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HoVedTrekk konserneT 
– FØrsTe kVArTAL 2010

• Combined ratio for skadeforsikringsvirksomheten var 
109,7 (97,4). resultat er preget av den strenge vinteren 
med skader på 371 millioner kroner utover et normalt 
nivå for første kvartal, tilsvarende en negativ effekt på 
combined ratio på 9,7. 

• kostnadsandelen endte på 16,7 (17,9). kostnadene om-
fatter en netto positiv resultateffekt på 43,3 millioner 
kroner som følge av inntektsføring av aFP-forpliktelser 
etter vedtak av aFP-tilskuddsloven, tilsvarende en effekt 
på kostnadsandelen på 1,1.

• Finansavkastningen for kvartalet var 1,6 prosent  
(0,6 prosent). 

• konsernets resultat før skattekostnad i kvartalet endte 
på 344,3 millioner kroner (296,3 millioner kroner). 

• en kald vinter med betydelig økning i frekvens for vann- og frostskader bidro til et negativt 
 underwriting-resultat
• et sterkt finansresultat i kvartalet sikrer et tilfredsstillende resultat for konsernet 
• Banken utvikler seg i tråd med forventningen, og viser positive resultater for første gang 
 siden oppstarten
• sterk vekst i kapital til forvaltning for Pensjon og sparing
• kjøpet av nykredit Forsikring gir Gjensidige en betydelig posisjon i det danske skade-
 forsikringsmarkedet
• den gledelige fremgangen på norsk kundebarometer viser at Gjensidiges fokus på 
 kundeorientering gir målbare resultater
• omdanning til allmennaksjeselskap ble enstemmig vedtatt av generalforsamlingen den 
 23. april. endelig gjennomføring er betinget av myndighetsgodkjennelse
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ForsikrinGsresuLTAT  
preGeT AV kALd VinTer

resuLTATuTVikLinG konsern 
konsernet fikk et resultat før skattekostnad på 
344,3 millioner kroner i kvartalet, mot et resultat 
på 296,3 millioner kroner i tilsvarende periode i 
2009. resultat fra skadeforsikringsvirksomheten, 
målt gjennom underwriting-resultatet, viser en ne-
gativ utvikling i forhold til samme kvartal i 2009, 
fra 97,4 millioner kroner til negative 368,7 millio-
ner kroner. Underwriting-resultatet er preget av 
den strenge vinteren, med skader på 371 milioner 
kroner utover et normalt nivå for første kvartal. 
Underwriting-resultatet omfatter videre en netto 
positiv effekt på 43,3 millioner kroner som følge 
av inntektsføring av aFP-forpliktelser etter vedtak 
av aFP-tilskuddsloven. Hensyntatt engangseffek-
tene skyldes svekkelsen i underwriting-resultatet i 
hovedsak svakere resultater i segmentet norden.  
netto finansavkastning har styrket seg betydelig, 
fra 272,4 millioner kroner i første kvartal i fjor til 
836,7 millioner kroner i første kvartal i år. 

eGenkApiTAL oG soLVens 
konsernets totalbalanse har økt med 4.409,0 mil-
lioner kroner i løpet av kvartalet, til 79.278,0 mil-
lioner kroner. økningen skyldes i hovedsak vekst 
innen segmentene Pensjon og sparing og Bank.

konsernets egenkapital beløp seg til 22.225,6 
millioner kroner ved utløpet av kvartalet. egen-
kapitalavkastningen (annualisert) før skattekostnad 
endte på 6,2 prosent i kvartalet, mot en avkastning 
på 6,0 prosent i samme kvartal i fjor. 

ved utløpet av kvartalet var kapitaldekningen 17,4 
prosent, mot 18,9 prosent ved utløpet av 2009. 
solvensmarginen var 677,3 prosent sammenlignet 
med 713,8 prosent ved utløpet av 2009. 

resuLTATuTVikLinG konsern 1.1.-31.3.2010 1.1.-31.3.2009 1.1.-31.12.2009

Millioner kroner
skadeforsikring Privat norge  (223,1)  16,0  552,4 
skadeforsikring næringsliv norge  25,0  72,6  305,0 
skadeforsikring norden  (122,8)  23,3  152,9 
skadeforsikring Baltikum  (0,8)  15,6  40,5 
konsernsenter/eierrelaterte kostnader  (47,0)  (30,0)  (233,0)
underwriting-resultat skadeforsikring 1  (368,7)  97,4  817,9 
Pensjon og sparing  (11,3)  (34,8)  (107,8)
Bank  4,9  (20,4)  (76,3)
Helserelaterte tjenester  8,8  8,5  32,7 
Finansavkastning 2  836,7  272,4  2.723,2 
Merverdiav- og nedskrivninger – immaterielle eiendeler  (123,7)  (25,9) (216,7)
øvrige poster  (2,4)  (0,9)  (6,5)
periodens resultat før skattekostnad  344,3  296,3 3.166,5

nøkkeltall skadeforsikring
skadeprosent f.e.r. 3 93,0 % 79,6 % 77,1 %
kostnadsandel f.e.r. 4 16,7 % 17,9 % 17,7 %
Combined ratio f.e.r. 5 109,7 % 97,4 % 94,8 %

1 Underwriting-resultat skadeforsikring = premieinntekter f.e.r. - erstatningskostnader mv. - driftskostnader
2 eksklusiv finansavkastning i Pensjon og sparing og Bank
3 skadeprosent f.e.r. = erstatningskostnader mv./premieinntekter f.e.r.
4 kostnadsandel f.e.r. = driftskostnader/premieinntekter f.e.r.
5 Combined ratio f.e.r. = skadeprosent f.e.r. + kostnadsandel f.e.r.

i tillegg til å teste kapitalen i forhold til legale krav, 
foretas det på kvartalsvis basis en beregning av krav 
til økonomisk kapital, samt krav for å opprettholde 
en a-rating fra standard and Poor's. Beregningen 
av krav til økonomisk kapital gjøres i konsernets 
interne risikomodell, som baserer seg på en øko-
nomisk verdsettelse av aktiva og passiva. kapital 
utover dette utgjør konsernets økonomiske over-
skuddskapital. For å komme frem til den endelige 
overskuddskapitalen gjøres det fradrag for beregnet 
krav til tilleggskapital for å opprettholde rating og 
å tilfredsstille krav til kapitaldekning. ved utløpet 
av første kvartal 2010 er overskuddskapitalen be-
regnet til 6,5 milliarder kroner, hensyntatt kjøpet 
av nykredit Forsikring. 

 

I skadeforsikringssegmentene inngår skade- og personforsikringsprodukter. I Privat Norge og Næringsliv Norge inngår i tillegg livsforsikringer som er rene risikoforsikringer av høyst ett års varighet.
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skAdeForsikrinG priVAT norGe
• Premieinntektene viste en positiv utvikling i 

kvartalet med en økning på 3,6 prosent i for-
hold til samme periode i fjor.

• Underwriting-resultatet i kvartalet ble negativt 
som følge av en lang kuldeperiode i vinter.

• kostnadsandelen ble betydelig forbedret. 

resultatutvikling 
Underwriting-resultatet i kvartalet ble minus 223,1 
millioner kroner, en reduksjon fra samme periode 
i 2009 hvor underwriting-resultatet beløp seg til 
positive 16,0 millioner kroner. det er i hovedsak 
økningen i skadefrekvensen for frost- og vannska-
der som ga et negativt resultat. Combined ratio for 
kvartalet ble 111,5, en økning fra 99,1 i tilsvarende 
periode i 2009. 

premieinntekter
Premieinntektene beløp seg til 1.936,2 millioner 
kroner i kvartalet, en positiv utvikling fra 1.869,2 

Produktgrupper Privat Norge

Motorvogn 
Landbruk 

Bolig 

Annet

Person

7,0 % (6,5 %)

31,1 %  
(32,3 %) 18,2 % 

(17,8 %)

Forfalt bruttopremie hittil i år (samme periode i fjor)

32,4 %
(31,7 %)

11,4 %
(11,7 %)    

  

skAdeForsikrinG priVAT norGe 1.1.-31.3.2010 1.1.-31.3.2009 1.1.-31.12.2009

Millioner kroner
Forfalte bruttopremier  2.556,8  2.413,2  8.035,3 
Premieinntekter f.e.r.  1.936,2  1.869,2  7.856,2 
erstatningskostnader mv.  (1.863,3)  (1.518,4)  (6.007,4)
driftskostnader  (296,1)  (334,7)  (1.296,3)
underwriting-resultat  (223,1)  16,0  552,4 

skadeprosent f.e.r. 1 96,2 % 81,2 % 76,5 %
kostnadsandel f.e.r. 2 15,3 % 17,9 % 16,5 %
Combined ratio f.e.r. 3 111,5 % 99,1 % 93,0 %

1 skadeprosent f.e.r. = erstatningskostnader mv./premieinntekter f.e.r.
2 kostnadsandel f.e.r. = driftskostnader/premieinntekter f.e.r.
3 Combined ratio f.e.r. = skadeprosent f.e.r. + kostnadsandel f.e.r.

millioner kroner i samme periode i 2009. den po-
sitive utviklingen skyldes en bedre bestandsutvik-
ling sammenlignet med fjoråret, samt effekten av 
gjennomførte premiepåslag. spesielt ting-bransjene 
hadde en vekst som var høyere enn veksten i det 
totale segmentet, hvilket er positivt gitt den tøffe 
konkurransen i dette markedet. 

erstatningskostnader
erstatningskostnadene ble 1.863,3 millioner kro-
ner i kvartalet, mot 1.518,4 millioner kroner i til-
svarende periode i 2009. skaderesultatene for 
kvartalet var svake, med en skadeprosent på 96,2 
i kvartalet, mot 81,2 i samme periode i 2009. er-
statningskostnadene i kvartalet er belastet med 
netto vann- og frostskader på 224 millioner kroner 
utover normalnivået for første kvartal, tilsvarende 
11,5 prosentpoeng av skadeprosenten. 

i tillegg ble erstatningskostnadene påvirket av et 
høyere nivå av storskader sammenlignet med tilsva-

* avviklingsgevinst/-tap = estimatavvik fra tidligere perioder

rende periode i fjor, henholdsvis 63 millioner kroner 
og 12 millioner kroner. erstatningskostnadene ble 
belastet med et lite avviklingstap* i første kvartal, 
mot et noe høyere  tap i tilsvarende kvartal 2009.

driftskostnader 
kostnadsandelen for kvartalet ble 15,3 og viste en 
positiv utvikling i forhold til tilsvarende kvartal i 2009 
da kostnadsandelen var 17,9. de nominelle drifts-
kostnadene ble redusert med 38,6 millioner kroner 
i forhold til første kvartal i 2009. tallene inkluderer 
en positiv netto engangseffekt på 29,4 millioner 
kroner knyttet til den omtalte inntektsføringen av 
aFP-forpliktelser. justert for engangseffekten ville 
kostnadsandelen for kvartalet vært 16,8, noe som 
viser en fortsatt positiv utvikling som følge av de 
igangsatte effektiviseringstiltakene i segmentet. 
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redusert sammenlignet med tilsvarende periode i 
2009.  Behovet for bedret lønnsomhet i tungbil-
segmentet har ført til redusert bestand, samtidig 
som konkurransen i det tradisjonelle bil-markedet 
er stor. oppfølgingen av enkeltkunder før forfall er 
intensivert og utvidet til å gjelde flere kundegrup-
per, og ytterligere tiltak er under vurdering. arbeidet 
med ny bil-tariff for næringslivssegmentet ventes 
sluttført i løpet av sommeren.

