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HoVedTrekk konsern 
– Fjerde kVarTal 2010

• Combined ratio for kvartalet for skadeforsikringsvirksom-
heten var 92,9 (96,3). Combined ratio for hele 2010 er 
preget av den kalde vinteren i første kvartal, og endte på 
95,3 (94,8).

• kostnadsandelen for kvartalet endte på 16,5 (19,2). i 
kvartalet er konsernsenteret belastet med avsetninger 
til omstilling av forretningsområdet næringsliv norge på 
25,0 millioner kroner. For 2010 var kostnadsandelen 16,5 
(17,7).

• Finansavkastningen for kvartalet var 1,5 prosent (1,3 pro-
sent). For 2010 var finansavkastningen 5,2 prosent (5,5).

•  konsernets resultat før skattekostnad i kvartalet endte 
på 1.068,1 millioner kroner (583,9). Foreløpig resultat 
før skattekostnad for 2010 var 3.254,0 millioner kroner 
(3.166,5).

• Premieinntektene for skadeforsikringsvirksomheten økte med 12,8 prosent i kvartalet. veksten 
kommer i segmentene norden og Privat norge.

• Underwriting-resultatet i kvartalet endte på 314,9 millioner kroner (142,4), tilsvarende en  
combined ratio på 92,9 (96,3) og viser en positiv utvikling sammenlignet med fjoråret.

• Fortsatt reduksjon i driftskostnader. kostnadsandelen utgjorde 16,5 i kvartalet (19,2). 
• Gjensidige Forsikring ble notert på oslo Børs den 10. desember 2010.
• styret har vedtatt en revidering av konsernets strategi og har bedt administrasjonen vurdere 

helseområdet som en støtteaktivitet i konsernet. i tillegg er det etablert en målsetting om en 
kostnadsandel på 15 prosent innen 2015.

• styret foreslår et utbytte på 2.350,0 millioner kroner, tilsvarende 4,70 kroner per aksje. 
Utbytteforslaget innebærer en utbyttegrad på 80 prosent av konsernets foreløpige resultat  
etter skatt på 2.950,4 millioner kroner. 

I den etterfølgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende periode året før.
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Gode ForsikrinGsresUlTaTer

resUlTaTUTViklinG konsern 
konsernet fikk et resultat før skattekostnad på 
1.068,1 millioner kroner i kvartalet (583,9). resul-
tat fra skadeforsikringsvirksomheten, målt gjennom 
underwriting-resultatet, ble 314,9 millioner kroner 
(142,4). Underwriting-resultatet for kvartalet inklu-
derer en regnskapsmessig avsetning på 25,0 millioner 
kroner som er belastet konsernsenter. avsetningen 
knytter seg til en pågående omstillingsprosess innen 
forretningsområdet næringsliv norge. 

netto finansavkastning for investeringsporteføljen 
ble 787,7 millioner kroner (621,4) i kvartalet. Øk-
ningen skyldes i hovedsak god avkastning på aksjer 
inklusive private equity, hedgefond og eiendom. 
avkastningen på renteporteføljen (obligasjoner og 
pengemarked) ble noe lavere i kvartalet som følge 
av noe stigning i rentenivået.

For 2010 endte konsernets foreløpige resultat før 
skattekostnad på 3.254,0 millioner kroner (3.166,5). 
resultat fra skadeforsikringsvirksomheten, målt 
gjennom underwriting-resultatet, var 796,3 mil-
lioner kroner (817,9), og er spesielt påvirket av den 
kalde vinteren i første kvartal. netto finansavkast-
ning for investeringsporteføljen ble 2.704,6 millio-
ner kroner (2.723,2). 

diskonTerinG aV ForsikrinGs-
Tekniske aVseTninGer
Med unntak av forsikringstekniske avsetninger 
knyttet til dansk yrkesskadeportefølje, er Gjensidi-
ges forsikringstekniske avsetninger regnskapsført 
til nominelle verdier (ikke diskontert). som forbe-
redelse til forventede endringer i iFrs og nytt sol-
vensregelverk (innføring av solvens ii fra 2013), har 
Gjensidige fra og med andre kvartal 2010 beregnet, 
men ikke regnskapsført, effekten på combined ratio 

av å diskontere erstatningsavsetningene. For fjerde 
kvartal 2010 isolert ville combined ratio på diskon-
tert basis vært 88,8, en reduksjon på 4,1 prosent-
poeng i forhold til regnskapsført nominell størrelse. 
For hele 2010 ville combined ratio på diskontert 
basis vært 90,4, en reduksjon på 5,0 prosentpo-
eng i forhold til regnskapsført nominell størrelse. 

ved beregningen er det for de norske og svenske 
avsetningene benyttet swap-rente, mens det for 
de danske avsetningene er benyttet rente fastsatt 
av det danske Finanstilsynet. For de baltiske avset-
ningene er det benyttet euroswap-kurve. 

skaTTekosTnad
i forbindelse med omdanning av Gjensidige For-
sikring Ba til asa har Finansdepartementet sam-
tykket i at Gjensidige Forsikring på nærmere vilkår 
fritas for den skattemessige gevinstbeskatningen 
ved overføring av virksomheten til det nystiftede 
allmennaksjeselskapet. konsekvensene av skatte-
lempevedtaket er innarbeidet i skattekostnaden og 
skatteforpliktelsene fra inneværende kvartal. skat-
telempevedtaket innebærer økt kompleksitet og til 
dels skjønnsmessige vurderinger, noe som medfører 
en økt usikkerhet for skattekostnaden og skatte-
forpliktelsene frem til alle effekter er sluttvurdert 
av skattemyndighetene. 

skattekostnaden for kvartalet var positive 94,3 mil-
lioner kroner (189,7), tilsvarende en effektiv positiv 
skattesats på 8,8 prosent (32,5). 

For 2010 var skattekostnaden 303,6 millioner kro-
ner (861,8), tilsvarende en effektiv skattesats på 
9,3 (27,2) prosent. den lave effektive skattesatsen 
for kvartalet og 2010 skyldes flere engangseffek-
ter, blant annet skattelempevedtaket, inntektsfø-

resUlTaTUTViklinG konsern 4. kv. 2010 4. kv. 2009 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009

Millioner kroner
skadeforsikring Privat norge  300,9  195,2  788,2  552,4 
skadeforsikring næringsliv norge  95,1  53,4  245,8  305,0 
skadeforsikring norden  (24,2)  33,6  (77,4)  152,9 
skadeforsikring Baltikum  3,1  6,3  17,4  40,5 
konsernsenter/eierrelaterte kostnader  (60,1)  (146,1)  (177,8)  (233,0)
Underwriting-resultat skadeforsikring 1  314,9  142,4  796,3  817,9 
Pensjon og sparing  (0,8)  (28,5)  (27,9)  (107,8)
Bank  3,7  (21,3)  33,1  (76,3)
Helserelaterte tjenester  12,7  15,4  27,3  32,7 
Finansavkastning 2  787,7  621,4  2.704,6  2.723,2 
Merverdiav- og nedskrivninger – immaterielle eiendeler  (42,8)  (140,6)  (243,4)  (216,7)
Øvrige poster  (7,2)  (4,9)  (35,9)  (6,5)
Periodens resultat før skattekostnad  1.068,1  583,9  3.254,0  3.166,5 

nøkkeltall skadeforsikring
skadeprosent f.e.r. 3 76,4 % 77,1 % 78,9 % 77,1 %
kostnadsandel f.e.r. 4 16,5 % 19,2 % 16,5 % 17,7 %
Combined ratio f.e.r. 5 92,9 % 96,3 % 95,3 % 94,8 %
1 Underwriting-resultat skadeforsikring = premieinntekter f.e.r. - erstatningskostnader mv. - driftskostnader
2 eksklusiv finansavkastning i Pensjon og sparing samt 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.

ring av estimatavvik knyttet til beregnet skatt for 
2009, samt skattefrie aksjeutbytter. den største 
enkeltstående effekten er konsekvensen av skat-
telempevedtaket, som reduserer skattekostnaden 
med 333,0 millioner kroner isolert i fjerde kvartal og 
for 2010 som helhet. korrigert for denne og øvrige 
engangseffekter ville en normalisert skatteprosent 
for fjerde kvartal isolert vært 22,3 prosent og for 
året som helhet 22,2 prosent. 

eGenkaPiTal oG solVens 
konsernets totalbalanse har økt med 382,6 mil-
lioner kroner i løpet av kvartalet, til 84.106,8 mil-
lioner kroner. Økningen skyldes i hovedsak vekst 
innen segmentene Pensjon og sparing, samt Bank. 

konsernets egenkapital beløp seg til 23.137,8 mil-
lioner kroner ved utløpet av fjerde kvartal. egen-
kapitalavkastningen før skattekostnad for 2010 
endte på 14,4 prosent for 2010 (15,2).

ved utløpet av 2010 var kapitaldekningen 16,1 
prosent (18,9). solvensmarginen var 581,2 (713,8). 

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 økonomisk verd-
settelse av aktiva og passiva. kapital utover dette ut-
gjør konsernets økonomiske overskuddskapital. For 
å komme frem til den endelige overskuddskapitalen 
gjøres det fradrag for beregnet krav til tilleggskapital 
for å opprettholde dagens rating samt tilfredsstille 
legale krav til kapitaldekning. ved utløpet av 2010 
ble overskuddskapitalen beregnet til 6,4 milliarder 
kroner, justert for styrets forslag til utbytte for 2010.

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 8,0 prosent i for-
hold til samme periode i 2009.

• Underwriting-resultatet viste en god utvikling 
i kvartalet, og ligger betydelig over tilsvarende 
kvartal i 2009. 

• kostnadsandelen ble forbedret med 2,3 pro-
sentpoeng fra fjerde kvartal i 2009. 

resultatutvikling 
Underwriting-resultatet i kvartalet ble 300,9 mil-
lioner kroner, som er en økning på 54,1 prosent 
fra tilsvarende kvartal i 2009. Combined ratio for 
kvartalet ble 85,8 (90,0), en forbedring på 4,2 pro-
sentpoeng fra tilsvarende periode i 2009. den po-
sitive utviklingen skyldes både økte premieinntek-
ter og reduserte erstatnings- og driftskostnader. 

For 2010 ble underwriting-resultatet 788,2 mil-
lioner kroner (552,4). Combined ratio for 2010 ble 
90,5, en reduksjon på 2,5 prosentpoeng i forhold 
til i 2009. resultatet for 2010 ble påvirket av høye 
erstatningskostnader tilknyttet frost- og snetyng-
deskader, primært i første kvartal. 

Premieinntekter
Premieinntektene beløp seg til 2.119,0 millioner 
kroner i kvartalet (1.961,8). den positive utviklingen 
skyldes en bedre bestandsutvikling enn i 2009, samt 
effekten av gjennomførte premiepåslag. samtlige 
hovedproduktområder viser premievekst. 

Produktgrupper Privat Norge

Motorvogn 
Landbruk 

Bolig 

Annet

Person

8,7 % (8,5 %)

16,6 %  
(17,0 %)

20,8 % (20,1 %)

Forfalt bruttopremie hittil i år (samme periode i fjor)

42,6 %
(43,0 %)

11,3 %
(11,4 %)    

  

skadeForsikrinG PriVaT norGe 4. kv. 2010 4. kv. 2009 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009

Millioner kroner
Forfalte bruttopremier  2.030,8  1.858,7  8.618,9  8.035,3 
Premieinntekter f.e.r.  2.119,0  1.961,8  8.279,4  7.856,2 
erstatningskostnader mv.  (1.531,9)  (1.455,7)  (6.296,7)  (6.007,4)
driftskostnader  (286,2)  (310,9)  (1.194,5)  (1.296,3)
Underwriting-resultat  300,9  195,2  788,2  552,4 

skadeprosent f.e.r. 1 72,3 % 74,2 % 76,1 % 76,5 %
kostnadsandel f.e.r. 2 13,5 % 15,8 % 14,4 % 16,5 %

Combined ratio f.e.r. 3 85,8 % 90,0 % 90,5 % 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.

