profil, minus 5,5
prosent for balansert profil og minus 9,4 prosent for 
offensiv profil. Siste 12 måneder har avkastningen i 
profilene vært henholdsvis 2,4, minus 1,8 og minus 5,3 
prosent.

Den totale forvaltningskapitalen er økt med 4,8 milliarder
kroner i kvartalet og utgjorde 201,4 milliarder kroner ved
utgangen av 1. kvartal 2008. Økningen i kvartalet er drevet
av blant annet netto tilflyttet premiereserve. 

I løpet av 1. kvartal er selskapets risikokapital redusert med
7,5 milliarder kroner til 8,0 milliarder kroner som følge av
disponering av årsresultatet, samt endring i kursregulerings-
fond og tilleggsavsetninger. Tilleggsavsetningene er redusert
med 376 millioner kroner blant annet for å dekke påløpt
rentegaranti og utgjør 5 379 millioner kroner ved utgangen
av 1. kvartal 2008. Tilleggsavsetningene dekker fortsatt om
lag ett års rentegaranti. 

Kursreservene på omløpsmidlene i kollektivporteføljen er
redusert med om lag 4 milliarder kroner i 1. kvartal 2008 og
utgjorde minus 456 millioner kroner ved utgangen av kvar-
talet. Nedgangen følger av det svake aksjemarkedet. 

Kursreguleringsfondet kan ikke være negativt og denne
underverdien er resultatført i regnskapet. Virkelig verdi på
anleggsobligasjonene er økt med 171 millioner kroner i
kvartalet og kursreserven på anleggsobligasjonene utgjorde
211 millioner kroner ved utgangen av 1. kvartal 2008.
Denne kursreserven tas ikke inn i regnskapet. 

Selskapet har positive marginer i forhold til alle kapitalkrav.
Kapitaldekningen for Storebrand Livsforsikring Konsern er i
1. kvartal 10,0 prosent. Solvensmarginprosenten er 131
prosent ved utgangen av 1. kvartal mot 136 prosent ved
utgangen av 2007.

For å sikre en optimal kapitalstruktur og kjernekapitaldek-

ning i Storebrand Livsforsikring har styret i Storebrand ASA
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Aktivaprofil kundeporteføljer med garantert 
avkastning og selskapsporteføljen

Kundeporteføljer med garanti

Selskapsporteføljen

Risikokapital i % av kundefond ekskl. 
tilleggsavsetninger



vedtatt å tilføre livselskapet 450 millioner kroner gjennom

en rettet emisjon. Etter ervervet av SPP er de regulatoriske

nøkkeltallene påvirket av konsolideringseffekter, og solvens-

marginen og kjernekapitaldekning er noe lavere enn selska-

pets målsetting.

Kapitaltilførselen styrker solvensmarginen og kjernekapital-

dekningen i Storebrand Livsforsikring. Basert på nøkkeltal-

lene ved ved utgangen av 1. kvartal vil solvensmargin og

kjernekapitaldekning i Storebrand Livsforsikring etter emisjo-

nen utgjøre henholdsvis 135 prosent og 6,0 prosent. Dette

vil ikke ha betydning for gruppens konsoliderte finansielle

stilling.

Premieinntekter og flyttebalanse

Totale premieinntekter, eksklusiv tilflyttede midler i

Storebrand Livsforsikring, ble 6,4 milliarder kroner i 1. kvar-

tal 2008, en økning på 18 prosent i forhold til samme peri-

ode i fjor. For kollektive forsikringer med investeringsvalg var

det i 1. kvartal en økning på 29 prosent sammenlignet med

tilsvarende periode i fjor. Økningen er en følge av kundevek-

sten innenfor obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Kollektiv

ytelsesordning hadde en økning på 24 prosent som følge av

både høye engangspremier og terminpremier. Tradisjonell

individuell kapitalforsikring har hatt en økning på 26 prosent

på grunn av godt salg av Garantikonto. Gruppelivsforsikring

viste en økning på 7 prosent. 

Det er bokført en netto tilflytting til Storebrand på 2 193

millioner kroner i 1. kvartal 2008 (384 millioner). Det har i

kvartalet vært et godt salg av kollektiv pensjon, mens salget

for individuell forsikring totalt sett er svakere enn samme

periode i fjor. Avgangen for spareavtaler uten bindingstid er

halvert i forhold til samme periode i fjor.

Samlet nytegnet premie (APE) pr 1. kvartal 2008 er 765 mil-

lioner kroner, en økning på 36 prosent sammenlignet med

tilsvarende periode i fjor. Det gode salget av Garantikonto

og økning i tilflyttet reserve innenfor kollektiv pensjon 

gjenspeiles i samlet nytegnet premie.  

Resultatutvikling SPP Konsern

Administrasjonsresultatet i SPP viser en nedgang på 9 millio-

ner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Inntektene er uforandret. Reduserte midler til forvaltning

som følge av den negative utviklingen i finansmarkedene,

kombinert med økte premieinnbetalinger i perioden har

bidratt til å holde inntektene stabile. Kostnadene øker med

9 millioner fra 1. kvartal 2007 som følge av økte markedsfø-

ringskostnader, separasjons- og integrasjonskostnader samt

merverdiavgift innført på tjenester kjøpt fra Handelsbanken.

Integrasjonskostnadene i 1. kvartal er på 15 millioner 

kroner. Administrasjonsresultatet tilfaller eier i sin helhet. 

Det gode risikoresultatet i 1. kvartal, skyldes i første rekke

en oppløsning av sykereserver i perioden. I tillegg ble

modellene for avsetning av sykereserver gjennomgått, noe

som resulterte i 20 millioner kroner i reserveoppløsninger.

Risikoresultatet tilfaller i sin helhet eier i henhold til

overskuddsdelingsmodellen i SPP.

Finansresultatet ble på minus 70 millioner kroner i 1. kvar-

tal. Resultatet kan forklares med følgende tre forhold:

(i) Totalavkastningen i SPPs investeringsporteføljer var for DB

bestanden minus 3,99 prosent (1,14 prosent) og for DC

bestanden minus 3,75 prosent (1,19 prosent).

Overskuddsdeling i SPP forekommer når avkastningen er

høyere enn garantert rente. Rentegarantien ligger mellom

2,5 og 5,2 prosent. Eier har da krav på inntil 10 prosent av

investeringsresultatet og det eksisterer ingen øvre begrens-

ning for tildeling til eier. Den svake avkastningen 

i 1. kvartal tillot ingen overskuddsdeling til eier.

(ii) Det var tilstrekkelige buffere til å dekke den negative 

avkastningen i perioden for de fleste kontrakter. I de porte-

føljer som har Latent Kapitaltilskot (LKT) som buffere, har

hedge-aktiviteter bidratt til å kompensere for verdifallet.

Nettoeffekten av LKT og hedge er minus 81 millioner kroner

i 1. kvartal.

(iii) Det finansielle resultatet består også av avkastningen

fra egen risikoportefølje. Risikoporteføljen består av avset-

ninger gjort i forbindelse med risikoprodukter. Porteføljen er

på 1,8 milliarder kroner og fikk en bokført gevinst i 1. kvar-

tal på 12 millioner kroner. 