Personproduktene, med lovbestemt yrkesskade 
som det største produktet, har ikke den ønskede 
lønnsomheten.  Personporteføljen utgjør over 40 
prosent av den samlede næringslivsporteføljen. 
det er derfor en bevisst strategi å stå fast på et 
premienivå som på sikt gir lønnsomhet, og samti-
dig redusere innslaget av personportefølje i forhold 
til andre produkter.

som følge av at Gjensidige i 2008 besluttet å 
trekke seg ut av produktene supply, offshore og 
utenlandsk fiske, ble det i løpet av 2009 avviklet 
100 millioner kroner i bestand i disse produktene. 
i tillegg har enkelte større transportkunder valgt 
andre leverandører fra årsskiftet. Premieinntektene 
for disse produktene var 36 prosent lavere i kvar-
talet sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2009.

erstatningskostnader
erstatningskostnadene ble 946,8 millioner kroner 
i kvartalet, mot 945,2 millioner kroner i samme 
kvartal i 2009. skadeprosenten for kvartalet end-

skAdeForsikrinG  
nÆrinGsLiV norGe
• nedgang i premieinntekter på 5,5 prosent.  
• redusert underwriting-resultat som følge av 

mange vinterrelaterte skader.  
• nedgang i nominelle kostnader. 

resultatutvikling 
Underwriting-resultatet i kvartalet var 25,0 millio-
ner kroner, mot et resultat på 72,6 millioner kroner 
i tilsvarende kvartal i 2009. økningen i skadefre-
kvensen for frost- og vannskader påvirket skade-
resultatet negativt. Combined ratio svekket seg 
med 3,9 prosentpoeng, fra 93,8 i kvartalet i fjor 
til 97,7 i kvartalet i år. 

premieinntekter
Premieinntektene i kvartalet ble 1.111,2 millioner 
kroner mot 1.175,3 millioner kroner i samme pe-
riode i 2009, tilsvarende en nedgang på 5,5 pro-
sent. konsekvent lønnsomhetsfokus, også gjennom 
de store fornyelsene ved årsskiftet, førte til større 
avgang enn tidligere, og dermed lavere premieinn-
tekter så langt i 2010 sammenlignet med 2009.

den positive utviklingen for bygningsbransjene 
fortsetter. økningen i premieinntekter skyldes både 
premieøkninger og nytegning, og er ikke minst en 
effekt av ny tariff som ble innført sommeren 2009. 
også for ansvarsproduktene øker premieinntektene.

For motorvognproduktene er premieinntektene 

Produktgrupper Næringsliv Norge

Motorvogn 

Marine/
transport 

Bygning 

Person
Ansvar 

Annet 

5,2 % (4,5 %)

0,6 % (0,8 %)

45,7 %
(46,9 %)

25,8 % 
(22,9 %)

14,2 %
(14,6 %)

8,5 %
(10,3 %)

Forfalt bruttopremie hittil i år (samme periode i fjor)

te på 85,2, mot 80,4 i tilsvarende kvartal i 2009. 
erstatningskostnadene i kvartalet er belastet med 
netto vann- og frostskader på 66 millioner kroner 
utover normalnivået for første kvartal, tilsvarende 
5,9 prosentpoeng av skadeprosenten. Frekvens-
skadenivået har over tid ligget for høyt, og det er 
behov for ytterligere økninger i premienivået på 
bygningsbransjene.
  
nivået på storskader er lavere i kvartalet sammen-
lignet med tilsvarende periode i fjor, henholdsvis 
13 millioner kroner og 74 millioner kroner. nivået 
på avviklingsgevinsten var tilnærmet uendret fra 
første kvartal i fjor til første kvartal i år. 

driftskostnader
kostnadsandelen for kvartalet ble 12,5, en for-
bedring fra 13,4 i tilsvarende periode i 2009. de 
nominelle driftskostnadene er redusert med 18,2 
millioner kroner i forhold til første kvartal i 2009. 
driftskostnadene er positivt påvirket av en netto 
engangseffekt på 13,9 millioner kroner knyttet til 
den omtalte inntektsføringen av aFP-forpliktelser.

kostnadene til løpende drift og personalkostnader 
ble, som følge av et kontinuerlig forbedringsarbeid, 
redusert med 11,6 prosent i forhold til tilsvarende 
kvartal i fjor.  antall årsverk er redusert og flere 
prosesser er automatisert. det er foreløpig liten 
endring i nivået på tap på fordringer som skyldes 
konkurser, og arbeidet med å begrense tapene er 
ytterligere forsterket. 

skAdeForsikrinG nÆrinGsLiV norGe 1.1.-31.3.2010 1.1.-31.3.2009 1.1.-31.12.2009

Millioner kroner
Forfalte bruttopremier  2.266,3  2.552,4  5.003,8 
Premieinntekter f.e.r.  1.111,2  1.175,3  4.737,3 
erstatningskostnader mv.  (946,8)  (945,2)  (3.819,0)
driftskostnader  (139,3)  (157,5)  (613,3)
underwriting-resultat 25,0  72,6  305,0 

skadeprosent f.e.r. 1 85,2 % 80,4 % 80,6 %
kostnadsandel f.e.r. 2 12,5 % 13,4 % 12,9 %
Combined ratio f.e.r. 3 97,7 % 93,8 % 93,6 %

1 skadeprosent f.e.r. = erstatningskostnader mv./premieinntekter f.e.r.
2 kostnadsandel f.e.r. = driftskostnader/premieinntekter f.e.r.
3 Combined ratio f.e.r. = skadeprosent f.e.r. + kostnadsandel f.e.r.
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skAdeForsikrinG norden
• tilfredsstillende økning i premieinntekter i kvar-

talet.
• svekket underwriting-resultat på grunn av høy 

andel vinterskader og en storskade i sverige.
• kostnadsandelen øker som følge av veksten i 

næringsliv i sverige.
• oppkjøpet av nykredit Forsikring dobler kon-

sernets markedsandel i det danske markedet.  

resultatutvikling
Underwriting-resultatet i kvartalet ble minus 122,8 
millioner kroner, mot et resultat på 23,3 millioner 
kroner i tilsvarende kvartal i 2009. økningen i ska-
defrekvensen for frost- og vannskader påvirket ska-
deresultatet negativ. Combined ratio svekket seg 
med 23,6 prosentpoeng, fra 95,8 prosent i 2009 
til 119,4 prosent i samme kvartal i 2010.

premieinntekter
Premieinntektene var 634,5 millioner kroner i kvar-
talet sammenlignet med 560,2 millioner kroner i 
tilsvarende periode i 2009. dette tilsvarer en øk-
ning på 13,3 prosent. Foruten en generell forret-
ningsmessig vekst, er den sterkeste premieveksten 
innenfor næringslivsmarkedet i sverige. 

erstatningskostnader
erstatningskostnadene i kvartalet endte på 639,3 
millioner kroner, mot 442,3 millioner kroner i til-

svarende kvartal i 2009. dette ga en skadeprosent 
på 100,7 i kvartalet, mot 79,0 i tilsvarende kvartal i 
2009. den strenge vinteren med mye snø og kulde 
generelt har gitt flere skader enn i en normalvinter, 
både i danmark og i sverige. erstatningskostnadene 
i kvartalet er belastet med netto vann- og frost-
skader på 67 millioner kroner utover normalnivået 
for første kvartal, tilsvarende 10,6 prosentpoeng 
av skadeprosenten.

nivået på storskader i kvartalet er tilnærmet uen-
dret i første kvartal i år sammenlignet med tilsva-
rende kvartal i fjor, henholdsvis 50 millioner kroner 
og 51 millioner kroner. kvartalsresultatet inkluderer 
videre en avviklingsgevinst som er betydelig lavere 
enn avviklingsgevinsten i tilsvarende periode i 2009.

driftskostnader
kostnadsandelen utgjorde 18,6 i kvartalet, mot 
16,9 prosent i samme kvartal i 2009. de nominelle 
driftskostnadene utgjorde 118,1 millioner kroner 
i kvartalet, en økning på 23,5 millioner kroner fra 
samme kvartal i 2009. økningen skyldes i hovedsak 
kostnader knyttet til næringslivsveksten i sverige 
og en økt andel partnerdistribuert forretning i den 
norske white label-virksomheten.

oppkjøp
avtale om oppkjøp av nykredit Forsikring ble inn-
gått 8. mars 2010. kjøpet vil styrke Gjensidiges 

Produktgrupper Norden

Person

Motorvogn

Bygning46,0 %
(32,0 %)

Ansvar

7,5 % (6,5 %) Annet

0,4 % (1,2 %)

30,0 % 
(24,3 %)

Forfalt bruttopremie hittil i år (samme periode i fjor)

15,8 %
  (36,0 %)

konkurransekraft i det danske markedet og bidra 
til å realisere ytterligere kostnadssynergier gjen-
nom stordriftsfordeler. det er identifisert årlige 
kostnadssynerger før skatt på om lag 210 millio-
ner danske kroner som ventes fullt realisert i 2014. 
synergiene knytter seg i hovedsak til distribusjon, 
ikt, reassuranse, samkjøring av fellesfunksjoner og 
implementering av Gjensidiges konsernfunksjoner. 
integrasjonskostnader er beregnet til 160 millioner 
danske kroner, og vil i hovedsak belaste regnskapet 
i perioden 2010 til 2012.

samtidig inngikk Gjensidige og nykredit realkre-
dit et langsiktig strategisk partnerskap som inne-
bærer at nykredit-konsernet skal selge og distri-
buere Gjensidiges skadeforsikringsprodukter i det 
danske markedet. 

oppkjøpet vil regnskapsmessig implementeres i 
konsernregnskapet fra andre kvartal 2010. 