Gjensidige har god konkurransekraft i markedet. 
For siste offisielle kvartalsmåling (Fno, per tredje 
kvartal 2010) viser statistikken at Gjensidige fort-
satt er største selskap innen privatmarkedet. den 
gode bestands- og markedsandelsutviklingen er 
blant annet et resultat av selskapets systematis-
ke arbeid for å bli et mer kundeorientert selskap, 
samt mer presis prising av risiko gjennom de nye 
premietariffene for bolig- og motorproduktene.

organisasjonsavtalene med tekna og nito ble for-
nyet i løpet annet halvår 2010. Gjensidiges avtale 
med Ys har også vært gjenstand for reforhandling 
gjennom høsten 2010. intensjonsavtalen ble inn-
gått i november, mens endelig avtale med åtte års 
varighet ble bekreftet i januar 2011. naF har valgt 
å avslutte sitt langvarige samarbeid med Gjensidige 
og ønsker fremover en annen rolle som distributør 
av forsikringer. Begge parter har som målsetting at 
kundene ikke skal bli skadelidende som en følge av 
dette, og samarbeider for at disse ivaretas på en 
god måte også fremover. 

For 2010 var premieinntektene 8.279,4 millioner 
kroner (7.856,2), tilsvarende en vekst på 5,4 pro-
sent i forhold til samme periode i 2009. 

erstatningskostnader
erstatningskostnadene i kvartalet var 1.531,9 mil-
lioner kroner (1.455,7), som tilsvarer en økning på 
5,2 prosent i forhold til tilsvarende kvartal i 2009. 
skadeprosenten ble 72,3, en forbedring på 1,9 pro-
sentpoeng i forhold til tilsvarende kvartal i 2009. 

* avviklingsgevinst/-tap = estimatavvik fra tidligere perioder

Forbedringen skyldes positiv utvikling på hoved-
produktene i porteføljen. i tillegg var nivået på 
storskader lavt, og beløp seg til 9,7 millioner kro-
ner i kvartalet (9,7). avviklingsgevinsten* i kvartalet 
var lavere i 2010 enn i tilsvarende periode i 2009.

For 2010 var erstatningskostnadene 6.296,7 mil-
lioner kroner, en økning på 4,8 prosent i forhold til 
2009. skadeprosenten for 2010 var 76,1 (76,5). det 
underliggende skaderesultatet for 2010 var svakere 
enn året før, og skyldes i all hovedsak frosten i be-
gynnelsen av året. nivået på storskader ble høyere 
i 2010 enn i 2009, og beløp seg til 107,5 millioner 
kroner (42,7). erstatningskostnadene er imidlertid 
positivt påvirket av avviklingsgevinst i 2010, mot 
et lite avviklingstap i 2009. 

driftskostnader 
kostnadsandelen for kvartalet ble 13,5 (15,8). de 
nominelle driftskostnadene ble redusert med 24,7 
millioner kroner i forhold til tilsvarende kvartal i 2009. 
dette skyldes effekter av effektiviseringsarbeidet i 
tillegg til en inntektsføring på 14,3 millioner kroner 
relatert til inntektsføring av aFP-forpliktelser. Bak-
grunnen for at noe av inntektsføringen ble utsatt 
til fjerde kvartal, var usikkerhet knyttet til uttak av 
aFP i aldersgruppen 62 til 67 år. 

kostnadsandelen for 2010 var 14,4 (16,5), med 
en nominell nedgang i driftskostnadene på 101,9 
millioner kroner. tallene inkluderer en positiv netto 
engangseffekt på 43,7 millioner kroner knyttet til 
inntektsføring av aFP-forpliktelser.
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For 2010 er premieinntektene 4.418,5 millio-
ner kroner (4.737,3). nedgangen er hovedsakelig 
innen transport og marine der selskapet har av-
viklet enkelte segmenter, samt på motorvogn- og 
personprodukter. 

erstatningskostnader
erstatningskostnadene var 857,9 millioner kroner 
i kvartalet (961,0). skadeprosenten for kvartalet 
endte på 78,3 (82,8). Forbedringen skyldes bedre 
resultater i den underliggende forretningen. stor-
skadenivået i kvartalet var høyere enn i tilsvarende 
periode i 2009 (som også var lavere enn et nor-
malår), og beløp seg til 51,8 millioner kroner (0). 
avviklingsgevinsten i fjerde kvartal 2010 var noe 
lavere enn for tilsvarende periode i 2009.

For 2010 ble erstatningskostnadene 3.602,6 mil-
lioner kroner (3.819,0), mens skadeprosenten ble 
81,5 (80,6). erstatningskostnadene er påvirket av 
frostperioden i begynnelsen av året. nivået på stor-
skader var noe lavere i 2010 enn i 2009, og beløp 
seg til 189,5 millioner kroner (193,1). samtidig var 
avviklingsgevinsten noe høyere i 2010 enn i 2009. 
Utviklingen de senere årene med et høyt antall 
frekvensskader gjør det nødvendig med fortsatt 
prisøkning på enkeltbransjer, men i mindre omfang 
enn det som allerede er gjennomført. 

skadeForsikrinG  
nÆrinGsliV norGe
• Premieinntektene falt med 5,6 prosent i kvar-

talet. 
• Underwriting-resultatet styrket seg, med en for-

bedring på 78,3 prosent fra tilsvarende kvartal 
i 2009.

• Fortsatt reduksjon i nominelle kostnader. 

resultatutvikling 
Underwriting-resultatet i kvartalet var på 95,1 mil-
lioner kroner (53,4). Combined ratio i kvartalet ble 
91,3, en forbedring på 4,1 prosentpoeng i forhold 
til samme kvartal i 2009. Forbedringen skyldes en 
reduksjon i skadeprosenten med 4,5 prosentpoeng.

For 2010 var underwriting-resultatet 245,8 mil-
lioner kroner (305,0). Combined ratio i 2010 var 
94,4 (93,6). resultatet i 2010 er preget av mange 
frostbetingede skader i første halvår og et lavt 
skadenivå i andre halvår.

Premieinntekter
Premieinntektene i kvartalet ble 1.095,6 millioner 
kroner (1.160,7), en reduksjon på 5,6 prosent sam-
menlignet med tilsvarende periode i 2009. Gjensi-
dige var ved utgangen av tredje kvartal markedsleder 
på næringsliv. et fallende totalmarked innen næ-
ringslivssegmentet er en konsekvens av betydelig 
priskonkurranse mellom de etablerte, store aktø-
rene og nye, mindre aktører. Gjensidige har valgt å 
prioritere lønnsomhet og en balansert portefølje.

Produktgrupper Næringsliv Norge

Motorvogn 

Marine/
transport 

Bygning 

Person
Ansvar 

Annet 

6,7 % (5,9 %)

0,7 % (1,2 %)

37,8 %
(39,0 %)

30,4 % 
(27,6 %)

18,8 %
(18,9 %)

5,7 % (7,3 %)

Forfalt bruttopremie hittil i år (samme periode i fjor)

driftskostnader
kostnadsandelen for kvartalet ble 13,0 (12,6). imid-
lertid ble de nominelle driftskostnadene redusert 
med 3,7 millioner kroner i forhold til samme kvartal 
i 2009. som en konsekvens av lavere premievolum 
er det gjennomført kostnadsreduserende tiltak i alle 
deler av virksomheten. samtidig er det igangsatt 
en restrukturering av organisasjonen. Gjennom 
fornyede og forenklede arbeidsprosesser skal sel-
skapet møte kundenes krav til multikanalbetjening 
og behovet for kostnadseffektiv drift. kostnads- 
og lønnsomhetsstyringen har høy ledelsesmessig 
oppmerksomhet. i tillegg er det gjort en inntekts-
føring på 6,7 millioner kroner relatert til inntekts-
føring av aFP-forpliktelser. Bakgrunnen for at noe 
av inntektsføringen ble utsatt til fjerde kvartal, var 
usikkerhet knyttet til uttak av aFP i aldersgrup-
pen 62 til 67 år. 

For 2010 var kostnadsandelen 12,9 (12,9). de nomi-
nelle kostnadene for 2010 var 43,3 millioner kroner 
lavere enn i 2009. tallene for 2010 inkluderer en 
positiv netto engangseffekt på 20,6 millioner kro-
ner knyttet til inntektsføring av aFP-forpliktelser. 

skadeForsikrinG nÆrinGsliV norGe 4. kv. 2010 4. kv. 2009 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009

Millioner kroner
Forfalte bruttopremier  845,2  901,1  4.670,3  5.003,8 
Premieinntekter f.e.r.  1.095,6  1.160,7  4.418,5  4.737,3 
erstatningskostnader mv.  (857,9)  (961,0)  (3.602,6)  (3.819,0)
driftskostnader  (142,6)  (146,3)  (570,0)  (613,3)
Underwriting-resultat  95,1  53,4  245,8  305,0 

skadeprosent f.e.r. 1 78,3 % 82,8 % 81,5 % 80,6 %
kostnadsandel f.e.r. 2 13,0 % 12,6 % 12,9 % 12,9 %
Combined ratio f.e.r. 3 91,3 % 95,4 % 94,4 % 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
• Premieinntektene har økt med 69,2 prosent i 

forhold til tilsvarende periode i 2009.
• negativt underwriting-resultat grunnet høyt 

antall vinterrelaterte skader i desember. 
• kostnadsandelen økte som følge av kjøpet av 

nykredit Forsikring og vekst innen næringslivs-
markedet i sverige.

• integrasjonen av nykredit Forsikring går etter 
planen.  

resultatutvikling
Underwriting-resultatet i kvartalet ble negativt med 
24,2 millioner kroner (positivt 33,6). ved utløpet av 
kvartalet var det realisert synergieffekter i forbin-
delse med nykredit Forsikring på om lag 93 millio-
ner kroner. synergiene knytter seg i første rekke til 
reassuranse, ikt og gjennomførte nedbemannin-
ger. engangskostnader knyttet til integrasjonen av 
nykredit Forsikring utgjorde 15,0 millioner kroner 
i kvartalet. Combined ratio svekket seg, og endte 
på 102,2 (94,9). 

For 2010 er underwriting-resultatet negativt med 
77,4 millioner kroner (positivt 152,9). Combined 
ratio hittil i år er 102,0 (93,6). resultatet hittil i år 
er påvirket av en kombinasjon av uttak av syner-
gier for nykredit Forsikring på om lag 93 millio-
ner kroner, høye erstatningskostnader tilknyttet 
frost- og vannskader i første og fjerde kvartal, et 
høyt nivå av storskader, samt engangskostnader 
på 52,5 millioner kroner knyttet til integrasjonen 
av nykredit Forsikring. 

Premieinntekter
Premieinntektene var 1.106,3 millioner kroner i 
kvartalet (654,0). nykredit Forsikring står for det 
vesentligste av veksten for segmentet. For øvrig 
er det næringslivssatsningen i det svenske marke-
det og white label-satsningen i norge som bidrar 
med den største økningen sammenlignet med til-
svarende periode i 2009. i sverige er det gjennom-
ført prispåslag på seks til åtte prosent i oktober. 