Øvrig resultat ble 45 millioner kroner i 1. kvartal. I dette

resultatet føres avkastning på egenkapitalen og kostnader

på ansvarlig lån. Resultatnedgangen fra i fjor, skyldes i før-

ste rekke at en mindre del av egenkapitalporteføljen er

investert i aksjefond, som har opplevd et fall i verdiene i 1.

kvartal. For øvrig er egenkapitalporteføljene i all hovedsak

plassert i rentebærende papirer.

Investeringsavkastning, aktivaallokering og 

risikokapital

Den negative avkastningen skyldes i hovedsak den svake

utviklingen i aksjemarkedene i 1. kvartal. Ved inngangen til

1. kvartal besto kundeporteføljen i både DB og DC av 40,5

prosent aksjer.

Resultat SPP Konsern1

1. KVARTAL HELE ÅRET
MILL. KRONER 2008 2007 2007

Administrasjonsresultat 17 26 101

Risikoresultat 71 15 186

Finansresultat -70 -10 -372

Øvrig 45 78 248

Resultat SPP Konsern 63 110 162

Amortisering immaterielle eiendeler -122

Resultat etter amortisering før skatt -59 110 162
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Finansavkastning
1. KVARTAL HELE ÅRET

MILL. KRONER 2008 2007 2007

Defined Benefit (DB)% -3,99% 1,14% 0,46%

Defined Contribution (DC)% -3,75% 1,19% 0,40%

1 Inklusiv Euroben og Storebrand Holding AB



I 1. kvartal har SPP implementert dynamisk risikostyring 
etter de samme prinsippene som benyttes i Storebrand.
Dette innebærer at det i fallende aksjemarkeder selges
aksjer gradvis for å beskytte kunders og eiers risikokapital.
Som en konsekvens av risikostyringen har man i kvartalet
solgt seg ned i aksjer, slik at aksjeandelen er redusert med
9,8 og 7,5 prosentpoeng for henholdsvis DB og DC porteføl-
jene. For øvrige aktivaklasser har det vært mindre endringer
i perioden, med unntak av økningen i renter som følge av
nedvektingen i aksjer.

SPP benytter seg også av derivater til å sikre at finansresul-
tat til eier ikke blir negativt som følge av negativ avkastning
for porteføljer uten buffere. Til forskjell fra Storebrand
Livsforsikring hvor hedgen er en del av kundeporteføljen,
finnes denne hedgen i SPPs selskapsportefølje. 

Inntekten på sikringsforretningene er skattepliktig i henhold
til svenske skatteregler, mens tilsvarende økning i forsik-
ringsforpliktelsene ikke er fradragsberettiget. Dette har i 1.
kvartal bidratt til en høy skattekostnad i SPP Konsern på 233
millioner og utgjør hele Storebrand konsernets skattekost-
nad i kvartalet. Sikringsinntektene for kvartalet er unormalt
høye som følge av de turbulente markedene. Dette med-
fører at skattekostnaden, hensyntatt Storebrands skatte-
synergier, forventes betydelig redusert på årsbasis.

Villkorad återbäring (forsikringskundenes bufferkapital) var
ved utgangen av 1. kvartal 10,2 milliarder kroner. Dette
representerer en nedgang på 3,5 milliarder kroner og følger
av svak markedsutvikling og negativ totalavkastning. De
totale forsikringsreservene utgjorde ved utgangen av kvarta-
let 101,6 milliarder kroner sammenlignet med 103,1 milliar-
der kroner ved årsskiftet. Pr. 1. kvartal var 23,3 milliarder
kroner av reservene plassert i fondsforsikring mot 23,9 milli-
oner kroner ved årsskiftet. 

Solvensmarginen var ved utgangen av 1. kvartal på 164 
prosent. Nedgangen fra 178 prosent fra årsskiftet skyldes i
hovedsak et negativ resultat etter skatt samt innføringen av
regnskapsstandarden IAS 19 vedrørende pensjoner hvor det
er gjort avsetninger mot egenkapitalen i perioden.

Premieinntekter

Premieinntektene viser i kvartalet positiv utvikling med en
økning på 12 prosent. Engangspremier øker mest, med 19
prosent, noe som i hovedsak skyldes at en større pensjons-
kunde har lagt sine avgangspensjoner til Euroben. Økningen
i premieinntekter i tradisjonelle produkter inklusive Euroben
var på 17 prosent i kvartalet, mens det var en vekst i 
premieinntekter på 6 prosent for fondsforsikring / Unit
Linked.   

SPP har intensivert salgskraften i alle kanaler, og sammen
med økte markedsføringsaktiviteter opplevde SPP en vekst i
ny forretning på 50 prosent sammenlignet med samme peri-
ode i fjor. Veksten i salget er først og fremst drevet av salg
gjennom egen salgskanal, men man ser også økt salg
gjennom meglerkanalen. Salgsøkningen knytter seg til både
tradisjonell garantert forretning, Euroben og fondsforsikring/
Unit Linked. Sistnevnte har en økning i nytegnet premie
(APE) på 55 prosent fra 1. kvartal 2007. 

Resultatutvikling øvrig livvirksomhet
Storebrand Helseforsikring AS oppnådde et resultat i kvarta-
let på 1 millioner kroner (5 millioner). Premieinntektene for
helseforsikringsproduktene har steget med 22 prosent i for-
hold til samme periode i fjor, og utgjorde 58 millioner kro-
ner pr. 1. kvartal 2008. Av veksten i opptjent premie for
egen regning har økningen fordelt seg jevnt mellom Norge
og Sverige. Selskapet er 50 prosent eid av Storebrand og til-
byr behandlingsforsikring i bedrifts- og privatmarkedet.

KAPITALFORVALTNINGSVIRKSOMHETEN 

Resultatet for 1. kvartal preges av uroen i finansmarkedene.
Kombinasjonen av reduserte midler til forvaltning i fond,
som resulterer i lavere forvaltningshonorarer, og svak relativ
avkastning i diskresjonære midler fører til lavere totale inn-
tekter sammenlignet med samme periode i 2007. Totale
kostnader reduseres sett i forhold til fjoråret som følge av
lavere avkastningsbasert avlønning og god kostnadskontroll. 
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Aktivaprofil kundeporteføljer med garantert avkastning

Utvikling Villkorad Återbäring 

Premieinntekter SPP Konsern
1. KVARTAL HELE ÅRET

MILL. KRONER 2008 2007 2007

Engangsinnbetalinger 465 392 2 141

Løpende innbetalinger 1 404 1 265 5 195

Totalt 1 869 1 657 7 336

Defined Benefit

Defined Contribution

Resultat kapitalforvaltningsvirksomheten
1. KVARTAL HELE ÅRET

MILL. KRONER 2008 2007 2007

Totale inntekster 85 90 331

Totale kostnader -59 -65 -258

Netto finans/annet 21 6 66

Resultat kapitalforvaltning 48 31 158

Amortisering immaterielle eiendeler -0,6

Resultat etter amortisering før skatt 48 31 138



Fra og med 1. kvartal 2008 rapporteres resultatet i eien-
domsforvaltningsselskapet Storebrand Eiendom som en del
av Kapitalforvaltningsvirksomheten. Resultatposten Netto
finans/annet påvirkes positivt av resultatet fra Storebrand
Eiendom. 