Goodwill
det er innregnet et tap ved verdifall på 100 millio-
ner kroner på goodwill i segmentet norden. etter 
oppkjøpet av tennant i 2007 har den norske filia-
len blitt rendyrket som et white label-selskap for 
Gjensidige. endringene gjennom 2009 og spesielt i 
første kvartal 2010 innebærer at den opprinnelige 
forretningsmodellen er betydelig justert og verdien 
fra oppkjøpstidspunktet er redusert. 

skAdeForsikrinG norden 1.1.-31.3.2010 1.1.-31.3.2009 1.1.-31.12.2009

Millioner kroner
Forfalte bruttopremier  1.619,1  1.576,2  2.657,3 
Premieinntekter f.e.r.  634,5  560,2  2.403,5 
erstatningskostnader mv.  (639,3)  (442,3)  (1.833,0)
driftskostnader  (118,1)  (94,6)  (417,5)
underwriting-resultat  (122,8)  23,3  152,9 

Merverdiav- og nedskrivninger - immaterielle eiendeler  (120,4)  (22,4) (109,9)

skadeprosent f.e.r. 1 100,7 % 79,0 % 76,3 %
kostnadsandel f.e.r. 2 18,6 % 16,9 % 17,4 %
Combined ratio f.e.r. 3 119,4 % 95,8 % 93,6 %

1 skadeprosent f.e.r. = erstatningskostnader mv./premieinntekter f.e.r.
2 kostnadsandel f.e.r. = driftskostnader/premieinntekter f.e.r.
3 Combined ratio f.e.r. = skadeprosent f.e.r. + kostnadsandel f.e.r.
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skAdeForsikrinG BALTikuM
• nedgang i premieinntekter som følge av fortsatt 

markedsfall i det baltiske forsikringsmarkedet.
• svekket underwriting-resultat som følge av 

snørik vinter.
• Forbedret kostnadsandel gjennom flere iverk-

satte kostnadsreduserende tiltak.

resultatutvikling 
Underwriting-resultatet ble minus 0,8 millioner kro-
ner i kvartalet, en nedgang fra 15,6 millioner kro-
ner i samme kvartal i 2009. til tross for deflasjon 
og noe høyere avviklingsgevinster i år i forhold til 
i fjor, gir økningen i skadefrekvensen for motor-
vognskader betydelig høyere erstatningskostnader 
totalt sett. Combined ratio for kvartalet ble 100,6 
mot 91,6 i tilsvarende periode i 2009.
 

premieinntekter
Premieinntektene i kvartalet var 129,3 millioner kro-
ner, mot 184,6 millioner kroner i tilsvarende kvar-
tal i 2009. det samlede skadeforsikringsmarkedet 
i Baltikum har falt mye i 2009, og fallet fortsatte 
i første kvartal 2010. dette preger også Gjensidi-
ges virksomhet, selv om utviklingen i Gjensidiges 
premieinntekter var bedre enn den generelle mar-
kedsutviklingen i Baltikum.

erstatningskostnader
erstatningskostnadene i kvartalet endte på 94,7 
millioner kroner, mot 111,1 millioner kroner i sam-
me kvartal i fjor. dette tilsvarer en skadeprosent 
på 73,3 i kvartalet, mot 60,2 i tilsvarende kvartal i 
2009. den snørike vinteren har ført til en betyde-
lig økning i skadehendelser sammenlignet med en 
mildere vinter i samme periode i fjor. erstatnings-
kostnadene i kvartalet er belastet med motorvogn-
skader på 15 millioner kroner utover normalnivået 
for første kvartal, tilsvarende 11,6 prosentpoeng 
av skadeprosenten.

Produktgrupper Baltikum

Motorvogn 

15,3 %
(9,2 %)

   56,0 % 
(65,9 %)

20,1 %
(17,2 %) 

Bygning

Person

Annet

5,9 % (5,0 %) 2,7 % (2,7 %)

Forfalt bruttopremie hittil i år (samme periode i fjor)

segmentet Baltikum har ikke vært rammet av stor-
skader, hverken i første kvartal 2010 eller i tilsvarende 
periode i 2009. kvartalsresultatet inkluderer videre 
en noe høyere avviklingsgevinst i første kvartal i 
år sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2009. 

driftskostnader
kostnadsandelen i kvartalet var på 27,3 mot 31,4 
i tilsvarende kvartal i 2009. de nominelle drifts-
kostnadene var 35,3 millioner kroner i kvartalet, 
mot 57,9 millioner kroner i samme kvartal i 2009, 
tilsvarende en reduksjon på 39,0 prosent. Gjennom 
2009 og første kvartal 2010 er det iverksatt man-
ge kostnadsreduserende tiltak, og dette, sammen 
med lavere forretningsvolum, har bidratt til lavere 
driftskostnader.

skAdeForsikrinG BALTikuM 1.1.-31.3.2010 1.1.-31.3.2009 1.1.-31.12.2009

Millioner kroner
Forfalte bruttopremier  111,1  178,4  592,2 
Premieinntekter f.e.r.  129,3  184,6  663,4 
erstatningskostnader mv.  (94,7)  (111,1)  (411,5)
driftskostnader  (35,3)  (57,9)  (211,4)
underwriting-resultat  (0,8)  15,6  40,5 

Merverdiav- og nedskrivninger - immaterielle eiendeler  (1,6)  (1,9)  (100,2)

skadeprosent f.e.r. 1 73,3 % 60,2 % 62,0 %
kostnadsandel f.e.r. 2 27,3 % 31,4 % 31,9 %
Combined ratio f.e.r. 3 100,6 % 91,6 % 93,9 %

1 skadeprosent f.e.r. = erstatningskostnader mv./premieinntekter f.e.r.
2 kostnadsandel f.e.r. = driftskostnader/premieinntekter f.e.r.
3 Combined ratio f.e.r. = skadeprosent f.e.r. + kostnadsandel f.e.r.
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pensjon oG spArinG 
• Premieinntektene viser positiv utvikling i perio-

den.
• Meget tilfredsstillende økning i kapital til for-

valtning.
• Fortjenestemarginen for sparevirksomheten viser 

en flat utvikling, mens verdijustert avkastning 
for fripoliseporteføljen viser en positiv utvikling. 

resultatutvikling
resultat før skattekostnad ble et underskudd på 
11,3 millioner kroner i kvartalet, mot et underskudd 
på 34,8 millioner kroner i tilsvarende periode i 2009. 
den positive utviklingen skyldes i hovedsak sterk 
inntektsvekst, positiv avkastning på kollektivpor-
teføljen og lavere kostnadsforbruk. 

premie- og forvaltningsinntekter 
Forfalte bruttopremier i kvartalet var 702,8 millioner 
kroner, inklusive 490,7 millioner kroner i tilflyttede 
midler. veksten skyldes økt premiebestand knyttet 
til kollektiv innskuddspensjon, samt salg av ”Fonds-
pensjon” og tilflytting av fripoliser.

Forvaltningsinntektene i sparevirksomheten ble 
5,0 millioner kroner i kvartalet, mot 1,7 millioner 
kroner i tilsvarende periode i 2009. Første kvartal 
i fjor var preget av finanskrisen, noe som påvirket 
etterspørselen etter spareprodukter betydelig.  

Aktivaallokering kollektivporteføljen
Ved utløpet av perioden (samme periode i fjor)

Obligasjoner som 
holdes til forfall

Omløps-
obligasjoner

Pe
ng

em
ar

ke
d

Aksje-
fond

Andre finansielle 
investeringer

Obligasjoner 
klassifisert 
som lån og 
fordringer

 37,8 % 
  (38,5 %)

11,6 % (0,0 %)

1,0 % (15,2 %)5,5 % (3,8 %)

12,8 % (0,0 %)

31,1 %
(42,5 %)

pensjon oG spArinG 1.1.-31.3.2010 1.1.-31.3.2009 1.1.-31.12.2009

Millioner kroner
Forfalte bruttopremier  702,8  424,8  2.077,3 
Premieinntekter f.e.r.  65,5  20,3  116,3 
erstatningskostnader mv.  (46,1)  (18,7)  (121,5)
driftskostnader (28,0)  (26,6) (102,7)
underwriting-resultat  (8,6)  (25,0)  (107,9)
Forvaltningsinntekter  5,0  1,7  11,2 
netto finansinntekter  0,7  5,3  48,2 
andre inntekter  3,0  1,4  17,0 
andre kostnader  (11,5)  (18,1)  (76,3)
resultat før skattekostnad  (11,3)  (34,8)  (107,8)

Fortjenestemargin sparing, i prosent 1  0,16  0,19 0,90
Bokført avkastning fripoliseporteføljen 2 1,48 0,30 5,97
verdijustert avkastning fripoliseporteføljen 3 1,42  0,54 7,08

1 Fortjenestemargin sparing, i prosent = forvaltningsinntekter/gjennomsnittlig kapital til forvaltning sparing
2 Bokført avkastning fripoliseporteføljen = realisert avkastning på porteføljen
3 verdijustert avkastning fripoliseporteføljen = total avkastning på porteføljen 

Fortjenestemarginen for sparing ble 0,16 prosent 
for kvartalet, mot 0,19 prosent samme kvartal i 
2009. reduksjonen skyldes kraftig vekst i forvalt-
ningskapitalen som følge av økt salg til institusjo-
nelle kunder med reduserte tegnings- og forvalt-
ningsprovisjoner.

driftskostnader
totale kostnader beløp seg til 39,5 millioner kroner 
i kvartalet, hvorav 28,0 millioner kroner er tilknyt-
tet forsikringsvirksomheten. samme kvartal i fjor 
var kostnadene 44,7 millioner kroner, hvorav 26,6 
millioner kroner var tilknyttet forsikringsvirksom-
heten. kostnadsutvikling er som forventet. Årsaken 
til kostnadsreduksjonen skyldes en kombinasjon 
av generell effektivisering og lavere bemanning.
 
kapital til forvaltning 
kapital til forvaltning i pensjonsvirksomheten har 
økt med 773,6 millioner kroner i løpet av kvar-
talet, mot en økning på 370,3 millioner kroner i 
samme kvartal i 2009. Pensjonsvirksomheten har 
bidratt gjennom økt salg av fondspensjon og fri-
poliser, samt en økende premiebestand knyttet til 
kollektiv innskuddspensjon. totalt beløp kapital til 
forvaltning i pensjonsvirksomheten seg til 5.143,9 
millioner kroner ved utløpet av kvartalet. av dette 
utgjorde kollektivporteføljen 1.662,3 millioner kro-
ner. Gjennomsnittlig rentegaranti er på 3,5 prosent.   

verdijustert avkastning på fripoliseporteføljen viste 
en positiv utvikling, fra 0,54 prosent i kvartalet i 
2009 til 1,42 i kvartalet i 2010. dette ansees som 
et tilfredsstillende resultat sett i forhold til risiko-
eksponeringen, og som mer enn tilfredsstiller av-
kastningsgarantien.

Gjennomsnittlig avkastning for forvaltning av inn-
skuddspensjon, gjennom profilene kombinert og 
aktiv, var 3,4 prosent, som i gjennomsnitt er 0,3 
prosentpoeng svakere enn referanseindeks. tilsva-
rende tall for aktiv forvaltning var 3,4 prosent, 2,4 
prosentpoeng bedre enn indeks.

kapital til forvaltning i sparevirksomheten økte med 
3.030,4 millioner kroner i kvartalet, mot 138,7 mil-
lioner kroner i samme kvartal i 2009. totalt utgjorde 
kapital til forvaltning i sparevirksomheten 4.710,9 
millioner kroner ved utløpet av kvartalet. sparevirk-
somheten har opplevd et godt salg gjennom hele 
året, særlig mot institusjonelle kunder. i tillegg er 
forvaltningen av midlene i Gjensidige Pensjonskasse 
overtatt med virkning fra 31. mars 2010. 
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BAnk
• økning i brutto utlån og innskudd i kvartalet.
• Betydelig forbedring av rentenettoen som følge 

av den overtatte forbrukslånsporteføljen.
• Positivt resultat før skattekostnad for første 

gang siden oppstarten i januar 2007.

resultatutvikling
resultat før skattekostnad i kvartalet ble 4,9 mil-
lioner kroner, mens det i tilsvarende periode i 2009 
var et underskudd på 20,4 millioner kroner. dette 
tilsvarer en resultatforbedring på 25,3 millioner 
kroner. Hovedårsaken til resultatforbedringen er 
økte inntekter og bedre driftsmarginer. Banken er 
fortsatt i en utviklingsfase, og resultatutviklingen 
er i tråd med forventningene.

netto rente- og kredittprovisjonsinntekter
netto rente- og kredittprovisjonsinntekter i kvartalet 
var 96,6 millioner kroner, noe som er en betydelig 
økning fra 11,3 millioner kroner i tilsvarende kvartal 
i 2009. Hovedårsaken til den positive utviklingen er 
økt volum og høyere marginer, hvor en stor andel 

knyttes til den oppkjøpte forbrukslånsporteføljen 
som ble overtatt i fjerde kvartal 2009. Bankens 
rentenetto utgjorde 2,97 prosent i kvartalet, mot 
0,59 prosent i samme periode i 2009. Per utgangen 
av 2009 var rentenettoen 0,63 prosent.

driftskostnader
driftskostnadene for kvartalet ble 78,2 millioner 
kroner, mens driftkostnader var 34,1 millioner kro-
ner i tilsvarende periode i 2009. lønn og adminis-
trasjonskostnader er økt som følge av flere ansatte 
og en større organisasjon. driftskostnadene øker 
også som følge av kostnader knyttet til integrering 
av den oppkjøpte forbrukslånsporteføljen.