For 2010 var premieinntektene 3.906,1 millioner 
kroner (2.403,5). nykredit Forsikring er innregnet 
i regnskapet fra 1. mai 2010, og står for det ve-
sentligste av denne veksten.

erstatningskostnader
erstatningskostnadene i kvartalet endte på 920,3 
millioner kroner (501,4). dette ga en skadeprosent 
på 83,2 i kvartalet (76,7). den tidlige vinteren med-
førte en stor andel vinterrelaterte skader i fjerde 
kvartal, hovedsakelig i desember. enkeltskader over 
10 millioner kroner beløp seg til 25,6 millioner kro-
ner i kvartalet (21,4). videre var det avviklingsge-
vinst i fjerde kvartal i 2009 sammenlignet med et 
lite avviklingstap i fjerde kvartal 2010.

For 2010 var erstatningskostnadene 3.252,0 mil-
lioner kroner (1.833,0) og skadeprosenten 83,3 
(76,3). vinterrelaterte skader, i både første og 
fjerde kvartal, påvirket erstatningskostnadene 
mer enn normalt. i tillegg har nivået på storskader 
vært betydelig høyere i 2010 sammenlignet med 

Produktgrupper Norden

Person

Motorvogn

Bygning39.7 %
(35,4 %)

Ansvar

3,5 % (4,1 %) Annet

6,3 % (4,0 %)

30,2 % 
(30,1 %)

Forfalt bruttopremie hittil i år (samme periode i fjor)

20,3 %
  (26,3 %)

tilsvarende periode i 2009, og beløp seg til 205,9 
millioner kroner (77,4). erstatningskostnadene ble 
også påvirket av en lavere avviklingsgevinst i 2010 
sammenlignet med 2009. 

driftskostnader
kostnadsandelen utgjorde 19,0 i kvartalet (18,2). 
de nominelle driftskostnadene utgjorde 210,2 mil-
lioner kroner (118,9), en økning på 91,2 millioner 
kroner sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2009. 
Økningen skyldes i hovedsak økte kostnader som 
følge av oppkjøpet av nykredit Forsikring, i tillegg 
til kostnader knyttet til næringslivsveksten i sverige 
og en økt andel partnerdistribuert forretning i den 
norske white label-virksomheten. det er igangsatt 
effektiviseringstiltak i den svenske virksomheten 
for å redusere kostnadsnivået fremover. driftskost-
nadene er videre belastet med engangskostnader 
på 15,0 millioner kroner knyttet til integrasjon av 
nykredit Forsikring. 

For 2010 var kostnadsandelen 18,7 (17,4). drifts-
kostnadene hittil i år er belastet med engangskost-
nader på til sammen 52,5 millioner kroner knyttet 
til integrasjonen av nykredit Forsikring.

skadeForsikrinG norden 4. kv. 2010 4. kv. 2009 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009

Millioner kroner
Forfalte bruttopremier  781,9  456,2  3.812,4  2.657,3 
Premieinntekter f.e.r.  1.106,3  654,0  3.906,1  2.403,5 
erstatningskostnader mv.  (920,3)  (501,4)  (3.252,0)  (1.833,0)
driftskostnader  (210,2)  (118,9)  (731,5)  (417,5)
Underwriting-resultat  (24,2)  33,6  (77,4)  152,9 

Merverdiav- og nedskrivninger - immaterielle eiendeler  (36,9)  (44,1)  (226,5)  (109,9)

skadeprosent f.e.r. 1 83,2 % 76,7 % 83,3 % 76,3 %
kostnadsandel f.e.r. 2 19,0 % 18,2 % 18,7 % 17,4 %
Combined ratio f.e.r. 3 102,2 % 94,9 % 102,0 % 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
• Premieinntektene er redusert som følge av 

fortsatt markedsfall i det baltiske forsikrings-
markedet.

• Underwriting-resultatet viser en svak nedgang, 
og er preget av tidlig snørik vinter.

• kostnadsandelen er forbedret som følge av 
flere iverksatte kostnadsreduserende tiltak.

resultatutvikling 
Underwriting-resultatet ble 3,1 millioner kroner 
i kvartalet (6,3). Combined ratio for kvartalet ble 
97,1 (95,7). resultatet er preget av et snørikt kvar-
tal, i tillegg til fortsatt fall i forsikringsmarkedet.

For 2010 var underwriting-resultatet 17,4 millio-
ner kroner (40,5), mens combined ratio var 96,2 
(93,9). resultatet for 2010 ble påvirket av høye 
erstatningskostnader som følge av den snørike 
vinteren i første og fjerde kvartal, i tillegg til det 
kraftige fallet i forsikringsmarkedet. 

Premieinntekter
Premieinntektene i kvartalet var 105,9 millioner 
kroner (149,0). det samlede skadeforsikrings-
markedet i Baltikum har falt videre, noe som også 
påvirker Gjensidiges virksomhet. det er imidlertid 
positive utsikter i litauen, som viser en svak vekst 
i markedet i andre halvår 2010. 

For 2010 var premieinntektene 459,3 millioner 
kroner (663,4). 

erstatningskostnader
erstatningskostnadene i kvartalet endte på 73,2 
millioner kroner (100,8). dette tilsvarer en ska-
deprosent på 69,1 i kvartalet (67,7). tidlig vinter 
førte til en betydelig økning i antall skadetilfel-
ler og medførte en forverring av skadeprosenten 
for kvartalet. tilsvarende kvartal i 2009 var uten 
spesielle hendelser. segmentet ble ikke rammet 
av storskader, hverken i fjerde kvartal i 2010 eller 
i tilsvarende kvartal i 2009. nivået på avviklings-
gevinster var tilnærmet uendret fra fjerde kvartal 
i 2009 til tilsvarende kvartal i 2010. 

Produktgrupper Baltikum

Motorvogn 
16,4 %
(11,2 %)

   63,2 % 
(71,4 %)

12,0 %
(9,6 %) 

Bygning

Person

Annet

4,9 % (4,6 %) 3,5 % (3,2 %)

Forfalt bruttopremie hittil i år (samme periode i fjor)

For 2010 var skadeprosenten 66,5 (62,0). vin teren 
i første kvartal 2010 var snørik, samtidig som vin-
teren i tilsvarende periode i 2009 var mild i for-
hold til normalsituasjonen. i tillegg har også fjerde 
kvartal vært preget av tidlig vinter. dette forklarer i 
hovedsak økningen i skadeprosenten i 2010 sam-
menlignet med 2009. segmentet ble ikke rammet 
av storskader i 2010 eller 2009. imidlertid er av-
viklingsgevinsten for 2010 høyere enn for 2009. 
dette skyldes i hovedsak reduksjon av forsikrings-
avsetningene som følge av deflasjon. 

driftskostnader
kostnadsandelen i kvartalet var på 28,0 (28,1). de 
nominelle driftskostnadene var 29,6 millioner kro-
ner i kvartalet (41,9), en reduksjon på 12,2 millio-
ner kroner sammenlignet med tilsvarende kvartal 
i 2009. Gjennom 2009 og 2010 er det iverksatt 
mange kostnadsreduserende tiltak som sammen 
med lavere forretningsvolum, og til tross for økte 
offentlige skatter og avgifter, har bidratt til lavere 
driftskostnader.

For 2010 ble kostnadsandelen 29,8 (31,9).

 

skadeForsikrinG BalTikUM 4. kv. 2010 4. kv. 2009 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009

Millioner kroner
Forfalte bruttopremier  90,3  107,4  395,2  592,2 
Premieinntekter f.e.r.  105,9  149,0  459,3  663,4 
erstatningskostnader mv.  (73,2)  (100,8)  (305,3)  (411,5)
driftskostnader  (29,6)  (41,9)  (136,7)  (211,4)
Underwriting-resultat  3,1  6,3  17,4  40,5 

Merverdiav- og nedskrivninger - immaterielle eiendeler  (3,7)  (94,8)  (8,6)  (100,2)

skadeprosent f.e.r. 1 69,1 % 67,7 % 66,5 % 62,0 %
kostnadsandel f.e.r. 2 28,0 % 28,1 % 29,8 % 31,9 %
Combined ratio f.e.r. 3 97,1 % 95,7 % 96,2 % 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 viste god utvikling i perioden.
• Forvaltningskapitalen viste sterk vekst, spesielt 

innenfor spareområdet.
• Fortjenestemarginen for sparevirksomheten ble 

redusert som følge av økt salg mot institusjo-
nelle kunder. 

resultatutvikling
resultat før skattekostnad for kvartalet ble et un-
derskudd på 0,8 millioner kroner (underskudd på 
28,5). den positive utviklingen skyldes i hovedsak 
sterk inntektsvekst og gjennomførte effektivise-
ringstiltak. 

For 2010 ble underskuddet 27,9 millioner kroner 
(107,8). også her kan fremgangen relateres til økte 
inntekter som følge av vekst i kundeporteføljen, og 
til effekten av effektiviseringstiltak gjennomført i 
løpet av 2010.

Premie- og forvaltningsinntekter 
Forfalte bruttopremier i kvartalet var 564,5 millio-
ner kroner (481,0), inklusive 281,4 millioner kroner 
i tilflyttede midler. veksten i premieinntektene skyl-
des i hovedsak en økt premiebestand av kollektive 
pensjonsordninger. 

For 2010 var forfalte bruttopremier 2.296,7 millio-
ner kroner (2.077,3). Gjensidige har gjennom hele 

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

Obligasjoner som 
holdes til forfall

Pengemarked

Aksjefond
Andre finansielle investeringer

Obligasjoner 
klassifisert som 
lån og fordringer

 27,4 % 
  (42,1 %)

9,1 % 
(12,3 %)

0,7 % (22,5 %)

1,8 % (8,6 %)

58,7 % 
(0,0 %)

2,4 % (14,4 %)

Omløps-
obligasjoner

Pensjon oG sParinG 4. kv. 2010 4. kv. 2009 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009

Millioner kroner
Forfalte bruttopremier  564,5  481,0  2.296,7  2.077,3 
Premieinntekter f.e.r.  72,9  49,1  335,8  116,3 
erstatningskostnader mv.  (58,0)  (58,5)  (258,1)  (121,5)
driftskostnader  (26,0) (29,2) (109,6) (102,7)
Underwriting-resultat  (11,0)  (38,6)  (31,8)  (107,9)
Forvaltningsinntekter  6,7  4,2  22,4  11,2 
netto finansinntekter  10,7  24,6  14,5  48,2 
andre inntekter  4,2  5,4  14,1  17,0 
andre kostnader  (11,4)  (24,1)  (47,1)  (76,3)
resultat før skattekostnad  (0,8)  (28,5)  (27,9)  (107,8)

Fortjenestemargin sparing, i prosent 1  0,61  0,90 
Bokført avkastning fripoliseporteføljen 2  5,29  5,97 
verdijustert avkastning fripoliseporteføljen 3  5,10  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 

2010 opplevd en god vekst i kundeporteføljen, 
særlig for kollektiv innskuddspensjon, noe som vil 
bidra til fortsatt vekst i premievolumene fremover.

Forvaltningsinntektene i sparevirksomheten ble 6,7 
millioner kroner i kvartalet (4,2). Økningen i inntek-
tene skyldes økt salg og vekst i spareporteføljen.