Storebrand Kapitalforvaltning forvaltet 230 milliarder kroner
ved utgangen av 1. kvartal. Dette er en økning på 2,2 milli-
arder fra årsskiftet. For kvartalet isolert sett er det særlig i
diskresjonære midler en økning i midler til forvaltning. Av
totale midler til forvaltning utgjør konserninterne kunder
(inkludert eiendom) 170 milliarder kroner, mens eksterne
diskresjonære midler og fond utgjør 59 milliarder kroner. 

Netto nysalg i kapitalforvaltningsvirksomheten (eksterne dis-
kresjonære midler og verdipapirfond) utgjorde 48 millioner i
1. kvartal. Utviklingen i markedet bidrar til en vridning mot
rentefond i institusjonsmarkedet. Videre preges privatmarke-
det av innløsning både i aksje- og rentefond.

BANKVIRKSOMHETEN

Utviklingen i netto renteinntekter viser en økning i 1. kvartal
sammenlignet med året før. Netto renteinntekter i prosent
av gjennomsnittlig forvaltningskapital ble på 1,19 prosent
(1,08 prosent) i 1. kvartal mot 1,07 prosent for hele 2007.
Vekst i innskudd og utlån og en reprising av utlånsporteføl-

jen for å dekke inn økte fundingkostnader har gitt positive
effekter i 1. kvartal 2008. 

Netto provisjonsinntekter viste en økning i 1. kvartal
sammenlignet med tilsvarende periode året før. Veksten er
drevet av økt kundetilstrømning og forvaltningsprovisjoner
fra spareproduktene Storebrand Optimér ASA og Storebrand
Eiendomsfond. Det er ikke gjennomført nye emisjoner i 
1. kvartal 2008. 

Oppkjøpene av eiendomsselskapene Hadrian Eiendom AS,
Trajan AS og 13 selskaper i Ring Eiendomsmegling AS i løpet
av 2007 og 2008 medfører en økning i andre inntekter
sammenlignet med samme periode i 2007. Andre inntekter
er i kvartalet også påvirket av endring i markedsverdier på
finansielle instrumenter, som har gitt en resultateffekt på i
underkant av minus 5 millioner kroner. Etableringen av et
team for eiendomsrelatert corporate rådgivning i Storebrand
Markets vurderes som vellykket, og bidrar med 2 millioner
kroner under andre inntekter. 

Kostnadsprosenten (C/I) ble på 73,6 prosent (70,1 prosent)
for 1. kvartal. Økningen i kostnadsprosent påvirkes av opp-
kjøpte selskaper i slutten av 2007 og 2008. I forbindelse
med oppkjøpene er det identifisert immaterielle eiendeler
som amortiseres. Effekten av dette utgjør 3 millioner kroner
i 1. kvartal. Kostnadsprosenten i morbanken ble på 70,5
prosent for 1. kvartal. 

Det har i 1. kvartal 2008 vært en økning i samlet mislig-
holdsvolum på 64 millioner kroner til 512 millioner kroner.
Økningen knytter seg til misligholdte lån uten identifisert
verditap. Nivået på misligholdsvolumet er normalt. Samlet
inntektsføring av netto endring i tapsavsetninger og konsta-
terte tap er i kvartalet 1 million kroner (45 millioner). 

Storebrand Bank hadde i 2007 god volumutvikling i privat-
markedet, noe som har fortsatt inn i 2008. Økningen i
utlånsvolum til privatmarkedet for bankkonsernet i kvartalet
utgjorde 0,5 milliarder, med en kundevekst på 1,6 prosent i
kvartalet. Utviklingen er drevet av fortsatt god kundetil-
strømning. 

Bankkonsernets forvaltningskapital var ved utgangen av
kvartalet 42,5 milliarder kroner. Samlede utlån har økt med
2 prosent til nærmere 38 milliarder kroner hittil i 2008.
Utlån i Storebrand Livsforsikring AS, administrert av
Storebrand Bank ASA, har økt med 0,4 milliarder kroner i
kvartalet til 3 milliarder kroner pr 31. mars 2008. 

Datterselskapet Storebrand Kredittforetak AS fikk i januar
2008 konsesjon fra Kredittilsynet til etablering av kreditt-
foretak og utstedelser av obligasjoner med fortrinnsrett. 
I februar 2008 startet selskapet med kjøp av lån fra
Storebrand Bank ASA. Ved utgangen av 1. kvartal utgjorde
brutto utlån i datterselskapet 6,4 milliarder kroner av totalt
utlånsvolum i privatmarkedet på 25,5 milliarder kroner.
Storebrand Kredittforetak AS har i april utstedt de første
obligasjonene med fortrinnsrett. Obligasjonen er lagt ut i 
det norske markedet. Det etablerte låneprogrammet har
mottatt Aaa-rating fra Moody’s.

Bankens innskuddsdekning var 50,2 prosent ved utgangen
av kvartalet mot 44,6 prosent året før. Økningen i inn-
skuddsdekningen skyldes gjennomførte markedskampanjer,
økte markedsandeler og konkurransedyktige betingelser. 
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Totale midler til forvaltning:

Storebrand Bank Konsern 
1. KVARTAL HELE ÅRET

MILL. KRONER 2008 2007 2007

Netto renteinntekter 126 93 413

Netto provisjonsinntekter 18 11 58

Andre inntekter 17 12 46

Totale inntekter 160 115 517

Driftskostnader 111 -81 -360

Resultat før tap 50 35 157

Tap på utlån 1 45 78

Resultat bankvirksomheten 51 79 235

Amortisering immaterielle eiendeler -7

Resultat etter amortisering før skatt 44 79 235



Vedvarende urolige kredittmarkeder har medført stigende
fundingkostnader for banken i 1. kvartal. Tilgangen på likvi-
ditet i det korte markedet har fungert tilfredsstillende med
moderat risikopåslag på renten i kvartalet. Obligasjonsfun-
ding i markedet ble imidlertid vesentlig dyrere gjennom kvar-
talet som resultat av internasjonal reprising av kredittmargi-
ner. Bankens refinansiering i 1. kvartal har vært begrenset i
påvente av etablering av låneprogram i Storebrand Kreditt-
foretak AS. Utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett for-
ventes å bidra positivt i forhold til bankens fundingstruktur
og kostnader i 2008. Bankens likviditetssituasjon er tilfreds-
stillende.

Kapitaldekningen var ved utgangen av kvartalet på 11,4 
prosent med en kjernekapitaldekning på 8,4 prosent.
Kapitaldekningen er beregnet etter nye kapitaldekningsre-
gler (Basel II). Økningen sammenlignet med 31. desember
2007 er drevet av endrede regler for beregning av kreditt-
risiko ved utlån med pant i bolig. 

Storebrand Bank har i kvartalet kjøpt 76 prosent i Trajan AS,
et selskap som driver med rådgivning og prosjektutvikling
innen næringseiendom. Datterselskapet Ring Eiendoms-
megling AS har i kvartalet kjøpt 12 franchisekontorer og vil
med dette bidra til økt distribusjonskraft for banken.
Resultateffekter fra oppkjøpte selskaper er inkludert i resul-
tatregnskapet fra oppkjøpstidspunktet. Disse satsningene
styrker bankens markedsposisjon, og gir et bredere tilbud til
bankens eksisterende kunder, og skaper et grunnlag for 
fortsatt vekst fremover.

ØVRIG VIRKSOMHET
Øvrig virksomhet omfatter i hovedsak Storebrand ASA 
(morselskapet) og Storebrand Skadeforsikring.