Tap på utlån/garantier
kvartalsresultatet er belastet med individuelle- og 
gruppenedskrivninger på til sammen 23,0 millioner 
kroner. tilsvarende tall i første kvartal i fjor var 0,9 
millioner kroner. økningen i kvartalet kommer som 
en følge av beregnede forventede tap i forbruks-
lånsporteføljen. tapssituasjonen er tilfredsstillen-
de, og regnskapsførte tap i kvartalet ligger under 
forventningene ved inngangen til året. 

utlån og innskudd
Gjensidige Bank har hatt en jevn økning i utlån, 
og ved utløpet av kvartalet utgjorde brutto utlån 
12.221,9 millioner kroner. Utlånsporteføljen økte 
med 646,3 millioner kroner i kvartalet, mot 503,3 
millioner kroner i tilsvarende kvartal i 2009. 

Bankens innskudd økte med 151,6 millioner kroner 
i kvartalet, til 6.702,0 millioner kroner ved utløpet 
av kvartalet. innskuddsdekningen ved utgangen 
av kvartalet var 54,8 prosent, en svak nedgang fra 
56,6 prosent ved utløpet av fjerde kvartal. ned-
gangen i innskuddsdekningen skyldes i hovedsak 
oppkjøpet av forbrukslånsporteføljen. 

For ytterligere informasjon om resultatene til ban-
ken, se delårsrapport for Gjensidige Bank på www.
gjensidige.com. 

BAnk 1.1.-31.3.2010 1.1.-31.3.2009 1.1.-31.12.2009

Millioner kroner
renteinntekter og lignende inntekter  176,2  90,8  323,3 
rentekostnader og lignende kostnader  (79,6)  (79,5)  (265,8)
netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 96,6  11,3 57,5
netto finansinntekter og andre inntekter  9,6  3,2  16,5 
driftskostnader  (78,2)  (34,1)  (147,2)
tap på utlån/garantier (23,0)  (0,9) (3,0)
resultat før skattekostnad  4,9  (20,4)  (76,3)

rentenetto i prosent, annualisert 1  2,97  0,59 0,63
kapitaldekning 2  16,3 18,6 17,8

1 rentenetto i prosent, annualisert = netto rente- og kredittprovisjonsinntekter/gjennomsnittlig kapital til forvaltning
2 kapitaldekning = ansvarlig kapital/beregningsgrunnlaget for kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko

Bank
Innskudd og utlån ved utløpet av perioden (samme periode i fjor)

InnskuddUtlån12.221,9
(7.214,7)

6.702,0
(6.242,8)

Millioner kroner
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HeLsereLATerTe TjenesTer
• driftsinntektene hadde en flat utvikling fra før-

ste kvartal i fjor til første kvartal i år.
• eBita 1 ble noe forbedret.

resultatutvikling
eBita for første kvartal ble 8,8 millioner kroner mot 
8,5 millioner kroner i tilsvarende periode i 2009. 
dette gir en eBita-margin på 6,9 prosent i kvar-
talet, mot 6,7 prosent i første kvartal i fjor. øknin-
gen i marginen skyldes en kombinasjon av høyere 
beskjeftigelse på HMs-rådgiverne som følge av 
høyere etterspørsel, samt effekten av gjennom-
førte tiltak på kostnadssiden i 2009. Forretnings-
området Hjelp24 niMi har i kvartalet etablert nye 
tjenesteområder innen rehabilitering og kardiologi. i 
oppstartsfasen vil dette påvirke marginen negativt.

driftsinntekter
Helsesatsningen hadde driftsinntekter på 126,6 mil-
lioner kroner i kvartalet, mot 127,1 millioner kroner i 
tilsvarende kvartal i 2009. omsetningsreduksjonen 
på 0,4 prosent skyldes noe svakere omsetning for 
tre av forretningsområdene. 

det største forretningsområdet, Hjelp24 HMs, 
hadde en omsetningsøkning på 4,4 prosent i for-
hold til samme kvartal i 2009. innføring av utvidet 
bransjeforskrift og fokuset på sykefraværsarbeidet 
i bedriftene ga økt omsetning. imidlertid har en av 
de største kundene hos Hjelp24 HMs sagt opp sin 
avtale med virkning fra 1. mai etter en anbudskon-
kurranse som resulterte i en betydelig prisreduksjon. 
Fokus på lønnsomhet medførte at Hjelp24 valgte 
å ikke redusere prisene til det nye nivået. tapet av 
avtalen vil medføre lavere organisk vekst i 2010. 

Forretningsområdet Hjelp24 niMi hadde en sva-
kere tilførsel av kundegrunnlag fra blant annet nav 
styrket-prosjektet enn forventet, mens Hjelp24 
respons hadde en nedgang i etterspørselen fra 
aktiv-konseptet på over 20 prosent sammenlig-
net med tilsvarende periode i fjor. 

driftskostnader
driftskostnadene var 117,9 millioner kroner i kvar-
talet, mot 118,7 millioner kroner i tilsvarende kvar-
tal i 2009. Merkevaren Hjelp24 ble lansert 1. ja-
nuar 2005 og 5-årsmarkeringen ble markert med 
en intern landssamling med 450 deltakere i januar 
2010. dette var en viktig intern markering, samt 
investering i kulturbygging i det som nå er landets 
ledende private helseaktør. driftskostnadene i kvar-
talet er belastet med 1,6 millioner kroner i kostnader 
knyttet til denne samlingen. til tross for dette ble 
driftskostnadene som helhet redusert som følge 
av effekten av bemanningstilpasninger som ble 
gjennomført i andre kvartal i fjor.   

Helserelaterte tjenester

Privat 
sykehus og 
spesialist-

tjenester

Trygghets-
alarmtjenester

Bedrifts-
helsetjenester

56,1 %
(53,5 %)

19,1 %

23,1 %
(24,4 %)

1,6 % (2,4 %)
Driftsinntekter hittil i år (samme periode i fjor)

Arbeidsm
iljø-

kartlegging

  (19,7 %)   

HeLsereLATerTe TjenesTer 1.1.-31.3.2010 1.1.-31.3.2009 1.1.-31.12.2009

Millioner kroner
driftsinntekter  126,6  127,1  509,1 

driftskostnader  (117,9)  (118,7)  (476,5)
eBiTA 1  8,8  8,5  32,7 

Merverdiavskrivninger - immaterielle eiendeler  (1,6)  (1,7)  (6,7)
   

eBita-margin i prosent 2 6,9 6,7 6,4 

1 eBita = resultat før finans, skatt og amortisering
2 eBita-margin i prosent = eBita/driftsinntekter
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ForVALTninG AV 
FinAnsieLLe eiendeLer oG 
inVesTerinGseiendoMMer
• sterkt resultat for investeringsporteføljen. 
• Finansavkastningen i kvartalet ble 1,6 prosent 

mot 0,6 prosent i første kvartal i fjor. 

investeringsporteføljen 
konsernets investeringsportefølje omfatter alle 
investeringsmidler i konsernet, med unntak av 
Pensjon og sparing og Bank. ved utløpet av kvar-
talet utgjorde investeringsporteføljen 52.650,4 
millioner kroner.

renteporteføljen utgjorde 38,2 milliarder kroner 
ved utløpet av første kvartal, og består av fire 
delporteføljer: pengemarkedspapirer, omløpsobli-
gasjoner, obligasjoner som holdes til forfall, samt 
lån og fordringer. Motpartsrisikoen i renteporte-
føljen fordeler seg med 10,8 prosent mot stat og 
annen offentlig sektor, 71,5 prosent mot banker 
og finansinstitusjoner samt 17,7 prosent mot in-
dustri. Fordelt på kredittrating, er 77,1 prosent 
klassifisert som såkalt ”investment grade”, 3,2 
prosent er klassifisert som ”high yield”, mens de 
resterende 19,8 prosentene ikke har offisiell kre-
dittrating. av de siste er 32,5 prosent utstedt av 

norske sparebanker, mens resten hovedsakelig er 
utstedt av kraftprodusenter og kraftdistributører, 
eiendomsselskaper eller statsgaranterte selskaper.

ved utløpet av kvartalet var aksjeeksponeringen på 
6,8 milliarder kroner, og bestod i hovedsak av aksjer 
i storebrand og egenkapitalbevis i spareBank1 sr-
Bank, samt fondsinvesteringer innen private equity 
og omløpsaksjer. investeringene i storebrand og 
spareBank1 sr-Bank er klassifisert som tilknyttede 
selskaper. ved utløpet av kvartalet er aksjeposten i 
storebrand regnskapsført til 3.011,9 millioner kro-
ner. tilsvarende tall for investeringen i spareBank1 
sr-Bank er 912,6 millioner kroner. 

eiendomsinvesteringene utgjorde 6,3 milliarder 
kroner ved utløpet av kvartalet, og er konsentrert 
om kontoreiendommer i oslo, men inneholder også 
kjøpesentre og kontoreiendommer i andre norske 
byer, samt et kontorbygg i københavn. i tillegg er 
en mindre del av porteføljen investert i internasjo-
nale eiendomsfond.

Finansavkastningen 
for investeringsporteføljen
Finansresultatet for investeringsporteføljen ut-
gjorde 836,7 millioner kroner i kvartalet, mot et 

resultat på 272,4 millioner kroner i samme kvartal i 
2009. dette ga en finansavkastning på 1,6 prosent 
i første kvartal, mot en avkastning på 0,6 prosent 
i samme kvartal i 2009. 

reduserte kredittspreader har gitt en god avkast-
ning i renteporteføljen i kvartalet på 1,5 prosent, 
som tilsvarer avkastningen for renteporteføljen i 
første kvartal i 2009. 

i aksjeporteføljen er det regnskapsført et resultat 
på 117,3 millioner kroner for tilknyttede selskaper. 
av dette utgjør 82,1 millioner kroner Gjensidiges 
andel av storebrands resultat for første kvartal 
inklusive merverdiavskrivninger, mens 35,2 millio-
ner kroner utgjør Gjensidiges estimerte andel av 
spareBank1 sr-Banks kvartalsresultat. videre ga 
private equity-investeringene en gevinst i kvartalet 
på 76,8 millioner kroner.

det gjennomsnittlige avkastningskravet for verdset-
ting av eiendomsporteføljen er uendret fra 2009, og 
utgjør 6,75 prosent. det er ingen spesielle forhold 
som påvirker eiendomsporteføljen i første kvartal. 
i de internasjonale eiendomsfondene er det gjort 
en nedskrivning på 13,2 millioner kroner i kvartalet. 