For 2010 var forvaltningsinntektene 22,4 millioner 
kroner (11,2). i 2010 har markedet utviklet seg po-
sitivt, noe som har gitt vekst i etterspørsel og salg. 
2009 var derimot preget av etterdønningene av fi-
nanskrisen med verdifall og redusert salg som følge. 

Fortjenestemarginen for sparing ble 0,61 prosent i 
2010, mot 0,90 prosent i 2009. reduksjonen skyl-
des en kraftigere vekst i forvaltningskapitalen enn 
i inntektene som følge av økt salg til institusjonelle 
kunder med lavere marginer. 

driftskostnader
de totale kostnadene beløp seg til 37,4 millioner 
kroner for kvartalet (53,3), hvorav 26,0 millioner 
kroner (29,2) var driftskostnader tilknyttet forsi-
kringsvirksomheten. kostnadsutviklingen var som 
forventet, og er et resultat av effektiviserings- og 
omstruktureringstiltak. 

For 2010 var de totale driftskostnadene 156,7 mil-
lioner kroner (179,0), 22,3 millioner kroner lavere 
enn i tilsvarende periode i 2009. 109,6 millioner 

kroner (102,7) av driftskostnadene var tilknyttet 
forsikringsvirksomheten. reduksjonen forklares 
av gjennomførte effektiviserings- og omstruk-
tureringstiltak.

kapital til forvaltning 
kapital til forvaltning i pensjonsvirksomheten økte 
med 617,0 millioner kroner i løpet av kvartalet 
(546,8). den økte veksten skyldes økt premiebe-
stand for kollektiv innskuddspensjon og en positiv 
verdiutvikling i kvartalet. ved utløpet av kvartalet 
utgjorde pensjonskapitalen 6.674,1 millioner kro-
ner (4.370,3). av dette utgjorde kollektivporteføl-
jen 2.146,0 millioner kroner. Bokført avkastning på 
fripoliseporteføljen var 5,3 prosent i 2010. dette 
er et tilfredsstillende resultat sett i forhold til risi-
koeksponeringen. den årlige gjennomsnittlige ren-
tegarantien er på 3,5 prosent. 

sparevirksomheten opplevde en vekst i forvalt-
ningskapitalen på 1.150,3 millioner kroner i kvar-
talet (231,6) som følge av et økt antall større 
kunder. totalt utgjorde forvaltningskapitalen for 
spareområdet 5.697,2 millioner kroner ved utgan-
gen av kvartalet (1.680,6). den sterke veksten fra 
tilsvarende periode i 2009 skyldes økt salg i det 
institusjonelle markedet.

den totale forvaltningskapitalen økte med 1.767,3 
millioner kroner i løpet av kvartalet (778,3), og ut-
gjorde 12.371,3 millioner kroner ved utløpet av 
året (6.050,9). 
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Bank
• Både brutto utlån og innskudd økte i kvartalet.
• rentenettoen ble betydelig forbedret som følge 

av den overtatte forbrukslånporteføljen samt 
reprising av eksisterende portefølje.

• Positivt resultat før skattekostnad i kvartalet.
• innskuddsdekningen har styrket seg gjennom 

kvartalet.

resultatutvikling
resultat før skattekostnad i kvartalet ble 3,7 mil-
lioner kroner (negative 21,3), tilsvarende en resul-
tatforbedring på 25,1 millioner kroner fra samme 
kvartal i 2009. Hovedårsaken til resultatforbedrin-
gen er økte inntekter og høyere driftsmarginer som 
følge av forbrukslånporteføljen. 

For 2010 var resultat før skattekostnad 33,1 mil-
lioner kroner (negative 76,3), tilsvarende en resul-
tatforbedring på 109,3 millioner kroner.

netto rente- og kredittprovisjonsinn-
tekter
netto rente- og kredittprovisjonsinntekter i kvar-
talet var 103,4 millioner kroner (25,1). Hovedår-
saken til den positive utviklingen er økt volum og 
høyere marginer.

For 2010 var netto rente- og kredittprovisjonsinn-
tekter 407,0 millioner kroner (57,5). Bankens ren-
tenetto var 2,88 prosent i 2010 (0,63).

driftskostnader
driftskostnadene for kvartalet ble 83,4 millioner 
kroner (49,8). kostnadsøkningen kommer som en 
følge av den overtatte forbrukslånporteføljen. i 
tillegg er det i kvartalet påløpt engangskostnader 
i forbindelse med samlokalisering og integrasjon 
av datasystemer. 

For 2010 ble driftskostnadene 302,1 millioner kroner 
(147,2). kostnadsøkningen kommer som en følge 
av økt virksomhetsomfang og antall ansatte samt 
integrasjonskostnader etter oppkjøp. 

nedskrivning på utlån 
Banken har kostnadsført 27,6 millioner kroner i 
nedskrivning på utlån i kvartalet (inntektsføring 
0,6). nedskrivningen knytter seg i sin helhet til be-
regnede gruppenedskrivninger, og er i all hovedsak 
relatert til forventede tap for forbrukslånporteføl-
jen. Gruppenedskrivningen skal dekke potensielle 
tap i porteføljen som ikke individuelt er identifisert 
som tapsutsatt. 

Misligholdte utlån over 30 dager utgjorde 153,7 
millioner kroner ved utgangen av kvartalet. dette 
er en økning på 38,5 millioner kroner siden ut-
gangen av tredje kvartal. Økningen i misligholdet 
kommer hovedsakelig fra forbrukslånporteføljen. 
tapssituasjonen er i henhold til forventningene, og 
viser en normal utvikling for forbrukslånporteføljen.

For 2010 har banken kostnadsført 109,4 millioner 
kroner i nedskrivninger på utlån (3,0), hvorav 7,5 
millioner kroner gjelder endelige konstaterte tap. 
tapssituasjonen for 2010 var tilfredsstillende og i 
henhold til forventningene.

samlede balanseførte nedskrivninger på utlån ut-
gjorde 117,1 millioner kroner ved årsslutt. 

Utlån og innskudd
Gjensidige Bank har hatt en jevn økning i utlån, 
og ved utløpet av kvartalet utgjorde brutto utlån 
14.119,5 millioner kroner. Utlånsporteføljen økte 
med 544,7 millioner kroner i kvartalet (3.294,3). i 
2010 økte utlånsporteføljen med 2.543,9 millio-
ner kroner (4.864,2). 

Bankens innskudd økte med 1.222,7 millioner kroner 
(186,1) i kvartalet, til 9.120,0 millioner kroner ved 
utløpet av kvartalet (6.550,4). i 2010 har innskud-
dene økt med 2.569,6 millioner kroner (419,1). ett 
nytt høyrentekontoprodukt har blitt godt mottatt 
av kundene, og bidro positivt til innskuddsøkningen. 

innskuddsdekningen ved utgangen av kvartalet var 
64,6 prosent (56,6). Økningen i innskuddsdekningen 
sammenlignet med tilsvarende periode i 2009, skyl-
des i hovedsak det nye høyrentekontoproduktet. 

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

Bank 4. kv. 2010 4. kv. 2009 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009

Millioner kroner
renteinntekter og lignende inntekter  209,7  90,9  782,6  323,3 
rentekostnader og lignende kostnader  (106,3)  (65,9) (375,6)  (265,8)
netto rente- og kredittprovisjonsinntekter  103,4 25,1 407,0 57,5
netto finansinntekter og andre inntekter  11,4  2,7  37,5  16,5 
driftskostnader  (83,4)  (49,8)  (302,1)  (147,2)
nedskrivning på utlån  (27,6) 0,6 (109,4) (3,0)
resultat før skattekostnad  3,7  (21,3)  33,1  (76,3)

rentenetto i prosent, annualisert 1  2,88  0,63 

kapitaldekning 2  16,1  17,8 

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

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

InnskuddUtlån14.119,5 
(11.575,6)

9.120,0
(6.550,4)

Millioner kroner
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HelserelaTerTe TjenesTer
• driftsinntektene viste en positiv utvikling i kvar-

talet som følge av flere mindre oppkjøp i 2010.
• eBita1 svekket seg sammenlignet med tilsva-

rende kvartal i 2009, primært som følge av tap 
av noen større enkeltkunder samt høye margi-
ner i fjerde kvartal 2009 grunnet vaksinering 
mot svineinfluensa.

resultatutvikling
eBita for kvartalet ble 12,7 millioner kroner (15,4), 
tilsvarende en eBita-margin2 på 8,5 prosent (11,0). 
reduksjonen i marginen skyldes primært effekten 
av svineinfluensaen i 2009, noe som medførte en 
kraftig etterspørsel etter vaksinetjenester som 
igjen ga høye marginer i tilsvarende periode i 2009. 

For 2010 var eBita 27,3 millioner kroner (32,7), 
tilsvarende en eBita-margin på 5,0 prosent (6,4). 
reduksjonen i margin skyldes tap av store enkelt-
kunder med umiddelbart inntektsbortfall, mens full 
effekt av kostnadsreduksjoner gjennom beman-
ningsmessige tiltak reflekteres i regnskapet over 
tid. Fokus på drift og kundeorientering samt ef-
fekt av iverksatte kostnadstiltak forventes å gi et 
positivt resultatmessig bidrag fremover. 

driftsinntekter
Helsesatsningen hadde driftsinntekter på 149,8 
millioner kroner i kvartalet (139,3), tilsvarende en 
økning på 7,5 prosent. omsetningsøkningen skyl-
des i sin helhet effekt av oppkjøp. den organiske 
veksten i kvartalet var negativ med 5,7 prosent. 
nedgangen i organisk vekst skyldes hovedsake-
lig bortfall av kontrakt med trondheim kommune 
på trygghetsalarmtjenester, samt at fjerde kvar-
tal i 2009 hadde svært høy omsetning relatert til 
nevnte vaksinering mot svineinfluensa. de store 
eksisterende kundekontraktene er nå avklart, og 
det er ingen større uavklarte kundemessige avta-
ler ved inngangen til 2011.  

driftsinntektene for 2010 ble 544,7 millioner kroner 
(509,1). omsetningsøkningen for 2010 er på 7,0 
prosent, og skyldes i sin helhet effekten av opp-
kjøp gjennomført i 2010. Forretningen har svak 
negativ organisk utvikling på 1,7 prosent i 2010. 
Hovedforklaringen på nedgangen i organisk vekst 
er sterk priskonkurranse knyttet til offentlige an-
skaffelser. dette har resultert i lavere priser og 
marginer på reforhandlede kontrakter, men også 
tap av enkelte kontrakter der prisfallet har vært så 
stort at det ikke har vært aktuelt å tilby tjenester 
til de nye vilkårene. 

etterspørselen innen markedet for bedriftshelse-
tjenester har imidlertid vokst kraftig i 2010 som 
følge av den utvidede bransjeforskriften, og det 
er inngått kontrakter med nærmere 400 nye be-
driftskunder i løpet av 2010. 

driftskostnader
driftskostnadene var 137,1 millioner kroner i 
kvartalet (124,0), tilsvarende en økning på 10,6 
prosent fra tilsvarende periode i 2009. Økningen 
skyldes primært effekten av oppkjøpte selskaper. 
som følge av kundeavgang, ble det i 2010 innført 
selektive kostnadstiltak som har medført beman-
ningsreduksjoner med full regnskapsmessig ef-
fekt fra fjerde kvartal. eksklusive driftskostnader 
fra kjøpte virksomheter, er det derfor en nedgang 
i nominelle kostnader på 2,5 prosent. 