Storebrand Skadeforsikring
Storebrand Skadeforsikring inkludert Oslo Reinsurance
Company ASA fikk et resultat på minus 6 millioner kroner i 
1. kvartal (minus 14 millioner).

Premieinntektene for egen regning utgjorde 33 millioner kro-
ner i 1. kvartal (6 millioner). Erstatningskostnadene for 1.
kvartal var på 27 millioner kroner (4 millioner). Dette gir en
skadeprosent for egen regning for 1. kvartal på 81.

Skadeprosenten preges av økning i storskader i kvartalet.
Driftskostnadene for Storebrand Skadeforsikring AS utgjorde
25 millioner kroner i 1. kvartal (17 millioner). 

Salget av forsikringspoliser i den nye virksomheten var godt
også i 1. kvartal. I løpet av kvartalet økte antall forsikrings-
poliser i bestanden med 9 946. Selskapet hadde en netto
økning i antall kunder på 3 315 i løpet av kvartalet. Ved
utgangen av 1.kvartal hadde selskapet 19 253 kunder. Ved
utgangen av mars var den totale porteføljen til Storebrand
Skadeforsikring på 158 millioner kroner i årlig premie. 

Nettsalg er Storebrand Skadeforsikrings primære salgskanal,
av den totale kundebestanden har 54 prosent av salget
kommet gjennom selskapets nettsalgsløsning

Storebrand ASA (morselskapet)

Resultatet for Storebrand ASA etter IFRS vises i tabellen
ovenfor. Det offisielle regnskapet til Storebrand ASA er
avlagt etter norsk regnskapslovgivning hvor selskapet ikke
har valgt å benytte IFRS. Informasjon om dette regnskapet
gis i årsrapporten til Storebrand ASA.

Netto finansinntekter ble 10 millioner kroner (39 millioner
kroner). Dette inkluderer en gevinst på 5,8 millioner kroner i
forbindelse med salg av Storebrand Felix kurs og konferanse
AS. Driftskostnadene i kvartalet var 21 millioner kroner 
(20 millioner kroner). 

Storebrand ASA hadde likvide eiendeler på 2,2 milliarder kro-
ner ved utgangen av 1. kvartal, hvorav i overkant av 2,0 mil-
liarder var plassert i kortsiktige rentepapirer med god kre-
dittrating. Total rentebærende gjeld i Storebrand ASA var på
5,4 milliarder kroner, hvorav 470 millioner Euro er et brolån
knyttet til oppkjøpet av SPP. Brolånet er forlenget frem til 
1. desember 2008, med mulighet for ytterligere forlengelse
frem til 2. mars 2009. Storebrand arbeider etter en plan
hvor brolånet erstattes av andre lån med lengre løpetid og
av høyere kvalitet.

Ved utgangen av 1. kvartal eide Storebrand ASA 1,1 prosent
(4 815 380 aksjer) av selskapets egne aksjer. Selskapet har
i 1. kvartal solgt 448 320 aksjer i forbindelse med aksje-
kjøpsordning for ansatte. Etter vedtak i generalforsamlingen
i Storebrand ASA den 23. april 2008 har styret fullmakt til å
kjøpe tilbake inntil 10 prosent av selskapets aksjekapital
frem til neste ordinære generalforsamling.   
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Resultat øvrig virksomhet
1. KVARTAL HELE ÅRET

MILL. KRONER 2008 2007 2007

Storebrand ASA1 661 1 052 1 057

Storebrand Skadeforsikring -6 -14 -18

Andre selskaper/elimineringer2 -668 -1 031 -1 027

Resultat øvrig virksomhet -12 7 12

Amortisering immaterielle eiendeler -2

Resultat etter amortisering før skatt -15 7 12

1 Inklusive aksjeutbytte/konsernbidrag døtre.
2 Inklusiv eliminering av aksjeutbyte/konsernbidrag døtre.

Storebrand ASA
1. KVARTAL HELE ÅRET

MILL. KRONER 2008 2007 2007

Konsernbidrag og utbytte 672 1 033 1 033

Renteinntekter 106 19 117

Rentekostnader -91 -23 -114

Gevinst/tap verdipapirer -7 44 85

Andre finansposter 1 -1 2

Netto finansposter 10 39 90

Driftskostnader -21 -20 -66

Resultat før skatt 661 1 052 1 057

Oslo 29. april 2008

Styret i Storebrand ASA
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Storebrand konsern 

RESULTATREGNSKAP *) 

MILL. KRONER 1. KV. 2008

Netto premieinntekter 12 299,1

Netto renteinntekter bankvirksomhet 125,7

Netto inntekter fra finansielle eiendeler og eiendom for selskap:

- aksjer og andeler til virkelig verdi 59,2

- obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning til virkelig verdi 12,2

- finansielle derivater til virkelig verdi 66,7

- netto inntekter fra investeringseiendommer 28,6

- resultat fra investeringer tilknyttede selskaper -23,4

Netto inntekter fra finansielle eiendeler og eiendom for kunder:

- aksjer og andeler til virkelig verdi -12 197,0

- obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning til virkelig verdi 743,2

- finansielle derivater til virkelig verdi 356,1

- til (fra) kursreguleringsfond 3 618,6

- netto inntekter fra obligasjoner til amortisert kost 1 093,5

- netto inntekter fra investeringseiendommer 432,0

Andre inntekter 946,2

Sum inntekter 7 427,3

Erstatninger for egen regning -5 844,7

Endring forsikringsforpliktelser ekskl. garantert avkastning -1 760,3

Til (fra) tilleggsavsetning livsforsikring 401,7

Garantert avkastning og tildeling til forsikringskundene 1 981,4

Tap på utlån/reversering av tidligere tap 1,5

Driftskostnader -946,5

Andre kostnader -43,7

Rentekostnader -239,5

Sum kostnader før amortsiering -6 892,3

Konsernresultat før amortisering 535,0

Amortisering av immaterielle eiendeler -132,8

Konsernresultat før skatt 402,2

Skattekostnad -233,2

Resultat for perioden 169,0

Resultat kan henføres til:

Minoritetens andel av resultatet 6,2

Majoritetens andel av resultatet 162,8

Sum 169,0

Resultat pr. ordinær aksje 0,37

Gjennomsnittlig antall aksjer i beregningsgrunnlaget (mill.) 444,9

Det er ingen utvanning på aksjene.