Aktivaallokering
Ved utløpet av perioden (samme periode i fjor)

Obligasjoner 
som holdes 
til forfall

Eiendom

Lån og fordringer

H
edgefond og 

andre fin. instr.

Omløps-
obligasjoner

Aksjer

Penge-
marked

     22,0 %
(26,3 %)

12,9 % (6,9 %)
2,7 % (3,2 %)

17,5 %
 (19,0 %)

28,8 %
 (32,1 %)

4,3 %
 (0,0 %)

11,9 % (12,5 %)

0

1

2

3

4

Avkastning per aktivaklasse

Eiendom
 

Aksjer

1. kvartal 2010

Pengem
arked

O
m

løps-
obligasjoner

O
bligasjoner som

 
holdes til forfall

Lån og fordringer

1,2 %0,4 % 1,2 %1,7 % 1,3 %3,5 % 2,1 %

H
edgefond og andre 

fin. investeringer

FinAnsieLLe eiendeLer oG inVesTerinGseiendoMMer 1.1.-31.3.2010
Balanseført verdi

31.3.2010

Millioner kroner
aksjer 1 205,4 6.770,7
Pengemarked 39,2 9.188,0
omløpsobligasjoner 244,8 11.586,0
obligasjoner som holdes til forfall 236,1 15.163,9
lån og fordringer 25,8 2.255,6
eiendom 75,6 6.275,6
Hedgefond og andre finansielle investeringer 16,3 1.410,5
øvrige finansposter 2 5,8
Forvaltningskostnader (12,2)
Finansresultat for investeringsporteføljen 836,7 52.650,4
Finansinntekter i Pensjon og sparing og Bank 9,7
netto inntekter fra investeringer 846,4

1   inkluderer tilknyttede selskaper.
2   Posten består i hovedsak av diskonteringseffekter av forsikringsforpliktelsene i danmark, mismatch mellom rente- og inflasjonsjusteringer av passivasiden i danmark versus 

rente-og inflasjonssikring, samt valutasikring av Gjensidige sverige og Gjensidige Baltic. Balanseført verdi svarer til markedsverdien av rente- og inflasjonsswap i danmark.
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orGAnisAsjonen
konsernet hadde totalt 3.680 ansatte ved utløpet 
av første kvartal 2010, hvilket er en reduksjon fra 
3.780 ansatte ved utløpet av fjerde kvartal. re-
duksjonen skyldes bemanningstilpasninger i flere 
av konsernselskapene. 

antall ansatte fordeler seg med 2.041 ansatte i 
skadeforsikringsvirksomheten i norge (2.055 ved 
utløpet av fjerde kvartal), 131 ansatte i Gjensidige 
Bank (135), 46 ansatte i Gjensidige Pensjon og 
sparing (49), samt 598 (644) i helsesatsningen. i 
danmark har Gjensidige-konsernet 224 (246) an-
satte, i sverige 153 (153) ansatte og i Baltikum 
487 (498) ansatte (eksklusive agenter). kjøpet av 
nykredit Forsikring tilfører konsernet 320 ansatte 
fra andre kvartal.

oMdAnninG oG BØrsnoTerinG
etter forslag fra styret vedtok generalforsamlin-
gen den 23. april å omdanne Gjensidige Forsikring 
fra et gjensidig selskap til et allmennaksjeselskap. 
samtidig ble det vedtatt at Gjensidigestiftelsen om-
dannes fra en allmennyttig stiftelse til en finans-
stiftelse som skal videreføre kundenes eierskap i 
selskapet. etter omdanningen vil finansstiftelsen 
eie alle aksjene i Gjensidige Forsikring. omdannin-
gen er betinget av myndighetsgodkjennelse. det 
ventes at denne vil foreligge innen utløpet av juni. 

styret har også bedt administrasjonen om å forbe-
rede en børsnotering av selskapet i løpet av andre 
halvår 2010, under forutsetning av at situasjonen 
i aksjemarkedet fortsatt er tilfredsstillende. ved 
børsnoteringen vil stiftelsen selge mellom 25 og 
40 prosent av aksjene i markedet. 
 
Hensikten med børsnoteringen er å gi konsernet 
større handlefrihet og muligheter til å delta i de 
strukturendringene som preger finansbransjen i 
norden. en børsnotering vil, samtidig som det setter 
en verdi på Gjensidige, etablere et verdipapir som 
kan benyttes ved eventuelle oppkjøp eller på an-
nen måte til å finansiere konsernets vekststrategi, 
både innen bredde og geografi.

HendeLser eTTer BALAnsedAGen
det har ikke inntrådt noen vesentlige hendelser et-
ter periodens utløp, utover generalforsamlingens 
vedtak om omdanning.

uTsikTer FreMoVer
Forsikringsvirksomheten har levert svake resulta-
ter i første kvartal 2010 som følge av den strenge 
vinteren over hele norden og Baltikum. det forven-
tes en normal utvikling i forsikringsvirksomheten 
for resten av året.  

det nordiske og baltiske skadeforsikringsmarke-
det vil fortsatt være preget av sterk konkurran-
se. Planlagte og gjennomførte tiltak for å bedre 
risikomargin og reduserte driftskostnadene gjør 

Gjensidige godt posisjonert for å møte den økte 
konkurransen, og forventes også å bidra til posi-
tive forsikringsresultater. 

Bankvirksomheten leverte positive tall for første 
gang siden oppstarten, hvilket er en tilfredsstillende 
utvikling. Banken har nådd et volum som skal gjøre 
det mulig å drive lønnsomt fremover. Pensjon og 
sparing viser også bedre resultater. Breddesatsnin-
gene vil styrke konsernets posisjon og gi ytterligere 
vekstgrunnlag i norge. 

avkastningen i finansmarkedene har vært god i før-
ste kvartal. de fleste børsene har hatt en markant 
oppgang i løpet av kvartalet, og det har også vært 
en betydelig reduksjon i kreditt-spreader med god 
avkastning i kredittporteføljene. den realøkono-
miske utviklingen er nå i en oppgangsperiode som 
synes å kunne bli selvdrevet, noe som innebærer 
at de betydelige stimulerende penge- og finans-
politiske tiltak som ble iverksatt i så fall gradvis 
kan reduseres. det knytter seg alltid usikkerhet til 
hvilke utslag endringer i den økonomiske politikken 
vil få for finansmarkedene. Ytterligere usikkerhet 
knytter det seg til den sterkt svekkede fiskale po-
sisjonen en del land er kommet i. 

Gjensidige har betydelige kapitalbuffere, både i 
forhold til interne risikomodeller og legale kapital-
dekningskrav. styret vurderer konsernets kapital-
situasjon og soliditet som sterk.

sollerud, 11. mai 2010
styret i Gjensidige Forsikring Ba
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konsoLiderT resuLTATreGnskAp

Millioner kroner noter 1.1.-31.3.2010 1.1.-31.3.2009 1.1.-31.12.2009

driftsinntekter
Premieinntekter fra skadeforsikring  3.811,2  3.789,2  15.660,4 
Premieinntekter fra pensjon  65,5  20,3  116,3 
rente- og kredittprovisjonsinntekter fra bankdrift  176,2  90,8  323,3 
driftsinntekter fra helserelaterte tjenester  126,6  127,1  509,1 
andre inntekter inkludert elimineringer  14,4  6,5  61,5 
sum driftsinntekter 3  4.193,9  4.033,9  16.670,7 

netto inntekter fra investeringer
inntekter fra investeringer i tilknyttede selskaper 117,3  (188,6)  263,3 
netto driftsinntekt fra eiendom  100,9  104,3  401,2 
renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler  308,1  363,6  1.385,9 
netto urealiserte verdiendringer på investeringer (inkl. eiendom)  220,9  186,0  773,3 
netto realisert gevinst og tap på investeringer  129,5  (147,3)  120,1 
kostnader knyttet til investeringer  (30,3)  (37,0)  (155,9)
sum netto inntekter fra investeringer  846,4  281,0  2.788,0 

sum driftsinntekter og netto inntekter fra investeringer  5.040,3  4.314,8  19.458,7 

erstatningskostnader, tap mv. 
erstatningskostnader mv. fra skadeforsikring 5, 6  (3.544,1)  (3.014,9)  (12.071,0)
erstatningskostnader mv. fra pensjon  (46,1)  (18,7)  (121,5)
rentekostnader o.l. og tap på utlån/garantier fra bankdrift  (102,6)  (80,3)  (268,8)
sum erstatningskostnader, rentekostnader, tap mv.  (3.692,8)  (3.114,0)  (12.461,4)

driftskostnader
driftskostnader fra skadeforsikring  (635,8)  (676,9)  (2.771,5)
driftskostnader fra pensjon  (28,0)  (26,6)  (102,7)
driftskostnader fra bankdrift  (78,2)  (34,1)  (147,3)
driftskostnader fra helserelaterte tjenester  (117,9)  (118,7)  (476,5)
andre driftskostnader  (19,7)  (22,4)  (116,1)
Merverdiav- og nedskrivninger - immaterielle eiendeler  (123,7)  (25,9) (216,7)
sum driftskostnader  (1.003,3)  (904,6) (3.830,8)

sum kostnader  (4.696,0)  (4.018,5) (16.292,1)

periodens resultat før skattekostnad 3  344,3  296,3 3.166,5

skattekostnad  (87,1)  (126,0) (861,8)

periodens resuLTAT 257,2  170,4 2.304,8

resultat per egenkapitalbevis, kroner (basis og utvannet) 
(omarbeidet for 1. kv. 2009)

0,64  0,43 5,76
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konsoLiderT oppsTiLLinG 
AV ToTALresuLTAT
Millioner kroner 1.1.-31.3.2010 1.1.-31.3.2009 1.1.-31.12.2009

periodens resultat 257,2  170,4 2.304,8

Andre inntekter og kostnader
valutakursdifferanser  (6,8)  (99,3) (102,5)

andel av andre inntekter og kostnader
i tilknyttede selskaper

 26,3  (4,6)  (8,6)

aktuarielle gevinster og tap på pensjon  4,8  442,7 
skatt på andre inntekter og kostnader  (24,1)  (254,1)
sum andre andre inntekter og kostnader  0,2  (103,9) 77,5

periodens ToTALresuLTAT 257,4  66,5 2.382,3
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konsoLiderT oppsTiLLinG 
AV FinAnsieLL sTiLLinG
Millioner kroner noter 31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009

eiendeLer
Goodwill  1.352,2  1.674,5 1.507,5
andre immaterielle eiendeler  814,0  934,9  847,1 
aksjer i tilknyttede selskaper  3.926,9  2.463,6  3.783,3 
eierbenyttet eiendom  246,7  318,8  282,2 
anlegg og utstyr  306,2  322,2  316,1 
investeringseiendommer  5.819,1  5.548,6  5.509,9 