For 2010 var driftskostnadene 517,3 millioner kro-
ner (476,5), tilsvarende en økning på 8,6 prosent fra 
2009. av kostnadsøkningen er 8,2 prosent knyttet 
til effekt av oppkjøpte selskaper. 

andre forhold
Hjelp24 er politianmeldt for brudd på taushetsplikt 
og heleri av pasientopplysninger i forbindelse med 
en klagesak i anbudskonkurranse gjennomført 
høsten 2009. Politietterforskning pågår. selska-
pet samarbeider med politiet i saken og har stilt 
all informasjon til rådighet.

Helserelaterte tjenester

Privat 
sykehus og 
spesialist-

tjenester

Trygghets-
alarmtjenester

Bedrifts-
helsetjenester

56,0 %
(55,7 %)

18,0 %

22,2 %
(23,0 %)

3,8 % (1,9 %)

Driftsinntekter hittil i år (samme periode i fjor)

Arbeidsm
iljø-

kartlegging

  (19,4 %)   

HelserelaTerTe TjenesTer 4. kv. 2010 4. kv. 2009 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009

Millioner kroner
driftsinntekter  149,8  139,3  544,7  509,1 

driftskostnader  (137,1)  (124,0)  (517,3)  (476,5)
eBiTa 1  12,7  15,4  27,3  32,7 

Merverdiavskrivninger - immaterielle eiendeler  (2,3)  (1,8)  (8,3)  (6,7)

eBita-margin i prosent 2  8,5  11,0  5,0  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 inVesTerinGs-
eiendoMMer
• tilfredsstillende resultat for investeringsporte-

føljen. 
• Finansavkastningen i kvartalet var 1,5 prosent 

(1,3). For 2010 var finansavkastningen 5,2 pro-
sent (5,5).

investeringsporteføljen 
konsernets investeringsportefølje omfatter alle 
investeringsmidler i konsernet, med unntak av 
Pensjon og sparing og Bank. ved utløpet av kvar-
talet utgjorde investeringsporteføljen 52.347,0 
millioner kroner.

renteporteføljen utgjorde 37,6 milliarder kroner ved 
utløpet av kvartalet, og består av fire del-porteføljer: 
pengemarkedspapirer, omløpsobligasjoner, obliga-
sjoner som holdes til forfall, samt lån og fordringer. 
Motpartsrisikoen i renteporteføljen fordeler seg med 
20,1 prosent mot stat og annen offentlig sektor, 
62,1 prosent mot banker og finansinstitusjoner, samt 
17,8 prosent mot industri. Fordelt etter kredittrating, 
er 75,6 prosent klassifisert som såkalt ”investment 
grade”, 2,9 prosent er klassifisert som ”high yield”, 
mens de resterende 21,5 prosentene ikke har offisi-
ell kredittrating. av de siste er 30,6 prosent utstedt 
av norske sparebanker, mens resten hovedsakelig er 
utstedt av kraftprodusenter og kraftdistributører, 
eiendomsselskaper eller statsgaranterte selskaper. 
6,3 prosent av renteporteføljen er plassert i obli-
gasjoner hvor kupongen justeres med utviklingen i 
norsk konsumprisindeks. 

ved utløpet av kvartalet var den totale aksjeekspon-
eringen på 6,8 milliarder kroner, og bestod i hoved-
sak av aksjer i storebrand og egenkapitalbevis i spa-
reBank1 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 3.287,8 
millioner kroner. tilsvarende tall for investeringen 
i spareBank1 sr-Bank er 958,9 millioner kroner. 

eiendomsinvesteringene utgjorde 6,4 milliarder 
kroner ved utløpet av kvartalet, og er konsentrert 
om kontoreiendommer i oslo, men inneholder også 
kjøpesentre og kontoreiendommer i andre norske 
byer, samt to kontorbygg i københavn. i tillegg er 
en mindre del av porteføljen investert i internasjo-
nale eiendomsfond.

Finansavkastningen  
for investeringsporteføljen
Finansresultatet for investeringsporteføljen ut-
gjorde 787,7 millioner kroner i kvartalet, mot et 
resultat på 621,4 millioner kroner i samme kvartal 
i 2009. dette ga en finansavkastning på 1,5 pro-
sent i kvartalet, mot en avkastning på 1,3 prosent 
i samme kvartal i 2009. 

avkastningen for renteporteføljen ble 0,9 prosent i 
kvartalet, eksklusive verdiendringer for hold til for-
fall-porteføljen og lån og fordringer-porteføljen. en 
generell økning i rentenivået trakk avkastningen i 
porteføljen ned, mens en reduksjon i kredittspread 

bidro til positiv avkastning.

i kvartalet ble det inntektsført 115,1 millioner kroner 
fra aksjeporteføljen (eksklusive tilknyttede selska-
per). dette inkluderte er resultat på 58,4 millioner 
kroner fra private equity-investeringene. 

resultatet fra tilknyttede selskaper utgjorde 192,8 
millioner kroner. av dette utgjør 154,7 millioner 
kroner Gjensidiges estimerte andel av storebrands 
resultat for fjerde kvartal, inklusive merverdiavskriv-
ninger og estimatavvik fra tidligere periode. 33,7 
millioner kroner utgjør Gjensidiges estimerte an-
del av spareBank1 sr-Banks resultat for kvartalet. 

eiendom totalt ga et resultat i kvartalet på 114,4 
millioner kroner, tilsvarende en avkastning på 1,8 
prosent. det gjennomsnittlige avkastningskravet 
for verdsetting av eiendomsporteføljen for normalt 
god eiendom er marginalt redusert i kvartalet, fra 
6,75 prosent til 6,6 prosent. det er inntektsført en 
verdiøkning i eiendomsporteføljen i kvartalet på 
29,8 millioner kroner som følge av det reduserte 
avkastningskravet, samt individuelle justeringer på 
enkelteiendommer ut fra markedsobservasjoner, 
inngåtte leiekontrakter og planer for utleie av ei-
endommene. internasjonale eiendomsfond har et 
resultat på 2,2 millioner kroner i kvartalet. 

For 2010 utgjorde finansresultatet for investerings-
porteføljen 2.704,6 millioner kroner, mot 2.723,2 
millioner kroner i 2009. dette ga en finansavkast-
ning for året på 5,2 prosent (5,5).

Aktivaallokering
Ved utløpet av perioden (samme periode i fjor)

Obligasjoner 
som holdes 
til forfall

Eiendom

Obligasjonerlån og fordringer

H
edgefond og 

andre fin. instr.

Omløps-
obligasjoner

Aksjer Tilkn. 
selskaper

Penge-
marked

     22,2 %
(22,1 %)

8,2 % (7,5 %)

4,8 % (3,6 %)2,2 % (2,5 %)

15,9 %
 (19,9 %)

26,8 %
 (29,9 %)

7,5 %
 (2,7 %)

12,4 % (11,9 %)

0

3

6

9

12

15

≠ 1.1.−31.12.2010 (≠samme periode i fjor)

5,7 %5,2 %5,3 %4,9 %12,3 % 8,2 %
(0,1 %)(2,0 %)(5,3 %)(11,1 %)(9,8 %) (5,8 %)(3,3 %)(3,5 %)

2,2 %10,1 %

Avkastning per aktivaklasse

Eiendom
 

Aksjer

Pengem
arked

O
m

løpsobligasjoner

Tilknyttede
selskaper

O
bligasjoner som

 
holdes til forfall

O
bligasjoner, 

lån og fordringer

H
edgefond og andre

 fin. investeringer

Finansielle eiendeler
oG inVesTerinGseiendoMMer

  resultat      resultat 1.1.-31.12.   Balanseført verdi
4. kv. 2010 4. kv. 2009 2010 2009 31.12.2010 31.12.2009

Millioner kroner
aksjer 115,1 31,0 214,7 45,3 2.500,3 1.827,6 
tilknyttede selskaper 192,8 128,6 488,7 263,3 4.275,5 3.780,9 
Pengemarked 51,6 66,9 193,4 357,4 8.274,8 10.121,8 
omløpsobligasjoner 87,7 163,1 595,9 1.323,0 11.522,5 11.194,1 
obligasjoner som holdes til forfall 169,9 202,2 776,6 801,7 13.910,3 15.178,4 
obligasjoner, lån og fordringer 44,8 10,9 149,3 14,8 3.903,8 1.364,7 
eiendom 114,4 3,7 359,2 5,8 6.445,1 6.030,5 
Hedgefond og andre finansielle investeringer 90,3 20,8 98,5 83,6 1.119,7 1.244,8 
Øvrige finansposter 1 (59,4) 11,1 (116,0) (100,9) 395,0 (73,7)
Forvaltningskostnader (19,6) (16,9) (55,8) (70,8)
Finansresultat for investeringsporteføljen 787,7 621,4 2.704,6 2.723,2 52.347,0 50.669,1 
Finansinntekter i Pensjon og sparing samt Bank 15,3 27,3 43,7 64,7 
netto inntekter fra investeringer 803,0 648,6 2.748,2 2.788,0 

1   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 inflasjons-
swap i danmark.
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Avkastning per aktivaklasse

Eiendom
 

Aksjer

≠ 4. kvartal 2010 (≠samme periode i fjor)
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(0,1 %)(1,2 %)(1,4 %)(1,3 %)(4,4 %) (1,4 %)(0,6 %)(7,3 %)
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selskaper
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orGanisasjonen
konsernet hadde totalt 3.917 ansatte ved utløpet 
av fjerde kvartal 2010, hvilket er en nedgang fra 
3.930 ansatte ved utløpet av tredje kvartal.

antall ansatte fordeler seg med 2.041 ansatte i 
skadeforsikringsvirksomheten i norge (2.032 ved 
utløpet av andre kvartal), 132 ansatte i Gjensidige 
Bank (127), 49 ansatte i Gjensidige Pensjon og spa-
ring (49), samt 607 (618) i helsesatsningen. i dan-
mark har Gjensidige-konsernet 486 (485) ansatte, 
i sverige 151 (166) ansatte og i Baltikum 451 (453) 
ansatte (eksklusive agenter). 

konsernledelsen er styrket med ansettelse av Cecilie 
ditlev-simonsen som konserndirektør i nyopprettet 
stilling med ansvar for merkevare, kommunikasjon 
og samfunnskontakt. ditlev-simonsen tiltrer stil-
lingen senest 1. mai 2011. 

Hendelser eTTer  
BalansedaGen
det er ikke inntrådt noen vesentlige hendelser et-
ter periodens utløp. 
 
UTsikTer FreMoVer
i forbindelse med oppdatering av konsernets strategi, 
har styret bedt administrasjonen vurdere hvorvidt 
forretningsområdet helserelaterte tjenester fort-
satt bør være en heleiet del av konsernets bred-
deaktiviteter i norge. det forventes en konklusjon 
i løpet av andre halvdel av 2011.

som en del av den strategiske oppdateringen har 
styret også fastsatt en målsetting om at skadefor-
sikringsvirksomheten skal oppnå en kostnadsandel 
på 15 innen 2015. Ulike tiltak skal iverksettes for 
å nå målet, hvorav de viktigste er knyttet til auto-
matisering og styrking av selvbetjeningsløsninger, 

relokalisering av funksjoner og forenkling av pro-
duktstrukturen. 