*) Se note 3



RESULTATREGNSKAP *)

MILL. KRONER 1. KV. 2007 HELE 2007

Netto premieinntekter 6 335,1 19 743,6

Netto renteinntekter bankvirksomhet 92,6 413,2

Netto inntekter og gevinster fra finansielle eiendeler til virkelig verdi:

- aksjer og andeler 950,1 658,0

- obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning 119,5 123,9

- finansielle derivater 768,3 4 649,0

- inntekter fra finansielle eiendeler med investeringsvalg 96,8 353,4

Netto inntekter fra obligasjoner til amortisert kost 565,5 2 235,2

Netto inntekter fra investeringseiendommer 883,3 4 387,5

Resultat fra investeringer tilknyttede selskaper 2,0 -19,6

Andre inntekter 165,5 853,1

Sum inntekter 9 978,7 33 397,3

Erstatninger for egen regning -5 606,8 -17 669,3

Endring forsikringsmessige avsetninger -1 870,2 -9 951,1

Rentekostnader -66,0 -318,2

Tap på utlån/reversering av tidligere tap 44,9 78,2

Driftskostnader -647,0 -2 581,6

Andre kostnader -20,6 -188,0

Sum kostnader -8 165,7 -30 630,0

Til (fra) kursreguleringsfond -896,1 2 036,0

Driftsresultat 916,9 4 803,3

Til (fra) tilleggsavsetning livsforsikring -400,0

Midler tilført fors.kundene innen livsforsikring -528,3 -2 383,5

Konsernresultat 388,6 2 019,8

Endring sikkerhetsavs m.v. i skadeforsikring -0,8 9,1

Resultat av ordinær virksomhet før skattekostnad 387,8 2 028,9

Skattekostnad -24,0 -20,1

Resultat for perioden 363,8 2 008,8

Resultat kan henføres til:

Minoritetens andel av resultatet 0,6 3,1

Majoritetens andel av resultatet 363,2 2 005,7

Sum 363,8 2 008,8

Resultat pr. ordinær aksje 1,48 7,95

Gjennomsnittlig antall aksjer i beregningsgrunnlaget (mill.) 245,4 251,5

Det er ingen utvanning på aksjene

*) Se note 4
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Storebrand konsern 
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Storebrand konsern 

BALANSE *)

MILL. KRONER 1. KV. 2008

Eiendeler selskapsportefølje
Utsatt skattefordel 219,9
Immaterielle eiendeler 10 336,6
Pensjonseiendel 204,2
Varige driftsmidler 218,3
Investeringer i tilknyttede selskaper 154,4
Utlån til kredittinstitusjoner 657,0
Utlån til kunder 37 533,3
Reassurandørenes andel av forsikringsmessige avsetninger 1 504,9
Eiendommer vurder til virkelig verdi 1 335,6
Andre eiendeler 208,6
Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer 14 412,0
Finansielle eiendeler til virkelig verdi

- Aksjer og andeler 1 767,2
- Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning 18 936,8
- Derivater 2 486,5
Andre kortsiktige eiendeler 461,0
Bankinnskudd 5 174,7

Sum eiendeler selskapsportefølje 95 611,0

Eiendeler kundeportefølje
Obligasjoner til amortisert kost 40 153,9
Utlån til kunder 3 048,1
Eiendommer vurdert til virkelig verdi 21 538,5
Finansielle eiendeler til virkelig verdi

- Aksjer og andeler 62 211,3
- Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning 109 200,1
- Derivater 4 028,2
Andre kortsiktige eiendeler 17 880,9
Bankinnskudd 34 859,2

Sum eiendeler kundeportefølje 292 920,2

Sum eiendeler 388 531,2

Egenkapital og gjeld
Innskutt egenkapital 11 713,9
Opptjent egenkapital 7 537,3
Verdireguleringsfond 46,0
Minoritetsinteresser 136,5

Sum egenkapital 19 433,7

Ansvarlig lånekapital 6 182,3
Kursreguleringsfond
Forsikringsmessige avsetninger livsforsikring 277 031,6
Forsikringsmessige avsetninger skadeforsikring 2 041,4
Pensjonsforpliktelser 1 390,3
Utsatt skatt 864,6
Finansiell gjeld

- Gjeld til kredittinstiusjoner 2 609,9
- Innskudd fra kunder i bankvirksomhet 18 974,4
- Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 22 053,1
- Derivater selskap 1 380,2
- Derivater kunder 1 784,3
Annen kortsiktig gjeld 34 785,4

Sum gjeld 369 097,5

Sum egenkapital og gjeld 388 531,2

*) Se note 3



BALANSE *)

MILL. KRONER 1. KV. 2007 HELE 2007

Eiendeler

Utsatt skattefordel 182,6 234,9

Immaterielle eiendeler 554,6 10 189,7

Pensjonseiendel 58,6 205,0

Varige driftsmidler 902,8 1 103,2

Investeringer i tilknyttede selskaper 238,6 174,6

Obligasjoner til amortisert kost 41 283,6 40 380,1

Utlån til kredittinstitusjoner 592,4 374,1

Utlån til kunder 34 945,5 39 493,5

Reassurandørenes andel av forsikringsmessige avsetninger 1 666,0 1 501,3

Eiendommer vurdert til virkelig verdi 17 693,9 21 358,6

Andre eiendeler 71,8 221,6

Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer 5 862,7 6 512,6

Finansielle eiendeler til virkelig verdi:

- Aksjer og andeler 50 195,7 73 661,1

- Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning 51 545,1 112 025,6

- Derivater 2 097,7 4 774,1

- Eiendeler i livsforsikring med investeringsvalg 7 777,2 39 083,4

- Andre finansielle eiendeler 4 853,4

Andre kortsiktige eiendeler 126,3 33,0

Bankinnskudd 16 024,3 25 569,0

Sum eiendeler 231 819,4 381 748,8

Egenkapital og gjeld

Innskutt egenkapital 3 046,4 11 711,7

Opptjent egenkapital 6 195,8 7 362,1

Verdireguleringsfond 29,3 44,6

Minoritetsinteresser 5,0 122,2

Sum egenkapital 9 276,5 19 240,6

Ansvarlig lånekapital 3 681,8 5 213,8

Kursreguleringsfond 6 785,8 3 853,7

Forsikringsmessige avsetninger livsforsikring 147 647,9 241 744,7

Avsetning i livsforsikring med investeringsvalg 7 777,2 39 208,2

Premie og erstatningsavsetninger skadeforsikring 2 187,4 1 998,8

Sikkerhetsavsetninger m.v. skadeforsikring 41,6 31,8

Pensjonsforpliktelser 871,3 1 121,0

Utsatt skatt 116,5 630,8

Finansiell gjeld:

- Gjeld til kredittinstiusjoner 2 751,6 3 064,5

- Innskudd fra kunder i bankvirksomhet 14 554,8 17 469,6

- Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 18 064,4 23 327,9

- Derivater 1 727,9 3 644,6

Annen kortsiktig gjeld 16 334,7 21 198,8

Sum egenkapital og gjeld 231 819,4 381 748,8

*) Se note 4
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ENDRING I EGENKAPITAL STOREBRAND KONSERN

Majoritetens andel av egenkapitalen

Annen egenkapital

Verdi- Innregnede Sum
Innskudd regule- inntekter og Annen annen Total

Mill. kroner egenkapital ringsfond kostnader* egenkapital egenkapital Minoritet Egenkapital

Egenkapital 31.12.06 3 045,2 24,0 -459,8 6 276,9 5 817,1 13,5 8 899,8

Poster ført direkte mot EK:
Endring estimatavvik pensjoner 143,8 143,8 143,8

Oppskrivning egne bygg 20,6 8,0 8,0 28,6

Omregningsdifferanser -30,1 -30,1 -30,1

Sikring bokført mot egenkapitalen -25,6 -25,6 -25,6

Periodens resultat 215,0 1 790,7 2 005,7 3,1 2 008,8

Sum inntekter og kostnader for perioden 20,6 311,1 1 790,7 2 101,8 3,1 2 125,5

Egenkapitaltransaksjoner med eiere:

Egne aksjer -3,8 -72,2 -72,2 -76,0

Aksjeemisjon 9 004,0 9 004,0

Emisjonskostnader -333,7 -333,7

Utbetalt utbytte -442,0 -442,0 -9,0 -451,0

Kjøp av minoritetsinteresser -56,4 -56,4 114,3 57,9

Annet 13,8 13,8 0,3 14,1

Egenkapital 31.12.07 11 711,7 44,6 -148,7 7 510,8 7 362,1 122,2 19 240,6

Poster ført direkte mot EK:

Oppskrivning egne bygg 1,4 1,4

Omregningsdifferanser -42,7 -42,7 0,6 -42,1

Sikring bokført mot egenkapitalen 34,5 34,5 34,5

Periodens resultat 162,8 162,8 6,2 169,0

Sum inntekter og kostnader for perioden 1,4 -8,2 162,8 154,6 6,8 162,8

Egenkapitaltransaksjoner med eiere:

Egne aksjer 2,2 28,6 28,6 30,8

Utbetalt utbytte -0,6 -0,6

Kjøp av minoritetsinteresser 4,5 4,5

Annet -8,0 -8,0 3,6 -4,4

Egenkapital 31.03.08 11 713,9 46,0 -156,9 7 694,2 7 537,3 136,5 19 433,7

1 Inkluderer risikoutjevningsfond som er bundne midler



KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER 

1.1 - 31.3 1.1 - 31.3
Mill. kroner 2008 2007

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

Netto inn-/utbetalinger forsikring 2 694 -197

Netto inn-/utbetalinger av renter, provisjoner og gebyrer 189 38

Netto inn-/utbetalinger på utlån -1 370 -2 289

Netto inn-/utbetaling vedr innskudd fra andre (bankvirksomhet) 1 049 987

Netto inn-/utbetalinger vedr verdipapirer i tradingporteføljen 21 497 -2 376

Netto inn-/utbetalinger vedr andre operasjonelle aktiviteter -8 867 2 079

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 15 191 -1 758

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

Netto inn-/utbetalinger vedr obligasjoner som holdes til forfall 226 2 391

Netto inn-/utbetalinger ved salg av datterselskap 9

Netto inn-/utbetaling ved kjøp/kapitalisering av datterselskap 895

Netto inn-/utbetalinger ved salg/kjøp av eiendom og driftsmidler mv. -655 539

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 476 2 929

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

Netto ut-/innbetalinger på lån -1 192 1 642

Netto inn-/utbetaling av aksjekapital 5

Utbetaling av konsernbidrag/utbytte -9

Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter -1 192 1 637

Netto kontantstrøm i perioden 14 474 2 808

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 14 474 2 808

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens start 25 560 13 216

Beholdning av kontanter og kontantekvivaltenter ved periodeslutt 1 40 034 16 024

1 Omfatter beholdning til både selskap og kunder
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NOTE 3: NY OPPSTILLINGSPLAN FOR RESULTAT OG BALANSE

Oppstillingsplaner for konsernets resultatregnskap og balanse er endret fra 2008 i forbindelse med at ny forsikringslov for livs-
forsikring har trådt i kraft. Loven medfører endringer i presentasjonen av konsernregnskapet til Storebrand, da det anses å være
hensiktsmessig å foreta en endring av tidligere benyttede oppstillingsplaner for å gi et bedre uttrykk for virksomhetens resultater
etter ny forsikringslov.  Dette vil være i henhold til IAS 1 nr 27, og endringen er knyttet til at livselskapet skiller mellom kundeporte-
føljer og selskapsporteføljen. Antall linjer i både resultatregnskapet og balansen er økt, da det er egne linjer for kundeporteføljen.
Se for øvrig note 4 for nærmere beskrivelse av ny forsikringslov. 

Nedenfor er det gitt en kort beskrivelse av de viktigste endringer:

I netto premieinntekter inngår som tidligere både sparedel og risikodel av premien samt premie for rentegaranti. Tilflyttede og 
utflyttede premievolum inngår også i denne linjen.

Inntekter knyttet til finansielle instrumenter, samt eiendom og tilknyttede selskaper, er splittet mellom kundeportefølje og selskaps-
portefølje. Kundeporteføljen består både av kollektivportefølje og investeringsvalgportefølje. Linjen til/fra kursreguleringsfond som er
knyttet til urealiserte gevinster/tap i kundeporteføljen er ny og flyttet til finansinntektene. 

Tidligere ble det vist et driftsresultat som var et ufordelt resultat mellom kunder og eier, men hvor den garanterte avkastning var
fratrukket. Driftsresultatet er nå tatt ut av resultatoppsettet. Det er lagt inn en ny linje for amortisering av immaterielle eiendeler, 
da det etter oppkjøpet av SPP er en større kostnad for amortisering av kjøpte immaterielle eiendeler (value of business in force –
”VIF”) som gir et bedre innsikt i resultatet når det vises på en egen linje. Det vises et resultat før og etter amortisering av 
immaterielle eiendeler.

Endring sikkerhetsavsetninger med videre i skadeforsikring inngår i linjen erstatninger for egen regning.

Balansen er oppdelt i eiendeler til selskap og eiendeler til kunder. Det er ikke foretatt en splitt mellom kundemidlene i en 
kollektivportefølje og en investeringsvalgsportefølje. 

Noter til regnskapet 

NOTE 1: REGNSKAPSPRINSIPPER

Delårsregnskapet for konsernet inkluderer Storebrand ASA med datterselskaper og tilknyttede selskaper. Delårsregnskapet for 
1. kvartal er avlagt i samsvar med verdipapirhandelloven og IAS 34 som omhandler delårsregnskap. Delårsregnskapet inneholder
ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap.

Årsrapporten for konsernet Storebrand ASA for 2007 kan da fås ved henvendelse til selskapets hovedkontor, Filipstad Brygge 1, 
Oslo eller på www.storebrand.no.  En beskrivelse av de regnskapsprinsipper som er benyttet i delårsregnskapet finnes i regnskaps-
prinsippnoten i årsrapporten for 2007.

NOTE 2: ESTIMATER

Ved utarbeidelse av delårsregnskapet har det vært benyttet estimater og forutsetninger som har påvirket eiendeler, gjeld, inntekter,
kostnader, noteopplysninger og opplysning om potensielle forpliktelser. Faktiske tall kan avvike fra benyttede estimater. Det er pr. 1.
kvartal ikke foretatt en endelig regnskapsmessig oppkjøpsanalyse av SPP-transaksjonen.
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NOTE 4: KONSEKVENSER AV NY FORSIKRINGSLOV FOR LIVSFORSIKRING

Overgang til nyforsikringslov har medført betydelige endringer i hvordan resultatene i livforsikringsvirksomheten skal fordeles mellom
eier og forsikringstagere. Ny lov medfører at forsikringsselskapets aktiva (Storebrand Livsforsikring) skal allokeres til kundeporteføljer
og en selskapsportefølje. Reglene som gjaldt for 2007 hadde ikke en slik oppdeling. 

Resultatelementer etter ny forsikringslov
Nedenfor er det gitt en kortfattet beskrivelse av hvordan resultater fordeles etter ny lov. 

Avkastning (verdijustert) i selskapsporteføljen vil heretter tilfalle egenkapitalen. Videre vil eiers resultat også påvirkes av følgende
produkter:  

Produkter uten overskuddsdeling:

Hele resultatet (bokført) går til eier.



Noter til regnskapet 

Produkter med investeringsvalg uten rentegaranti (Unit Linked):

Risikoresultatet og administrasjonsresultatet går i sin helhet til eier, finansresultatet (verdijustert) i sin helhet til kunden. 