Finansielle eiendeler
Finansielle derivater  101,4  37,5  203,2 
aksjer og andeler  4.024,5  5.802,9  7.728,6 
obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning  17.077,2  16.897,0  15.562,4 
obligasjoner som holdes til forfall  15.803,7  15.595,7  15.816,0 
Utlån og andre fordringer  14.858,3  7.649,6  13.349,5 
eiendeler i livsforsikring med investeringsvalg  3.441,9  1.691,6  2.823,4 
Gjenforsikringsdepoter  0,6  0,7  0,6 
Gjenforsikringsandel av brutto forsikringsforpliktelser i skadeforsikring  488,8  630,5  239,3 
Fordringer i forbindelse med direkte forretninger og gjenforsikring 4.683,3  4.947,1  3.435,8 
andre fordringer  348,2  795,5  303,5 
Forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter  81,7  717,1  56,9 
kontanter og kontantekvivalenter  5.903,3  2.866,6  3.103,5 

suM eiendeLer 79.278,0  68.894,1  74.868,9 

eGenkApiTAL oG ForpLikTeLser

egenkapital
egenkapitalbeviskapital  1.000,0  3.860,0  1.000,0 

annen egenkapital  21.225,6 15.792,4 20.968,2
sum egenkapital  22.225,6 19.652,4 21.968,2

Avsetning for forpliktelser
avsetning for ikke opptjent bruttopremie 8  10.351,2  9.569,5  7.671,7 
Brutto erstatningsavsetning 7  26.566,3  25.035,7  25.857,2 
avsetning til premierabatter  50,4  40,4  41,6 
Pensjonsforpliktelser  659,4  1.408,1  774,4 
andre avsetninger for forpliktelser  213,0  72,3  172,1 

Finansielle forpliktelser
Finansielle derivater  14,3  185,4  93,1 

innskudd fra og forpliktelser overfor kunder  6.702,0  6.242,8  6.550,4 
rentebærende forpliktelser  5.275,7 833,3 4.916,1
andre forpliktelser  1.040,0 1.281,6 1.245,9
Forpliktelser ved periodeskatt 969,7 524,0 921,7
Forpliktelser ved utsatt skatt  1.059,9 976,3 1.205,6
Forpliktelser i forbindelse med forsikring 359,2  1.061,1  346,4 
avsatt ikke utbetalt utbytte  71,7  67,6 74,8
avsetning i livsforsikring med investeringsvalg  3.441,9  1.691,6  2.823,4 
Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter  277,8  252,0  206,3

sum forpliktelser 57.052,3  49.241,7  52.900,7

suM eGenkApiTAL oG ForpLikTeLser  79.278,0  68.894,1  74.868,9 

sollerud, 11. mai 2010
styret i Gjensidige Forsikring Ba
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konsoLiderT oppsTiLLinG  
AV endrinGer i eGenkApiTAL

 klasse i-kapital  klasse ii-kapital 

egen- over ut- Annen sum kompen- opptjent Annen sum Total
kapitalbevis-  kurs- jevnings-  egen- klasse i- sasjons- egen-  egen- klasse ii- egen- 

Millioner kroner kapital  fond fond  kapital kapital  fond kapital  kapital kapital kapital 

egenkapital per 31.12.2008  
omarbeidet

 3.860,0      123,3 913,1 4.896,5 11.951.1 2.738,4 14.689,5 19.585,9

eierbrøk 25 % 75 %

1.1.-31.12.2009 
Periodens resultat 590,7 (14,5) 576,2 1.772,2 (43,6) 1.728,6 2.304,8

Andre inntekter og kostnader
valutakursdifferanser  (25,6)  (25,6)  (76,9)  (76,9)  (102,5)

andel av andre inntekter og kostnader i tilknyttede selskaper  (2,2)  (2,2)  (6,5)  (6,5)  (8,6)
aktuarielle gevinster og tap på pensjon  110,7  110,7  332,0  332,0  442,7 
skatt på andre inntekter og kostnader  (63,5)  (63,5)  (190,6)  (190,6)  (254,1)
sum andre inntekter og kostnader   19,4  19,4  58,1  58,1  77,5 

periodens totalresultat 590,7 4,9  595,6 1.772,2  14,5  1.786,7  2.382,3 

kapitalnedsettelse (2.860,0) 1.430,0 1.430,0

egenkapital per 31.12.2009 1.000,0 1.430,0 2.144,0 917,9 5.492,1 13.723,3 2.752,9 16.476,2 21.968,5
eierbrøk 25 % 75 %

1.1.-31.3.2010
Periodens resultat  1,5 62,8 64,3  4,4 188,4 192,9 257,2

Andre inntekter og kostnader
valutakursdifferanser (1,7) (1,7) (5,1) (5,1) (6,8)
andel av andre inntekter og kostnader i tilknyttede selskaper 6,6 6,6 19,7 19,7 26,3
aktuarielle gevinster og tap på pensjon  1,2  1,2  3,6  3,6  4,8 
skatt på andre inntekter og kostnader  (6,0)  (6,0)  (18,0)  (18,0)  (24,1)
sum andre inntekter og kostnader 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2

periodens totalresultat 1,5 62,9 64,4 4,4 188,6 193,1 257,4

egenkapital per 31.3.2010  1.000,0  1.430,0 2.145,5 980,8 5.556,4 13.727,7 2.941,6 16.669,3 22.225,6
eierbrøk 25 % 75 %

1.1.-31.3.2009
Periodens resultat 42,6 42,6 127,8 127,8 170,4

Andre inntekter og kostnader
valutakursdifferanser (24,8) (24,8) (74,5) (74,5) (99,3)
andel av andre inntekter og kostnader i tilknyttede selskaper (1,2) (1,2) (3,5) (3,5) (4,6)
sum andre inntekter og kostnader (26,0) (26,0) (77,9) (77,9) (103,9)

periodens totalresultat 42,6 (26,0) 16,6 127,8 (77,9) 49,9 66,5

egenkapital per 31.3.2009 3.860,0 165,9 887,1 4.913,1 12.078,9 2.660,5 14.739,4 19.652,4
eierbrøk 25 % 75 %
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konsoLiderT oppsTiLLinG AV
konTAnTsTrØMMer

1.1.-31.3. 1.1.-31.3. 1.1.-31.12.
Millioner kroner 2010 2009 2009

kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
netto innbetalte premier  5.590,7  4.958,7  17.565,2 
netto utbetalte erstatninger  (2.478,7)  (2.329,7)  (11.061,3)

Betalte driftskostnader inklusive provisjoner  (929,6)  (1.027,9)  (3.879,6)

netto innbetalinger/utbetalinger på utlån og innskudd  (994,8)  (277,6)  (4.388,3)

Netto innbetalinger/utbetalinger fra investeringer
 aksjer og andeler  1.609,0  (272,4)  (956,2)
 obligasjoner og sertifikater  (814,0)  (1.746,9)  (2.975,5)
 Finansielle derivater og andre finansielle instrumenter  160,2  157,9  (704,1)
 investeringseiendommer  (275,8)  9,5  (5,7)

renter og øvrige finansinntekter  329,4  162,7  2.074,8 
netto innbetalinger/utbetalinger eiendomsdrift  123,4  77,3  267,9 
netto andre inntekter og kostnader  268,9  37,0  549,6 
Betalte skatter  (148,9)  (11,4)  (401,4)

netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  2.439,6  (262,8)  (3.914,5)

kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Utbetalinger ved kjøp av datterselskaper  (2,5)     
netto kjøp og salg av anlegg og utstyr  (35,6)  (43,8)  (174,7)
netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter  (35,6)  (46,3)  (174,7)

kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Utbetalt utbytte  (3,1)  (14,0)  (3,6)

innbetaling ved overtakelse av portefølje  42,9 

Utbetaling av renter på innlån  (19,5)  (19,5)  (36,7)
netto innbetalinger/utbetalinger vedrørende lån  385,6  249,6  4.328,9 
netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  405,8  216,1  4.288,6 

netto kontantstrøm for perioden  2.809,8  (93,0)  199,4 

effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter  0,3  (52,0)  (110,4)

netto endring i kontanter og kontantekvivalenter  2.810,2  (145,0)  89,0 

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse  3.103,5  3.011,6  3.011,6 
innfusjonerte, kjøpte og solgte selskaper  (10,4)  2,8 
korrigert beholdning ved periodens begynnelse  3.093,1  3.011,6  3.014,5 

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt  5.903,3  2.866,6  3.103,5 

netto endring i kontanter og kontantekvivalenter  2.810,2  (145,0)  89,0 
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skAdeForsikrinG

privat næringsliv norden Baltikum pensjon og Bank  Helserelaterte elimineringer sum

FØrsTe kVArTAL norge norge sparing   tjenester mv. 1

Millioner kroner 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009

segmentinntekter

segmentinntekter - eksterne  1.936,2  1.869,2  1.111,2  1.175,3  634,5  560,2  129,3  184,6  73,5  23,3  176,8  90,8  126,6  127,1  5,8  3,5  4.193,9  4.033,9 

segmentinntekter - konsern 2

sum segmentinntekter  1.936,2  1.869,2  1.111,2  1.175,3  634,5  560,2  129,3  184,6  73,5  23,3  176,8  90,8  126,6  127,1 5,8  3,5  4.193,9  4.033,9 

- erstatningskostnader, rentekostn., tap mv.  (1.863,3)  (1.518,4)  (946,8)  (945,2)  (639,3)  (442,3)  (94,7)  (111,1)  (46,1)  (18,7)  (102,6)  (80,3)    2,1  (3.692,8)  (3.114,0)

- driftskostnader  (296,1)  (334,7)  (139,3)  (157,5)  (118,1)  (94,6)  (35,3)  (57,9)  (39,5)  (44,7)  (78,2)  (34,1)  (117,9)  (118,7)  (178,9)  (62,4)  (1.003,3)  (904,6)

+ netto inntekter fra investeringer  0,7  5,3  9,0  3,2 836,7  272,4 846,4  281,0 

segmentresultat/resultat før skattekostnad  (223,1)  16,0  25,0  72,6  (122,8)  23,3  (0,8)  15,6  (11,3)  (34,8)  4,9  (20,4)  8,8  8,5 663,6  215,6 344,3  296,3 

noTer

 1. reGnskApsprinsipper
konsernregnskapet per første kvartal 2010, som er avsluttet 31. mars 2010, 
omfatter Gjensidige Forsikring og dets datterselskaper (sammen referert til 
som «konsernet») og konsernets andel i tilknyttede selskaper. regnskaps-
prinsippene benyttet i delårsrapporten er de samme som er lagt til grunn i 
årsregnskapet for 2009.

konsernregnskapet per første kvartal 2010 er avlagt i henhold til iFrs og ut-
arbeidet i samsvar med ias 34 delårsrapportering. delårsregnskapet omfat-
ter ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap, og bør leses i 
sammenheng med konsernregnskapet for 2009. de iFrser og fortolknings-
uttalelser som er utgitt frem til 11. mai 2010 og som ikke er obligatoriske å 
anvende per 31. mars 2010, det vil si iFrs 9 og iFriC 19, endringer i iFriC 14 
og iFrs 1 og revidert ias 24 antas, basert på de vurdering som er gjort så 
langt, ikke å få vesentlig effekt for rapporterte tall.