Gjensidige har betydelige kapitalbuffere, både i 
forhold til interne risikomodeller og legale kapi-
taldekningskrav. styret vurderer konsernets kapi-
talsituasjon og soliditet som god. Børsnoteringen 
har ytterligere styrket Gjensidige handlefrihet og 
muligheter til å delta i de strukturendringene som 
preger finansbransjen i norden. 

sollerud, 16. februar 2011
styret i Gjensidige Forsikring asa
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konsoliderT resUlTaTreGnskaP

Millioner kroner noter 4. kv. 2010 4. kv. 2009 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009

driftsinntekter
Premieinntekter fra skadeforsikring 4  4.426,8  3.925,5  17.063,3  15.660,4 
Premieinntekter fra pensjon  72,9  49,1  335,8  116,3 
rente- og kredittprovisjonsinntekter fra bankdrift  209,7  90,9  782,6  323,3 
driftsinntekter fra helserelaterte tjenester  149,8  139,3  544,7  509,1 
andre inntekter  23,4  24,4  64,4  61,5 
sum driftsinntekter 3  4.882,6  4.229,2  18.790,8  16.670,7 

netto inntekter fra investeringer
inntekter fra investeringer i tilknyttede selskaper  192,8  128,6  488,7  263,3 
driftsinntekt fra eiendom  111,7  88,7  422,8  401,2 
renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler  421,9  381,7  1.385,4  1.385,9 
netto urealiserte verdiendringer på investeringer (inkl. eiendom)  24,2  (120,0)  262,3  773,3 
netto realisert gevinst og tap på investeringer  100,8  209,4  331,4  120,1 
kostnader knyttet til investeringer  (48,5)  (39,7)  (142,4)  (155,9)
sum netto inntekter fra investeringer  803,0  648,6  2.748,2  2.788,0 

sum driftsinntekter og netto inntekter fra investeringer  5.685,6  4.877,8  21.539,0  19.458,7 

erstatningskostnader, tap mv. 
erstatningskostnader mv. fra skadeforsikring 5, 6  (3.383,2)  (3.025,3)  (13.456,6)  (12.071,0)
erstatningskostnader mv. fra pensjon  (58,0)  (58,5)  (258,1)  (121,5)
rentekostnader o.l. og tap på utlån/garantier fra bankdrift  (134,0)  (65,3)  (484,9)  (268,8)
sum erstatningskostnader, rentekostnader, tap mv.  (3.575,2)  (3.149,0)  (14.199,6)  (12.461,4)

driftskostnader
driftskostnader fra skadeforsikring  (728,7)  (757,8)  (2.810,4)  (2.771,5)
driftskostnader fra pensjon  (26,0)  (29,2)  (109,6)  (102,7)
driftskostnader fra bankdrift  (83,4)  (49,7)  (302,1)  (147,3)
driftskostnader fra helserelaterte tjenester  (137,1)  (124,0)  (517,3)  (476,5)

andre driftskostnader  (18,5)  (43,7)  (91,5)  (116,1)
Merverdiav- og nedskrivninger - immaterielle eiendeler  (48,8)  (140,6)  (254,3)  (216,7)
sum driftskostnader  (1.042,4)  (1.145,0)  (4.085,3)  (3.830,8)

sum kostnader  (4.617,5)  (4.294,0)  (18.285,0)  (16.292,1)

Årets resultat før skattekostnad 3  1.068,1  583,9  3.254,0  3.166,5 

skattekostnad 94,3  (189,7) (303,6)  (861,8)

ÅreTs resUlTaT 1.162,4  394,2 2.950,4  2.304,8 

resultat per aksje, kroner (basis og utvannet) 
(omarbeidet for 2009)

2,32  0,79 5,90  4,61 
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konsoliderT oPPsTillinG 
aV ToTalresUlTaT
Millioner kroner 4. kv. 2010 4. kv. 2009 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009

Årets resultat 1.162,4  394,2 2.950,4  2.304,8 

andre inntekter og kostnader
valutakursdifferanser  (42,1)  16,2  (19,4)  (102,5)

andel av andre inntekter og kostnader
i tilknyttede selskaper

 (22,5)  17,6  (8,6)

aktuarielle gevinster og tap på pensjon  11,9  442,7  (118,0)  442,7 
skatt på andre inntekter og kostnader  (49,8)  (254,1)  (28,5)  (254,1)
sum andre andre inntekter og kostnader  (102,4)  204,8  (148,4)  77,5 

ÅreTs ToTalresUlTaT 1.059,9  599,0 2.802,0  2.382,3 
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konsoliderT oPPsTillinG 
aV Finansiell sTillinG

omarbeidet 1

Millioner kroner noter 31.12.2010 31.12.2009

eiendeler
Goodwill  2.580,7 1.507,5
andre immaterielle eiendeler  1.349,5  847,1 
eiendeler ved utsatt skatt 199,4
aksjer i tilknyttede selskaper  4.275,5  3.783,3 
eierbenyttet eiendom  318,5  282,2 
anlegg og utstyr  345,1  316,1 
investeringseiendommer  5.900,3  5.509,9 

Finansielle eiendeler
Finansielle derivater  536,6  203,2 
aksjer og andeler  4.282,9  7.728,6 
obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning  18.389,9  15.562,4 
obligasjoner som holdes til forfall  14.497,5  15.816,0 
Utlån og andre fordringer  19.537,8  13.349,5 
eiendeler i livsforsikring med investeringsvalg  4.503,6  2.823,4 
Gjenforsikringsdepoter  0,6  0,6 
Gjenforsikringsandel av brutto forsikringsforpliktelser i skadeforsikring  487,0  239,3 
Fordringer i forbindelse med direkte forretninger og gjenforsikring  3.585,1  3.435,8 
andre fordringer  342,2  303,5 
Forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter  84,5  56,9 
kontanter og kontantekvivalenter  2.889,9  3.103,5 

sUM eiendeler 84.106,8  74.868,9 

eGenkaPiTal oG ForPlikTelser

egenkapital
aksjekapital  1.000,0  1.000,0 
overkursfond  1.430,0 1.430,0
annen egenkapital  20.707,8 19.538,2
sum egenkapital  23.137,8 21.968,2

avsetning for forpliktelser
avsetning for ikke opptjent bruttopremie 8  9.078,3  7.671,7 
Brutto erstatningsavsetning 7  28.339,3  25.857,2 
andre forsikringstekniske avsetninger 119,0 69,7
Pensjonsforpliktelser  705,3  774,4 
andre avsetninger for forpliktelser 138,5 144,0

Finansielle forpliktelser
Finansielle derivater  155,3  93,1 

innskudd fra og forpliktelser overfor kunder  9.120,0  6.550,4 
rentebærende forpliktelser  5.254,9 4.916,1

andre forpliktelser 1.234,4 1.245,9

Forpliktelser ved periodeskatt 442,7 921,7
Forpliktelser ved utsatt skatt 1.274,6 1.205,6
Forpliktelser i forbindelse med forsikring  392,5  346,4 
avsatt ikke utbetalt utbytte 74,8
avsetning i livsforsikring med investeringsvalg  4.503,6  2.823,4 
Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter  210,7  206,3

sum forpliktelser 60.969,1  52.900,7

sUM eGenkaPiTal oG ForPlikTelser 84.106,8  74.868,9 

sollerud, 16. februar 2011
styret i Gjensidige Forsikring asa

1  selskapet har blitt omdannet fra gjensidig selskap med begrenset ansvar (Ba) til allmennaksjeselskap (asa). i den forbindelse er sammenligningstallene under egenkapital endret. 
det er ingen endring i sum egenkapital. omarbeidelse av sammenligningstallene er presentert i konsolidert oppstilling av endringer i egenkapital.
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konsoliderT oPPsTillinG  
aV endrinGer i eGenkaPiTal

egen- Utjev- annen sum sum sum

kap.bevis- nings-  egen- klasse i- klasse ii- egen- 
Millioner kroner kapital fond  kapital kapital kapital kapital 

egenkapital per 31.12.2008  omarbeidet  3.860,0  123,3  913,1  4.896,5  14.689,5  19.585,9 
eierbrøk 25 % 75 %

over- Valuta- aktuarielle annen annen sum

aksje- egne kurs-  kursdif- gev./tap innskutt opptjent egen- 

Millioner kroner kapital aksjer fond  feranser pensjon egenkap. egenkap. kapital 

omdanning fra Ba til asa

omklassifisering fra egenkapitalbeviskapital til 
aksjekapital, overkursfond og annen opptjent egenkapital 1

 1.000,0  1.430,0  1.430,0  3.860,0 

Øvrige omklassifiseringer  (12,9)  (2.448,6)  18.187,4  15.725,9 

egenkapital per 31.12.2008  omarbeidet  1.000,0  1.430,0  (12,9)  (2.448,6)  19.617,4  19.585,9 

1 Per 30. september 2009 ble egenkapitalbeviskapitalen nedsatt til 1.000,0 millioner kroner og overført med like deler til overkursfond og utjevningsfond. i forbindelse med omdanning fra 
gjensidig selskap med begrenset ansvar (Ba) til allmennaksjeselskap (asa) er egenkapitalbeviskapitalen konvertert til aksjekapital.

1.1.-31.12.2009
Årets resultat  2.304,8  2.304,8 

andre inntekter og kostnader

valutakursdifferanser (102,5)  (102,5)

andel av andre inntekter og kostnader i tilknyttede selskaper  (8,6)  (8,6)
aktuarielle gevinster og tap på pensjon 442,7  442,7 
skatt på andre inntekter og kostnader  (254,1)  (254,1)
sum andre inntekter og kostnader  (102,5)  442,7  (262,7)  77,5 

Årets totalresultat  (102,5)  442,7  2.042,1  2.382,3 

egenkapital per 31.12.2009  1.000,0   1.430,0  (115,4)  (2.005,9)  21.659,6  21.968,2 

1.1.-31.12.2010
Årets resultat 2.950,4 2.950,4

andre inntekter og kostnader
valutakursdifferanser (19,4) (19,4)
andel av andre inntekter og kostnader i tilknyttede selskaper 17,6 17,6 
aktuarielle gevinster og tap på pensjon (118,0) (118,0)
skatt på andre inntekter og kostnader (28,5) (28,5)
sum andre inntekter og kostnader  (19,4)  (118,0)  (10,9)  (148,4)

Årets totalresultat  (19,4)  (118,0)  2.939,5 2.802,0

egne aksjer  (0,1)  (3,1)  (3,1)
Utbetalt utbytte  (1.650,0)  (1.650,0)
aksjebaserte betalingstransaksjoner som gjøres opp i egenkapital 7,5 7,5
skatt på poster innregnet direkte i egenkapital  13,2  13,2 

egenkapital per 31.12.2010  1.000,0  (0,1)  1.430,0  (134,8)  (2.124,0) 7,5  22.959,1 23.137,8
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konsoliderT oPPsTillinG aV
konTanTsTrøMMer

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

kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
netto innbetalte premier  20.023,9  17.565,2 
netto utbetalte erstatninger  (12.970,2)  (11.061,3)

Betalte driftskostnader inklusive provisjoner  (3.937,0)  (3.879,6)

netto innbetalinger/utbetalinger på utlån og innskudd  (2.255,9)  (4.388,3)