Produkter med investeringsvalg med rentegaranti (fee-baserte):

Administrasjonsresultat, samt negativt risikoresultat som ikke dekkes av risikoutjevningsfond, går i sin helhet til eier.  Negativt
finansresultat (verdijustert) som ikke dekkes av tilleggsavsetninger eller annen bufferkapital går mot eier. Eier får premie for 
rentegaranti samt eventuell fortjenestemargin på risiko, administrasjon, forvaltning og rentegaranti. Positivt finansresultat går til
kunden, positivt risikoresultat går til kunde/risikoutjevningsfond.

Fee-baserte produkter (Kollektiv ytelsespensjon):

Administrasjonsresultat, samt negativt risikoresultat som ikke dekkes av risikoutjevningsfond og negativt finansresultat (bokført)
som ikke dekkes av tilleggsavsetninger, går i sin helhet på eier.  Eier får premie for rentegaranti samt eventuell fortjenestemargin 
på risiko, administrasjon, forvaltning og rentegaranti. Positivt finansresultat går til kunden, positivt risikoresultat til kunde eller 
eventuelt risikoutjevningsfond.

Modifisert overskuddsdeling (fripoliser  mv.):

Positivt finansresultat (bokført), fratrukket eventuelt negativt risikoresultat som ikke dekkes av risikoutjevningsfond, fordeles mellom
kunder og eier, med maksimalt 20 % av resultat til eier. Negativt finansresultat som ikke dekkes av tilleggsavsetninger tilfaller eier.
Administrasjonsresultatet tilfaller i sin helhet til eier. Positivt risikoresultat går til kunde eventuelt risikoutjevningsfond.

”Gammel” overskuddsdeling/regime (individuelle poliser):

Positivt samlet resultatet (bokført) fordeles mellom kunder og eier, med maksimalt 35 % til eier.  Negativt resultat som ikke dekkes
av tilleggsavsetninger tilfaller eier.

Inngående balanse 1.01.2008
Allokering av finansaktiva mellom kunder og eier er basert på forsikringsloven § 9-7 som blant annet henviser til god forretnings-
skikk. 

Kursreguleringsfond, sikkerhetsfond og risikoutjevningsfond:

I regnskapet til Storebrand ASA Konsern er kursreguleringsfondet behandlet som gjeld. Etter overgang til ny forsikringslov har en
andel av de opprinnelige kursreservene, tilfalt eier. Med henvisning til IAS 8 nr 5 og 16 og IFRS 4 nr 26 og 36 er denne endringen
ikke ansett å være en prinsippendring etter IFRS, og denne endringen er resultatført. Tilsvarende gjelder for sikkerhetsfond. 
Det nye risikoutjevningsfondet er vurdert som egenkapital.

Sammenlignbare tall fra tidligere perioder
Utgangspunktet etter IFRS er at sammenligningstallene må omarbeides, med mindre selskapet vurderer og dokumenterer at det ikke
er praktisk mulig å gjøre dette. Dette følger både av IAS 8 nr 5 samt IAS 1 nr 40. Eiers resultat av risiko, administrasjon, rentegaranti
og avkastning er helt endret i 2008 sammenlignet med tidligere jfr. beskrivelsen ovenfor. Basert på IFRS-reglene er det ikke foretatt
omarbeidelse av sammenlignbare tall. I kvartalsregnskapet er det benyttet tidligere offisielle regnskaper som sammenligningstall som
vises på egne sider i rapporten. 
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NOTE 5: KAPITALKRAVFORSKRIFTEN/BASEL II

Selskapene i Storebrand har fra 1. januar 2008 gått over til nytt kapitaldekningsregelverk for selskapene innenfor bank, verdipapir-
foretak og holdingsselskap i finanskonsern. Dette regelverket fremgår av kapitalforskriften/Basel II. De nye kapitalkravene er et EU-
direktiv som omfatter Norge, og kunne tas i bruk fra 1. januar 2007. Storebrand valgte å benytte en overgangsordning i 2007 med
mulighet for å utsette overgangen til nytt kapitaldekningsregelverk til 2008. 

NOTE 6: SKATTEKOSTNAD

Storebrand konsern har i den norske virksomheten ingen skattekostnad i regnskapet for 1. kvartal. Dette henger sammen med at
konsernet har hatt betydelige skattefrie inntekter knyttet til investeringer i aksjer innenfor EØS-området, og disse inntektene kan i
stor grad henføres til Storebrand Livsforsikring. Konsernet har betydelige fremførbare underskudd som ikke er balanseført. 

I den svenske virksomheten er skattekostnaden høyere og utgjør 233 millioner kroner i 1. kvartal, og dette er betydelig høyere enn
en skattesats på 28 prosent av resultat før skatt. Den høye skattekostnaden er knyttet til en skattepliktig inntekt på en sikrings-
forretning på forsikringsforpliktelsene, men hvor økningen i forsikringsforpliktelsene ikke er skattemessig fradragsberettiget.
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Noter til regnskapet 

NOTE 7: AKSJER TIL ANSATTE

De ansatte i Storebrand fikk i februar tilbud om å kjøpe aksjer i Storebrand ASA til en rabattert pris. Grunnlaget for kjøpskursen var
med utgangspunkt i veiet børskurs i perioden 27. februar til 3. mars, hvor de ansatte fikk 20 prosent rabatt. Det ble solgt 448 320
aksjer fra egen beholdning av aksjer.

Aksjekjøpsordninger til egne ansatte skal regnskapsføres til virkelig verdi, og dette har gitt en  nedgang i egenkapitalen i 
Storebrand ASA med  12,3 mill. kroner.

NOTE 8: ENDRINGER I KONSERNETS SAMMENSETNING

Storebrand Bank ASA har i 1. kvartal kjøpt opp 13 selskaper innen eiendomsmegling til et samlet vederlag på 57 millioner kroner.
Eierandelen i selskapene er mellom 60 % og 97 %.

NOTE 12: TIDSREKKE RESULTATTALL - KVARTALSTALL

1. KV. 4. KV. 3. KV. 2. KV. 1. KV. 4. KV. 3. KV. 2. KV.

Mill. kroner 2008 2007 2007 2007 2007 2006 2006 2006

Sum inntekter1 8 235 8 196 5 841 9 383 9 979 9 904 8 367 2 313
Sum kostnader før amoritsering1 -7 700 -9 781 -6 241 -6 442 -8 166 -5 825 -6 156 -4 064
Konsernresultat1 402 676 357 599 389 443 321 355
Periodens resultat 169 723 338 584 364 437 299 338

Resultat for virksomhetsområder
Livsforsikring 448 594 307 463 272 362 250 282
Kapitalforvaltning 48 38 6 64 31 67 38 32
Storebrand Bank 51 47 54 55 79 36 47 59
Øvrig virksomhet -12 -3 -9 17 7 -21 -13 -18
Konsernresultat 535 676 357 599 389 443 321 355
Amortisering av immaterielle eiendeler -133
Konsernresultat før skatt 402

1 Tallene for 2008 er ikke sammenlignbare med tidliger perioder pga. endring i oppstillingsplan, se note 3.

NOTE 10: SEGMENTINFORMASJON - RESULTAT PR. VIRKSOMHETSOMRÅDE

1. KVARTAL ÅRET
Mill. kroner 2008 2007 2007

Livsforsikring 448 272 1 635
Kapitalforvaltning 48 31 138
Storebrand Bank 51 79 235
Øvrig virksomhet -12 7 12
Konsernresultat 535 389 2 020
Amortisering av immaterielle eiendeler -133
Konsernresultat før skatt 402