Utarbeidelse av delårsregnskap innebærer bruk av vurderinger, estimater og 
forutsetninger som påvirker anvendelsen av regnskapsprinsipper og regn-
skapsførte beløp på eiendeler og forpliktelser, inntekter og kostnader. Fak-
tiske resultater kan avvike fra disse estimatene. de vesentligste vurderingene 
ved anvendelse av konsernets regnskapsprinsipper og de viktigste kildene til 
usikkerhet i estimatene er de samme ved utarbeidelse av delårsregnskapet 
som i årsregnskapet for 2009. 

sammenlignbare tall er basert på iFrs. alle beløp vises i millioner kroner dersom 
ikke annet fremkommer. som følge av avrundingsdifferanser kan det være at 
tall og prosentsatser ikke alltid lar seg summere helt nøyaktig.

 3. seGMenTinForMAsjon
konsernets kjernevirksomhet består av segmentene skadeforsikring Privat 
norge, næringsliv norge, norden og Baltikum. i tillegg har konsernet virksom-
het innen segmentene Pensjon og sparing, Bank og Helserelaterte tjenester. 

segmentene evalueres regelmessig av Gjensidiges konsernledelse på basis 
av finansiell og operasjonell informasjon utarbeidet spesielt for hvert seg-
ment med formål å følge opp utviklingen, samt allokere nødvendige ressurser. 

segmentinntekter defineres som premieinntekter f.e.r. for skadeforsikring, 
premieinntekter f.e.r, forvaltningsinntekter og andre inntekter for Pensjon 
og sparing, rente- og kredittprovisjonsinntekter og andre inntekter for Bank, 
og driftsinntekter for Helserelaterte tjenester. 
   
segmentresultat defineres som underwriting resultat for skadeforsikring, 
resultat før skattekostnad for Pensjon og sparing og Bank, og eBita for  
Helserelaterte tjenester.

 2. sesonGVAriAsjoner

i enkelte forsikringsprodukter brukes sesongpremie. dette er en følge av at 
skadeforløpet ikke fordeler seg likt over året, men følger et stabilt sesong-
mønster. normalt periodiseres premieinntekten (opptjent premie) likt over 
forsikringsperioden, men for produkter med sesongmønster må premieinn-
tekten også periodiseres i henhold til skadeforløpet. Gjensidige Forsikring har 
sesongpremie innen følgende produkter; Fritidsbåt, snøscooter og MC. For 
eksempel for MC utgjør opptjent premie i perioden april til september hele 
85 prosent av årspremien. 

en konsekvens av sesongpremie er også at hvis kunden annullerer forsikrings-
avtalen utenom hovedforfall, returneres kun den del av sesongpremien som 
selskapet ikke har stått risiko for. For en MC-forsikring som tegnes første april, 
men som sies opp første oktober, vil forsikringstaker kun få returnert 15 pro-
sent av årspremien selv om forsikringen kun har vært i kraft i seks måneder.

1  elimineringer mv. består av konserninterne elimineringer samt øvrige inntekter og kostnader som ikke er direkte henførbare til det enkelte segment.
2  det er ingen betydelige inntekter mellom segmentene på dette nivået i 2010 og 2009.
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 4. endrinGer i eGenkApiTAL – GjensidiGe ForsikrinG BA
 klasse i-kapital  klasse ii-kapital 

egen kapital- overkurs- utjevnings-  Annen  sum klasse kompensa- opptjent  Annen egen- sum klasse ii- sum egen- 
Millioner kroner beviskapital fond fond  egenkapital  i-kapital sjonsfond egenkapital  kapital kapital kapital 

egenkapital per 31.12.2009 1.000,0 1.430,0  1.731,5 828,0 4.989,6 12.485,7 2.483,9 14.969,7 19.959,3

Periodens resultat før andre 
inntekter og kostnader

1,5 21,4 22,9 4,4 64,3 68,7 91,7

Andre inntekter og kostnader
valutakursdifferanser  0,5  0,5  1,5  1,5  2,0 
aktuarielle gevinster og tap på pensjon  1,2  1,2  3,5  3,5  4,6 

sum andre inntekter og kostnader  1,6  1,6  4,9  4,9  6,6 

periodens totalresultat 1,5 23,1 24,6 4,4 69,2 73,7 98,2

tilført naturskadefond ved kjøp av portefølje  4,0  4,0  12,0  12,0  16,0 

egenkapital per 31.3.2010  1.000,0  1.430,0 1.733,0 855,1 5.018,2     12.490,1 2.565,2 15.055,4 20.073,6
eierbrøk 25 % 75 %

 5. ersTATninGskosTnAder MV. FrA skAdeForsikrinG

Millioner kroner 1.1.-31.3.2010 1.1.-31.3.2009 1.1.-31.12.2009

Betalte bruttoerstatninger (2.921,9)  (3.078,2) (11.254,5)
Gjenforsikringsandel av betalte bruttoerstatninger 31,0  15,6 181,3 
endring i brutto erstatningsavsetning (683,6)  60,3 (849,6)
endring i gjenforsikringsandel av brutto erstatningsavsetninger 71,1  (16,3) (129,7)
Premierabatter og andre gevinstavtaler (40,7)  3,8 (18,6)
sum erstatningskostnader mv. fra skadeforsikring (3.544,1)  (3.014,9) (12.071,0)

Generalforsamlingen har vedtatt å omdanne Gjensidige Forsikring Ba til et 
allmenaksjeselskap. omdanningen er betinget av myndighetsgod kjennelse 
og ventes gjennomført i løpet av andre kvartal. 

 6. AVVikLinGsGeVinsT/-TAp
Millioner kroner 1.1.-31.3.2010 1.1.-31.3.2009 1.1.-31.12.2009

skadeforsikring
Premieinntekter fra skadeforsikring 3.811,2 3.789,2 15.660,4 

avviklingsgevinst/(-tap) i perioden f.e.r. 103,6 99,6 300,0 

i prosent av premieinntekter fra skadeforsikring 2,7 2,6 1,9 
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 7. BruTTo ersTATninGsAVseTninG
Millioner kroner 31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009

skadeforsikring
Brutto erstatningsavsetning  per 1.1.  25.755,4  25.501,0  25.501,0 
tilgang ved kjøp  74,6  17,8 
Årets skader  3.701,9  3.114,2  12.411,1 
inntrufne tidligere år, brutto  (97,0)  (99,2)  (307,0)
Betalte skader  (2.921,9)  (3.058,8)  (11.254,5)
diskontering av erstatningsavsetning  33,8  36,9  139,9 
endring diskonteringsrente  37,1  (43,4)  141,1 
valutakursdifferanser  (147,5)  (490,1)  (894,1)
Brutto erstatningsavsetning ved utløpet av perioden  26.436,2  24.960,4  25.755,4 

pensjon
Brutto erstatningsavsetning per 1.1.  101,8  60,5  60,5 
Årets skader  46,1  18,7  121,5 
Betalte skader (9,8)  (0,9)  (19,8)
andre endringer (8,0)  (3,0)  (60,3)
Brutto erstatningsavsetning ved utløpet av perioden 130,1  75,2  101,8 

  
konsern
Brutto erstatningsavsetning per 1.1.  25.857,2  25.561,5  25.561,5 
tilgang ved kjøp  74,6  17,8 
Årets skader  3.747,9  3.132,9  12.532,6 
inntrufne tidligere år, brutto  (97,0)  (99,2)  (307,0)
Betalte skader  (2.931,7)  (3.059,8)  (11.274,3)
diskontering av erstatningsavsetning  33,8  36,9  139,9 
endring diskonteringsrente  37,1  (43,4)  141,1 
andre endringer vedrørende pensjon  (8,0)  (3,0)  (60,3)
valutakursdifferanser  (147,5)  (490,1)  (894,1)
Brutto erstatningsavsetning ved utløpet av perioden  26.566,3  25.035,7  25.857,2 

 8. AVseTninG For ikke oppTjenT BruTTopreMie
Millioner kroner 31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009

skadeforsikring 8.888,6  8.940,6  6.291,1 

Pensjon 1.462,6  628,9  1.380,6 
Avsetning for ikke opptjent bruttopremie 10.351,2  9.569,5  7.671,7 

Millioner kroner 31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009

Garantier og kommittert kapital
Brutto garantier 0,6  0,6 0,6
kommittert kapital, ikke innbetalt 842,4  985,2  946,0 

 9. BeTinGede ForpLikTeLser

selskapet har som ledd i den løpende finansforvaltningen forpliktet seg til å in-
vestere inntil 842,4 millioner kroner i ulike private equity- og eiendomsfondsin-
vesteringer, utover de beløp som er innregnet i balansen. investeringer i private 
equity og eiendomsfond utgjør 967,2 millioner kroner ved utløpet av perioden.

det foreligger kontraktsmessige forpliktelser til utvikling av investeringseien-
dommer på 115,0 millioner kroner, samt en forpliktelse til å investere 61,0 
millioner kroner i et boligutviklingsprosjekt. sistnevnte forpliktelse forfaller i 
perioden 2010 til 2013 avhengig av fremdrift i prosjektet. 

Gjensidige Forsikring er utad ansvarlig for ethvert forsikringskrav som oppstår 
i de samarbeidende brannkassenes brannforsikringsvirksomhet. 
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 10. nÆrsTÅende pArTer

Per 1. januar 2010 har Gjensidige Forsikring Ba overtatt alle eiendeler og gjeld 
i Fair Forsikring a/s eksklusive aksjer i datterselskapene Fair invest a/s og 
kommuneForsikring a/s, og alle eiendeler og forpliktelser fra kommuneForsikring 
a/s. Forsikringsvirksomheten i Fair Forsikring a/s og kommuneForsikring a/s 
er avviklet, og som følge av transaksjonen overført til Gjensidige Forsikring Bas 
filial i danmark. transaksjonens verdi utgjør 1,6 milliarder kroner. ved utløpet 
av første kvartal har Gjensidige Forsikring Ba et skyldig beløp i balansen på 
2,6 milliarder kroner til Fair Forsikring konsern knyttet til denne transaksjonen. 

Beløpene er kortsiktige mellomværende som skal gjøres opp i forbindelse med 
likvidasjon av Fair Forsikring a/s, Fair invest a/s og kommuneForsikring a/s. det 
er ikke stilt sikkerheter eller garantier i denne forbindelse. i konsernregnskapet 
er alle konsekvenser av transaksjonene eliminert.

det har ikke vært vesentlige transaksjoner med nærstående parter utover 
ordinære løpende avtaler gjennomført på armlengdes avstand og transaksjonen 
nevnt over.