Netto innbetalinger/utbetalinger fra investeringer
 aksjer og andeler  (468,2)  (956,2)
 obligasjoner og sertifikater  3.929,8  (1.523,9)
 Finansielle derivater og andre finansielle instrumenter  416,6  (672,0)
 investeringseiendommer  (128,8)  (5,7)

renter og øvrige finansinntekter  149,4  591,2 
netto innbetalinger/utbetalinger eiendomsdrift  40,0  267,9 
netto andre inntekter og kostnader  608,9  549,6 
Betalte skatter  (1.155,2)  (401,4)

netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  4.253,3  (3.914,5)

kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Utbetalinger ved kjøp av datterselskaper  (2.702,0)
netto kjøp og salg av eierbenyttet eiendom  0,2 
netto kjøp og salg av anlegg og utstyr  (214,8)  (174,7)
netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter  (2.916,6)  (174,7)

kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Utbetalt utbytte  (1.677,6)  (3,6)

innbetaling ved overtakelse av portefølje  42,9 

Utbetaling av renter på innlån  (208,1)  (36,7)
netto innbetalinger/utbetalinger vedrørende lån  218,6  4.328,9 
netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  (1.624,2)  4.288,6 

netto kontantstrøm for perioden  (287,5)  199,4 

effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter  1,7  (110,4)

netto endring i kontanter og kontantekvivalenter  (285,8)  89,0 

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse  3.103,5  3.011,6 
innfusjonerte, kjøpte og solgte selskaper  72,2  2,8 
korrigert beholdning ved periodens begynnelse  3.175,7  3.014,5 

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt  2.889,9  3.103,5 

netto endring i kontanter og kontantekvivalenter  (285,8)  89,0 
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skadeForsikrinG

Privat næringsliv norden Baltikum Pensjon og Bank  Helserelaterte elimineringer sum

Fjerde 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  2.119,0  1.961,8  1.095,6  1.160,7  1.106,3  654,0  105,9  149,0  83,8  58,7  216,5  90,9  149,8  139,3  5,7  14,7  4.882,6  4.229,2 

segmentinntekter - konsern 2

sum segmentinntekter  2.119,0  1.961,8  1.095,6  1.160,7  1.106,3  654,0  105,9  149,0  83,8  58,7  216,5  90,9  149,8  139,3  5,7  14,7  4.882,6  4.229,2 

- erstatningskostnader, rentekostn., tap mv.  (1.531,9)  (1.455,7)  (857,9)  (961,0)  (920,3)  (501,4)  (73,2)  (100,8)  (58,0)  (58,5)  (134,0)  (65,3)   (6,4)  (3.575,2)  (3.149,0)

- driftskostnader  (286,2)  (310,9)  (142,6)  (146,3)  (210,2)  (118,9)  (29,6)  (41,9)  (37,4)  (53,3)  (83,4)  (49,8)  (137,1)  (124,0)  (115,9)  (299,9)  (1.042,4)  (1.145,0)

+ netto inntekter fra investeringer  10,7  24,6  4,6  2,7  787,7  621,4  803,0  648,6 

segmentresultat/resultat før skattekostnad  300,9  195,2  95,1  53,4  (24,2)  33,6  3,1  6,3  (0,8)  (28,5)  3,7  (21,3)  12,7  15,4  677,5  329,8  1.068,1  583,9 

noTer

 1. reGnskaPsPrinsiPPer

konsernregnskapet per fjerde kvartal 2010, som er avsluttet 31. desember 
2010, omfatter Gjensidige Forsikring og dets datterselskaper (sammen refe-
rert 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 fjerde 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 fortolkningsut-
talelser som er utgitt frem til 16. februar 2011 og som ikke er obligatoriske å 
anvende per 31. desember 2010, det vil si iFrs 9 og iFriC 19, endringer i ias 
32, iFriC 14, revidert ias 24, samt forbedringer i iFrser, antas, basert på de 
vurderinger 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. 

Gjensidige Forsikring er i andre kvartal omdannet fra et gjensidig selskap med 
begrenset ansvar (Ba) til et allmennaksjeselskap (asa). omdanningen gjen-
nomføres med regnskapsmessig og skattemessig kontinuitet. tidligere perio-
ders avlagte regnskap for Gjensidige Forsikring Ba vil derfor være sammenlig-
ningstall for Gjensidige Forsikring asa ved avleggelse av fremtidige regnskaper. 

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.

det er ikke gjennomført full eller begrenset revisjon av delårsregnskap eller 
delårsberetning.

 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 for Bank, og driftsinntekter for 
Helserelaterte tjenester.

segmentresultat defineres som underwriting resultat for skadeforsikring, 
resultat før skattekostnad for Pensjon og sparing samt 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. PreMieinnTekTer Fra skadeForsikrinG

 5. ersTaTninGskosTnader MV. Fra skadeForsikrinG

Millioner kroner 4. kv. 2010 4. kv. 2009 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009

Betalte bruttoerstatninger  (3.308,1) (2.789,4) (12.229,1) (11.254,5)
Gjenforsikringsandel av betalte bruttoerstatninger  42,4 60,7 255,6 181,3 
endring i brutto erstatningsavsetning  (73,4) (265,5) (1.524,5) (849,6)
endring i gjenforsikringsandel av brutto erstatningsavsetninger  (14,8) (22,1) 204,9 (129,7)
Premierabatter og andre gevinstavtaler  (29,3) (9,0) (163,6) (18,6)
sum erstatningskostnader mv. fra skadeforsikring  (3.383,2) (3.025,3) (13.456,6) (12.071,0)

 6. aVViklinGsGeVinsT/-TaP
Millioner kroner 4. kv. 2010 4. kv. 2009 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009

skadeforsikring
Premieinntekter fra skadeforsikring 4.426,8 3.925,5 17.063,3 15.660,4 

avviklingsgevinst/(-tap) i perioden f.e.r. 75,0 147,3 301,1 310,2 

i prosent av premieinntekter fra skadeforsikring 1,7 3,8 1,8 2,0 

skadeForsikrinG

Privat næringsliv norden Baltikum Pensjon og Bank  Helserelaterte elimineringer sum

1.1.-31.12. 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  8.279,4  7.856,2  4.418,5  4.737,3  3.906,1  2.403,5  459,3  663,4  372,4  144,5  790,9  323,3  544,7  509,1  19,5  33,4  18.790,8  16.670,7 

segmentinntekter - konsern 2

sum segmentinntekter  8.279,4  7.856,2  4.418,5  4.737,3  3.906,1  2.403,5  459,3  663,4  372,4  144,5  790,9  323,3  544,7  509,1  19,5  33,4  18.790,8  16.670,7 

- erstatningskostn,, rentekostn., tap mv.  (6.296,7)  (6.007,4)  (3.602,6) (3.819,0)  (3.252,0)  (1.833,0)  (305,3)  (411,5)  (258,1)  (121,5)  (484,9)  (268,8)  (14.199,6)  (12.461,4)

- driftskostnader  (1.194,5)  (1.296,3)  (570,0)  (613,3)  (731,5)  (417,5)  (136,7)  (211,4)  (156,7)  (179,0)  (302,1)  (147,2)  (517,3)  (476,5) (476,5)  (489,6)  (4.085,3)  (3.830,8)

+ netto inntekter fra investeringer  14,5  48,2  29,2  16,5  2.704,5  2.723,2  2.748,2  2.788,0 

segmentresultat/resultat før skattekostn.  788,2  552,4  245,8  305,0  (77,4)  152,9  17,4  40,5  (27,9)  (107,8)  33,1  (76,3)  27,3  32,7  2.247,5  2.267,0  3.254,0  3.166,5 

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.

Millioner kroner 4. kv. 2010 4. kv. 2009 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009

Forfalte bruttopremier  3.748,3 3.312,9 17.466,8 16.198,3 

avgitte gjenforsikringspremier  (53,5) (58,9) (457,3) (397,9)
Forfalte bruttopremier for egen regning  3.694,7 3.254,0 17.009,5 15.800,4 
endring i avsetning for ikke opptjent bruttopremie  811,2 744,4 38,5 (139,5)

endring i gjenforsikringsandel av ikke opptjent bruttopremie  (79,1) (72,9) 15,2 (0,5)
sum premieinntekter fra skadeforsikring  4.426,8  3.925,5  17.063,3  15.660,4 
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 7. BrUTTo ersTaTninGsaVseTninG
Millioner kroner 31.12.2010 31.12.2009

skadeforsikring
Brutto erstatningsavsetning  per 1.1.  25.755,4  25.501,0 
tilgang ved kjøp  1.133,2  17,8 
Årets skader  14.026,8  12.411,1 
inntrufne tidligere år, brutto  (314,0)  (307,0)
Betalte skader  (12.229,1)  (11.254,5)
diskontering av erstatningsavsetning  130,2  139,9 
endring diskonteringsrente  21,8  141,1 
valutakursdifferanser  (309,8)  (894,1)
Brutto erstatningsavsetning ved utløpet av perioden  28.214,4  25.755,4 

Pensjon
Brutto erstatningsavsetning per 1.1.  101,8  60,5 
Årets skader  258,1  121,5 
Betalte skader  (62,6)  (19,8)
andre endringer  (172,4)  (60,3)
Brutto erstatningsavsetning ved utløpet av perioden  124,9  101,8 

konsern
Brutto erstatningsavsetning per 1.1.  25.857,2  25.561,5 
tilgang ved kjøp  1.133,2  17,8 
Årets skader  14.284,9  12.532,6 
inntrufne tidligere år, brutto  (314,0)  (307,0)
Betalte skader  (12.291,8)  (11.274,3)
diskontering av erstatningsavsetning  130,2  139,9 
endring diskonteringsrente  21,8  141,1 
andre endringer vedrørende pensjon  (172,4)  (60,3)
valutakursdifferanser  (309,8)  (894,1)
Brutto erstatningsavsetning ved utløpet av perioden  28.339,3  25.857,2 

neddiskontert brutto erstatningsavsetning - Gjensidige arbejdsskadeforsikring a/s  3.515,4  3.625,9 
Udiskontert  brutto erstatningsavsetning - Gjensidige arbejdsskadeforsikring a/s  4.853,0  5.235,6 

erstatningsavsetningene skal dekke framtidige erstatningsutbetalinger. erstat-
ningsavsetningene for Gjensidiges arbejdsskadeforsikring a/s er omregnet til 
nåverdi (diskontert), mens øvrige avsetninger er udiskontert. 

Årsaken til at erstatningsavsetningene for Gjensidiges arbejdsskadeforsikring 
a/s er diskontert, er at denne porteføljen utelukkende består av dansk yrkes-
skadeforretning med meget lange betalingsstrømmer, og hvor den framtidige 
renteinntekt er betydelig. 

erstatningene for yrkesskade i danmark betales ut enten som annuiteter el-
ler som engangserstatninger (som i all hovedsak blir beregnet som diskon-

terte annuiteter). det er derfor mest hensiktsmessig å betrakte hele porte-
føljen som annuiteter.

diskonteringsrenten som er benyttet er gitt av Finanstilsynet i danmark i hen-
hold til danske regnskapsregler (dansk GaaP). 
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 8. aVseTninG For ikke oPPTjenT BrUTToPreMie
Millioner kroner 31.12.2010 31.12.2009

skadeforsikring  7.094,2  6.291,1 

Pensjon  1.984,1  1.380,6 
avsetning for ikke opptjent bruttopremie  9.078,3  7.671,7 

Millioner kroner 31.12.2010 31.12.2009

Garantier og kommittert kapital
Brutto garantier  0,6 0,6
kommittert kapital, ikke innbetalt  705,8  946,0 

 9. BeTinGede ForPlikTelser

selskapet har som ledd i den løpende finansforvaltningen forpliktet seg til 
å investere inntil 705,8 millioner kroner i ulike private equity- og eiendoms-
fondsinvesteringer, utover de beløp som er innregnet i balansen. investerin-
ger i private equity og eiendomsfond utgjør 1.303,6 millioner kroner ved ut-
løpet av perioden.

det foreligger kontraktsmessige forpliktelser til utvikling av investeringsei-
endommer på 96,0 millioner kroner, samt en forpliktelse til å investere 45,0 
millioner kroner i et boligutviklingsprosjekt. sistnevnte forpliktelse forfaller i 
perioden 2011 til 2013 avhengig av fremdrift i prosjektet. 