NOTE 11: DRIFTSKOSTNADER

1. KVARTAL ÅRET
Mill. kroner 2008 2007 2007

Personalkostnader -426 -317 -1 299
Avskrivninger -2 -19 -118
Andre driftskostnader -519 -311 -1 165

Sum driftskostnader -947 -647 -2 582

NOTE 9:  NETTO RENTEINNTEKTER BANKVIRKSOMHET

1. KVARTAL ÅRET
Mill. kroner 2008 2007 2007

Sum renteinntekter 659 387 1 992
Sum rentekostnader -533 -294 -1 579

Netto renteinntekter 126 93 413
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Noter til regnskapet 

NOTE 13: NØKKELTALL VIRKSOMHETSOMRÅDER - AKKUMULERTE TALL

1. KV. 4. KV. 3. KV. 2. KV. 1. KV. 4. KV. 3. KV. 2. KV.

Mill. kroner 2008 2007 2007 2007 2007 2006 2006 2006

Konsern
Overskudd pr. ordinær aksje 0,37 7,95 5,20 3,82 1,48 6,03 4,26 3,05
Egenkapital 19 434 19 241 9 658 9 341 9 277 8 900 8 691 8 478
Kapitaldekning 10,0 % 9,2 % 11,0 % 10,5 % 10,6 % 10,6 % 10,4 % 10,6 %

Livsforsikring
Storebrand Livsforsikring
Premier for egen regning 9 683 19 717 15 042 10 735 6 340 19 619 15 816 11 384
Forsikringskundenes fond inkl. 
opptjent resultat 169 723 165 120 161 155 159 058 155 406 153 519 150 746 146 872

- herav fond med garantert avkastning 153 479 150 433 143 006 141 657 141 160 140 325 136 731 133 749
Kapitalavkastning kundefond med garanti 0,7%
Kapitalavkastning selskapsporteføljen 0% 
Risikokapital utover minstekrav 7 969 15 512 16 768 16 882 14 633 16 772 13 572 11 429
Kapitaldekning (SBL konsern) 10,0% 10,0% 10,0% 9,4% 9,7% 9,7% 10,3% 10,4%
Solvensmargin (SBL konsern) 130,9 % 136,1% 172,3% 170,4% 177,3% 174,6% 169,8% 171,7%

SPP Konsern
Premier for egen regning 2 574,6
Forsikringskundenes fond inkl. opptjent
resultat (ekskl. villkorad äterbering)1 91 189,0 95 823,5

- herav fond med garantert avkastning 67 891 65 511
Avkastning Defined Benefit -4,0%
Avkastning Defined Contribution -3,8%
Villkorad återbäring 10 152 13 699

Storebrand Bank 
Rentemargin % 1,19 % 1,07 % 1,07 % 1,06 % 1,08 % 1,32 % 1,36 % 1,36 %
Kostnader/inntekter % 74 % 70 % 66 % 66 % 70 % 71 % 70 % 68 %
Andre inntekter/totale inntekter % 22 % 20 % 19 % 22 % 20 % 16 % 15 % 14 %
Netto utlån 37 520 36 791 35 242 34 512 32 274 30 748 28 118 27 490
Kapitaldekning 11,4 % 10,5 % 10,4 % 10,5 % 10,5 % 11,0 % 9,7 % 9,8 %

Storebrand Kapitalforvaltning
Totale midler under forvaltning 229 568 227 356 225 790 225 826 219 525 216 902 215 056 206 355
Midler under forvaltn. eksterne kunder 59 230 57 661 59 436 60 116 56 353 54 825 55 962 50 707

1 Eksklusiv kundefond i Norben og i verdipapirfond.

NOTE 14: LÅN

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer

Følgende typer av innlån ble utstedt og nedbetalt i løpet av 1. kvartal 2008:

BALANSEFØRT BALANSEFØRT
VERDI NYE NED- VALUTAKURS- AMORTI- VERDI

Mill. kroner 31.12.07 UTSTEDELSER BETALINGER ENDRINGER SERING 31.03.08

Sertifikatlån 4 474,6 2 511,5 -2 294,5 -7,2 4 684,4
Obligasjonslån  17 578,5 -1 574,6 105,3 15,9 16 125,1
Aksjeindeksobligasjoner 1 274,8 -40,1 8,9 1 243,6
Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdiapapirer 23 327,9 2 511,5 -3 909,2 105,3 17,6 22 053,1

Ansvarlig lån

Følgende typer av ansvarlig lån ble utstedt og nedbetalt i løpet av 1. kvartal 2008:

BALANSEFØRT BALANSEFØRT
VERDI NYE NED- VALUTAKURS- AMORTI- VERDI

Mill. kroner 31.12.07 UTSTEDELSER BETALINGER ENDRINGER SERING 31.03.08

Ordinær anvarlig lånekapital 728,9 -54,4 674,5
Evigvarende ansvarlig lånekapital 4 235,1 2 486,5 -1 568,1 78,9 5 232,4
Fondsobligasjoner 275,6 -0,2 275,4
Sum ansvarlig lån 5 239,6 2 486,5 -1 622,5 78,9 -0,2 6 182,3



Noter til regnskapet 

/

NOTE 15: SOLIDITET / KAPITALDEKNING  

ANSVARLIG KAPITAL
Mill. kroner 1. KVARTAL 2008

Aksjekapital 2 250

Øvrig egenkapital 17 184

Egenkapital 19 434

Fondsobligasjoner 275

Villkorad återbäring 1 671

Overfinansiering pensjonsforpliktelser -250

Goodwill og andre immaterielle eiendeler -10 361

Utsatt skattefordel -183

Risikoutjevningsfond -33

Minoritetens andel av egenkapitalen -157

Verdireguleringsfond -46

Fradrag for investeringer i andre finansinstitusjoner -41

Sikkerhetsfond -39

Minstekrav reassuranseavsetning -51

Avsatt utbytte -534

Annet 43

Kjernekapital   9 660

Evigvarende ansvarlig kapital 3 617

Ordinær ansvarlig kapital 2 084

Fradrag for investeringer i andre finansinstitusjoner -41

Tilleggskapital 5 660

Netto ansvarlig kapital 15 320

MINIMUMSKRAV ANSVARLIG KAPITAL
Mill. kroner 1. KVARTAL 2008

Kredittrisiko

Herav  fordelt på virksomheter:

Kapitalkrav forsikring 10 316

Kapitalkrav bank 1 796

Kapitalkrav verdipapirforetak 8

Kapitalkrav øvrig 26

Sum minimumskrav kredittrisiko 12 145

Minimumskrav markedsrisiko 0

Operasjonell risiko 146

Fradrag -7

Minimumskrav ansvarlig kapital 12 285

KAPITALDEKNING
Mill. kroner 1. KVARTAL 2008

Kapitaldekningsprosent 10,0 %

Kjernekapitaldekning 6,3 %

SOLVENSMARGIN KONSERN
Mill. kroner 1. KVARTAL 2008

Solvensmarginkrav 10 402

Solvensmarginkapital 15 950

Solvensmargin 153%