 11. oppkjØp AV nYkrediT
Gjensidige inngikk den 8. mars 2010 avtale om kjøp av 100 prosent av aksjene i 
det danske forsikringsselskapet nykredit Forsikring a/s for 2,5 milliarder danske 
kroner. oppkjøpet var betinget av myndighetsgodkjennelser og blir derfor ikke 
regnskapsført før i andre kvartal 2010.

nykredit er et av danmarks største finanskonsern, med aktiviteter innen bank, 
forsikring, pensjon og eiendomsmegling. konsernet har omfattende distribu-
sjon, inkludert 70 rådgivningskontorer og to eiendomsmeglerkjeder med totalt 
310 kontorer. 

oppkjøpet er et resultat av ambisjonen om å øke markedsandelen i danmark. 
som følge av oppkjøpet øker Gjensidiges markedsandel innen skadeforsikring 
i danmark fra cirka tre til cirka seks prosent. den overtatte virksomheten har 
230.000 kunder, brutto premieinntekter i overkant av dkk 1,4 milliarder, og fikk 
i 2009 et overskudd etter skatt på dkk 245 millioner. Gjennom nykredit Forsik-
ring tilføres Gjensidige 320 ansatte.

oppkjøpsanalysen er ikke ferdigstilt og alle notekravene i henhold til iFrs 3 kan 
derfor ikke presenteres i delårsrapporten for første kvartal. 
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nØkkeLTALL

1.1.-31.3 
2010

1.1.-31.3.
2009

1.1.-31.12.
2009

konsern
Finansavkastning 1 % 1,6  1,0  5,5 
egenkapital Millioner kroner  22.225,6  19.886,5  21.968,2 
egenkapitalavkastning - annualisert 2  % 6,2  6,0  15,2 
kapitaldekning 3 % 17,4  24,0  18,9 
solvensmargin Gjensidige Forsikring 4 % 677,3  663,6  713,8 

eGenkApiTALBeVis
Utestående egenkapitalbevis ved periodens utløp 5 antall  100.000.000  77.200.000  100.000.000 
Periodens resultat per egenkapitalbevis 6 (omarbeidet for 1. kv. 2009) kroner 0,64  0,43  5,76 
eierbrøk 7 %  25,0  25,0  25,0 

skAdeForsikrinG
Markedsandel non-marine forsikring norge (FnH) per Q4 09 %  28,4  29,6  28,4 

Forfalte bruttopremier
 Privat Millioner kroner  2.556,8  2.413,2  8.035,3 
 næringsliv Millioner kroner  2.266,3  2.552,4  5.003,8 
sum norge Millioner kroner  4.823,2  4.965,5  13.039,1 
 norden Millioner kroner  1.619,1  1.576,2  2.657,3 
 Baltikum Millioner kroner  111,1  178,4  592,2 
 elimineringer Millioner kroner  (30,0)  (79,7)  (90,2)
sum totalt Millioner kroner  6.523,3  6.640,5  16.198,3 
egenregningsandel 8 %  96,6  96,1  97,5 
premieinntekter for egen regning
 Privat Millioner kroner  1.936,2  1.869,2  7.856,2 
 næringsliv Millioner kroner  1.111,2  1.175,3  4.737,3 
sum norge Millioner kroner  3.047,4  3.044,5  12.593,5 
 norden Millioner kroner  634,5  560,2  2.403,5 
 Baltikum Millioner kroner  129,3  184,6  663,4 
sum totalt Millioner kroner  3.811,2  3.789,2  15.660,4 
skadeprosent for egen regning 9

 Privat %  96,2  81,2  76,5 

 næringsliv %  85,2  80,4  80,6 
sum norge %  92,2  80,9  78,0 
 norden %  100,7  79,0  76,3 
 Baltikum %  73,3  60,2  62,0 
sum totalt %  93,0  79,6  77,1 
kostnadsandel for egen regning 10

 Privat %  15,3  17,9  16,5 

 næringsliv %  12,5  13,4  12,9 
sum norge %  15,8  17,2  17,0 
 norden %  18,6  16,9  17,4 
 Baltikum %  27,3  31,4  31,9 
sum totalt %  16,7  17,9  17,7 
Combined ratio 11

 Privat %  111,5  99,1  93,0 
 næringsliv %  97,7  93,8  93,6 
sum norge %  108,0  98,1  95,0 
 norden %  119,4  95,8  93,6 
 Baltikum %  100,6  91,6  93,9 
sum totalt %  109,7  97,4  94,8 

egenkapital 
norden Millioner kroner  3.952,0  3.557,9  3.356,2 
Baltikum Millioner kroner  338,8  424,5  347,9 
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1.1.-31.3 
2010

1.1.-31.3.
2009

1.1.-31.12.
2009

egenkapitalavkastning - annualisert 2

norden %  (20,2)  13,8  6,2 
Baltikum %  5,8  15,1  (5,4)

pensjon oG spArinG
kapital til forvaltning pensjon, tilgang i perioden Millioner kroner  773,6  370,3  2.329,8 
kapital til forvaltning sparing, tilgang i perioden Millioner kroner  3.030,4  138,7  874,6 
kapital til forvaltning pensjon ved utløpet av perioden Millioner kroner  5.143,9  2.410,8  4.370,3 

        herav kollektivporteføljen Millioner kroner  1.662,3  722,3  1.514,6 

kapital til forvaltning sparing ved utløpet av perioden Millioner kroner  4.710,9  944,7  1.680,6 
Fortjenestemargin sparing, i prosent 12 %  0,16  0,19  0,90 
Bokført avkastning fripoliseporteføljen, i prosent 13 % 1,48 0,30  5,97 
verdijustert avkastning fripoliseporteføljen, i prosent 14 % 1,42 0,54  7,08 
kunder pensjon, tilgang i perioden antall  556  4.602  17.988 
kunder sparing, tilgang i perioden antall  (16)  103  310 
kunder pensjon ved utløpet av perioden antall  52.211  38.269  51.655 
kunder sparing ved utløpet av perioden antall  7.654  7.463  7.670 
kunder pensjon som også er forsikr.kunder ved utløpet av per. antall  50.648  32.529  43.907 

kunder sparing som også er forsikr.kunder ved utløpet av per. antall  6.269  6.112  6.282 
egenkapital ved utløpet av perioden 15 Millioner kroner  445,9  366,7  453,8 
egenkapitalavkastning - annualisert 2 %  (10,0)  (36,8)  (25,5)

BAnk
Brutto utlån, tilgang i perioden Millioner kroner  646,3  503,3  4.864,2 
innskudd, tilgang i perioden Millioner kroner  151,6  111,4  419,1 
Brutto utlån ved utløpet av perioden Millioner kroner  12.221,9  7.214,7  11.575,6 
innskudd ved utløpet av perioden Millioner kroner  6.702,0  6.242,8  6.550,4 
innskuddsdekning i perioden isolert 16 %  0,2  22,1  8,6 
innskuddsdekning ved utløpet av perioden 16 %  54,8  86,5  56,6 
rentenetto i prosent, annualisert  17 %  2,97  0,59  0,63 
kunder, tilgang i perioden antall  1.245  2.234  31.532 
kunder ved utløpet av perioden antall  77.190  46.647  75.945 
kunder som også er forsikr.kunder ved utløpet av perioden antall 38.109  24.950  36.000 
egenkapital ved utløpet av perioden 15 Millioner kroner  1.215,8  743,6  1.212,3 
egenkapitalavkastning - annualisert 2 %  1,6  (10,9)  (7,7)
kapitaldekning 18 %  16,3 18,6  17,8 

HeLsereLATerTe TjenesTer
eBita 19 Millioner kroner  8,8  8,5  32,7 
eBita-margin i prosent  20 %  6,9  6,7  6,4 
egenkapital ved utløpet av perioden Millioner kroner  121,9  99,7  116,9 
egenkapitalavkastning - annualisert 2 %  23,3  26,0  23,4 

1  Finansavkastning = finansresultat i prosent av gjennomsnittlig finansielle eiendeler inkludert eiendom, eksklusive Pensjon og sparing og Bank
2  egenkapitalavkastning - annualisert = resultat før skattekostnad / gjennomsnittlig egenkapital i perioden
3  kapitaldekning = netto ansvarlig kapital/risikovektet beregningsgrunnlag, beregnet basert på nGaaP for konsernet
4  solvensmargin er beregnet på selskapsnivå i henhold til Finanstilsynet sine regler
5  egenkapitalbeviskapitalen ble utstedt i desember 2007
6  Periodens resultat per egenkapitalbevis = egenkapitalbeviseiernes andel av periodens resultat/gjennomsnittlig antall utestående egenkapitalbevis i perioden
7  eierbrøk = klasse i-kapital/(klasse i-kapital + klasse ii-kapital). Beregnes med utgangspunkt i siste reviderte selskapsregnskap godkjent av generalforsamlingen
8  egenregningsandel = forfalte premier for egen regning/forfalte bruttopremier (skadeforsikring)
9  skadeprosent for egen regning = erstatningskostnader mv./premieinntekter for egen regning
10  kostnadsandel for egen regning = driftskostnader/premieinntekter for egen regning
11  Combined ratio = skadeprosent for egen regning + kostnadsandel for egen regning
12  Fortjenestemargin sparing, i prosent = forvaltningsinntekter/gjennomsnittlig kapital til forvaltning sparing
13 Bokført avkastning fripoliseporteføljen = realisert avkastning på porteføljen
14  verdijustert avkastning fripoliseporteføljen = total avkastning på porteføljen
15  inkluderer foreslått konsernbidrag
16  innskuddsdekning = innskudd i prosent av brutto utlån
17  rentenetto i prosent, annualisert = netto rente- og kredittprovisjonsinntekter/gjennomsnittlig kapital til forvaltning 
18   kapitaldekning = ansvarlig kapital/beregningsgrunnlaget for kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko
19  eBita = resultat før finans, skatt og amortisering
20  eBita-margin i prosent = eBita/driftsinntekter
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1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv.
Millioner kroner 2010 2009 2009 2009 2009

Premieinntekter fra skadeforsikring  3.811,2  3.925,5  4.022,6  3.923,2  3.789,2 

andre inntekter  382,7  303,7  222,2  239,7  244,7 
sum driftsinntekter  4.193,9  4.229,2  4.244,7  4.162,9  4.033,9 

sum netto inntekter fra investeringer  846,4  648,6  1.060,1  798,2 281,0

sum inntekter  5.040,3  4.877,8  5.304,8  4.961,1 4.314,8

erstatningskostnader mv. fra skadeforsikring  (3.544,1)  (3.025,3)  (3.111,3)  (2.919,5)  (3.014,9)

andre erstatningskostnader, rentekostnader, tap mv.  (148,7)  (123,7)  (81,4)  (86,1)  (99,1)
sum erstatningskostnader, rentekostnader, tap mv.  (3.692,8)  (3.149,0)  (3.192,7)  (3.005,7)  (3.114,0)

driftskostnader fra skadeforsikring  (635,8)  (757,8)  (652,3)  (684,6)  (676,9)

andre driftskostnader  (367,5)  (387,2)  (215,5)  (228,8)  (227,7)
sum driftskostnader  (1.003,3)  (1.145,0)  (867,8)  (913,4)  (904,6)

sum kostnader  (4.696,0)  (4.294,0)  (4.060,5)  (3.919,1)  (4.018,5)

periodens resultat før skattekostnad 344,3 583,9  1.244,3  1.042,1 296,3

underwriting-resultat skadeforsikring  (368,7) 142,4 259,0  319,1  97,4 

kVArTALsVis resuLTATuTVikLinG
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