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

 10. nÆrsTÅende ParTer

den danske filialen av Gjensidige Forsikring har per 1. oktober 2010 ervervet 
næringslivs- og eierskifteforsikringsporteføljene fra nykredit Forsikring a/s 
(nykredit Forsikring). etter transaksjonen er det kun privatforsikringsporteføl-
jen som er gjenværende i nykredit Forsikring. transaksjonen er gjennomført til 
virkelig verdi og utgjør dkk 545,0 millioner kroner. oppgjør av vederlaget fant 
sted før årets slutt. det er ikke stilt sikkerheter eller garantier i denne forbin-
delse. 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 transak-
sjonen nevnt over. 
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 11. oPPkjøP aV nykrediT

VirkeliG Verdi aV HVer VesenTliG klasse aV VederlaG    Balanseførte verdier  Virkelig verdi Virkelig verdi på 
dkk millioner    før transaksjonen  justeringer overtakelsestidspunktet

immaterielle eiendeler    593,0  593,0 
Finansielle eiendeler    2.856,3  2.856,3 
tilknyttede selskaper    21,6  8,0  29,6 
sum eiendeler    2.877,9  601,0  3.478,9 

Forsikringstekniske avsetninger    1.830,7  1.830,7 
Forpliktelser ved utsatt skatt    28,7  148,3  176,9 
andre forpliktelser    137,9  137,9 
sum forpliktelser    1.997,2  148,3  2.145,5 

netto identifiserbare eiendeler og forpliktelser  880,7  452,8  1.333,5 

Goodwill    1.212,2

vederlag    2.545,7 

egenkapital per 1. mai 2010 var dkk 880,7 millioner, sammenlignet med en egenkapital per 31. desember 2009 på dkk 1.482,3 millioner.

ervervet goodwill anses ikke å være skattemessig fradragsberettiget.

Gjensidige inngikk den 8. mars 2010 avtale med nykredit-konsernet (nykredit) 
om kjøp av 100 prosent av aksjene i det danske forsikringsselskapet nykre-
dit Forsikring a/s (nykredit Forsikring) for dkk 2,5 milliarder. stemmeandel 
er lik eierandel. 

alle betingelser tilknyttet kjøpet var avklart og vederlaget var overført innen 
utløpet av april, og overtakelsestidspunktet er derfor fastsatt til 1. mai 2010. 
nykredit Forsikring er innregnet i det konsoliderte regnskapet til Gjensidige 
Forsikring fra og med samme tidspunkt.

i forbindelse med kjøpet innleder Gjensidige et langsiktig strategisk samarbeid 
med nykredit. som del av samarbeidet skal nykredit distribuere skadeforsik-
ring for Gjensidige. nykredit er et av danmarks største finanskonsern, med 
aktiviteter innen bank, forsikring, pensjon og eiendomsmegling. konsernet har 
omfattende distribusjon, inkludert 70 rådgivningskontorer og to eiendoms-
meglerkjeder 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 
Forsikring tilføres Gjensidige 320 ansatte. Privatforsikringer er av størst omfang 
i nykredit Forsikring, omkring to tredjedeler av det samlede premievolumet. 

overtakelsesmetoden er lagt til grunn for regnskapsføringen av oppkjøpet. 
analysen av oppkjøpte eiendeler og forpliktelser er presentert i tabellen under 

og er å betrakte som foreløpig. verdien utover de identifiserbare anskaffede 
eiendelene og overtatte forpliktelsene er innregnet som goodwill i konsern-
regnskapet. Merverdier er identifisert for kundeforhold, distribusjonsavtaler, 
databaser med skadehistorikk og tilknyttede selskaper. det er avsatt forplik-
telse ved utsatt skatt for merverdier, med unntak av merverdi i tilknyttede 
selskaper og goodwill. Goodwill utgjør forventede synergieffekter ved sam-
menslåing av forretningsområdene privat og næringsliv, samt optimalisering 
av reassuransedekninger for konsernet som helhet. 

Forfalte bruttopremier for nykredit Forsikring er for perioden 1. januar 2010 
til 31. desember 2010 dkk 1.309,6 millioner, mens resultat før skattekost-
nad i denne perioden ble dkk 553,0 millioner. Gjensidige Forsikrings andel av 
resultat før skattekostnad etter overtakelsestidspunktet som er inkludert i 
Gjensidige Forsikring konserns resultatregnskap, er dkk 644,9 millioner. For-
falte bruttopremier i samme periode utgjør dkk 683,7 millioner. 

som en følge av tilpasning til konsernets regnskapsprinsipper vedrørende er-
statningsavsetninger har Gjensidige med tilbakevirkende kraft justert de fore-
løpige beløpene på overtakelsestidspunktet slik de var presentert i note 11 i 
delårsrapporten for andre kvartal og første halvår. konsekvensen av justeringen 
er at erstatningsavsetningen ble økt med dkk 35 millioner, utsatt skatt ble 
redusert med dkk 8,8 millioner og goodwill ble økt med dkk 26,2 millioner. 
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4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv.
Millioner kroner 2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009

Premieinntekter fra skadeforsikring  4.426,8  4.535,9  4.289,4  3.811,2  3.925,5  4.022,6  3.923,2  3.789,2 

andre inntekter  455,8  426,5  462,5  382,7  303,7  222,2  239,7  244,7 
sum driftsinntekter  4.882,6  4.962,3  4.751,9  4.193,9  4.229,2  4.244,7  4.162,9  4.033,9 

sum netto inntekter fra investeringer  803,0  803,9  294,9  846,4  648,6  1.060,1  798,2 281,0

sum inntekter  5.685,6  5.766,3  5.046,8  5.040,3  4.877,8  5.304,8  4.961,1 4.314,8

erstatningskostnader mv. fra skadeforsikring  (3.383,2)  (3.260,0)  (3.269,3)  (3.544,1)  (3.025,3)  (3.111,3)  (2.919,5)  (3.014,9)

andre erstatningskostnader, rentekostnader, tap mv.  (191,9)  (187,0)  (215,4)  (148,7)  (123,7)  (81,4)  (86,1)  (99,1)
sum erstatningskostnader, rentekostnader, tap mv.  (3.575,2)  (3.447,0)  (3.484,7)  (3.692,8)  (3.149,0)  (3.192,7)  (3.005,7)  (3.114,0)

driftskostnader fra skadeforsikring  (728,7)  (714,4)  (731,5)  (635,8)  (757,8)  (652,3)  (684,6)  (676,9)

andre driftskostnader  (313,7)  (292,9)  (300,9)  (367,5)  (387,2)  (215,5)  (228,8)  (227,7)
sum driftskostnader  (1.042,4)  (1.007,3)  (1.032,4)  (1.003,3)  (1.145,0)  (867,8)  (913,4)  (904,6)

sum kostnader  (4.617,5)  (4.454,3)  (4.517,1)  (4.696,0)  (4.294,0)  (4.060,5)  (3.919,1)  (4.018,5)

Periodens resultat før skattekostnad  1.068,1  1.311,9  529,7 344,3 583,9  1.244,3  1.042,1 296,3

Underwriting-resultat skadeforsikring  314,9  561,5  288,6  (368,7) 142,4 259,0  319,1  97,4 

kVarTalsVis resUlTaTUTViklinG
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nøkkelTall

4. kv. 2010
 

4. kv. 2009
1.1.-31.12. 

2010
1.1.-31.12.

2009

konsern
Finansavkastning 1 %  1,5  1,3  5,2  5,5 
egenkapital (omarbeidet for 2009) Mill. kr 23.137,8  21.968,2 
egenkapitalavkastning, annualisert 2  (omarbeidet for 2009) %  14,4  15,2 
kapitaldekning 3 % 16,1  18,9 
solvensmargin Gjensidige Forsikring 4 % 581,2  713,8 

aksjekaPiTal
Utestående aksjer ved periodens utløp antall  500.000.000  500.000.000 
Periodens resultat per aksje 5 (omarbeidet for 2009) nok 2,32  0,79 5,90  4,61 

skadeForsikrinG
Markedsandel non-marine forsikring norge (Fno) per Q3 10 % 28,1  28,4 

Forfalte bruttopremier
 Privat Mill. kr  2.030,8  1.858,7  8.618,9  8.035,3 
 næringsliv Mill. kr  845,2  901,1  4.670,3  5.003,8 
sum norge Mill. kr  2.876,0  2.759,8  13.289,2  13.039,1 
 norden Mill. kr  781,9  456,2  3.812,4  2.657,3 
 Baltikum Mill. kr  90,3  107,4  395,2  592,2 
 elimineringer Mill. kr    (10,6)  (30,0)  (90,2)
sum totalt Mill. kr  3.748,3  3.312,9  17.466,8  16.198,3 
egenregningsandel 6 %  98,6  98,2  97,4  97,5 
Premieinntekter for egen regning
 Privat Mill. kr  2.119,0  1.961,8  8.279,4  7.856,2 
 næringsliv Mill. kr  1.095,6  1.160,7  4.418,5  4.737,3 
sum norge Mill. kr  3.214,6  3.122,5  12.697,9  12.593,5 
 norden Mill. kr  1.106,3  654,0  3.906,1  2.403,5 
 Baltikum Mill. kr  105,9  149,0  459,3  663,4 
sum totalt Mill. kr  4.426,8  3.925,5  17.063,3  15.660,4 
skadeprosent for egen regning 7

 Privat %  72,3  74,2  76,1  76,5 

 næringsliv %  78,3  82,8  81,5  80,6 
sum norge %  74,3  77,4  78,0  78,0 
 norden %  83,2  76,7  83,3  76,3 
 Baltikum %  69,1  67,7  66,5  62,0 
sum totalt %  76,4  77,1  78,9  77,1 
kostnadsandel for egen regning 8

 Privat %  13,5  15,8  14,4  16,5 

 næringsliv %  13,0  12,6  12,9  12,9 
sum norge %  15,2  19,1  15,3  17,0 
 norden %  19,0  18,2  18,7  17,4 
 Baltikum %  28,0  28,1  29,8  31,9 
sum totalt %  16,5  19,2  16,5  17,7 
Combined ratio 9

 Privat %  85,8  90,0  90,5  93,0 
 næringsliv %  91,3  95,4  94,4  93,6 
sum norge %  89,5  96,5  93,3  95,0 

 norden %  102,2  94,9  102,0  93,6 

 Baltikum %  97,1  95,7  96,2  93,9 
sum totalt %  92,9  96,3  95,3  94,8 
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4. kv. 2010
. 

4. kv. 2009
1.1.-31.12. 

2010
1.1.-31.12.

2009

Pensjon oG sParinG
kapital til forvaltning pensjon, tilgang i perioden Mill. kr  617,0  546,8  2.303,8  2.329,8 
kapital til forvaltning sparing, tilgang i perioden Mill. kr  1.150,3  231,6  4.016,6  874,6 
kapital til forvaltning pensjon ved utløpet av perioden Mill. kr  6.674,1  4.370,3 
        herav kollektivporteføljen Mill. kr  2.146,0  1.514,6 
kapital til forvaltning sparing ved utløpet av perioden Mill. kr  5.697,2  1.680,6 
Fortjenestemargin sparing, i prosent 10 %  0,61  0,90 
Bokført avkastning fripoliseporteføljen, i prosent 11 %  5,29  5,97 
verdijustert avkastning fripoliseporteføljen, i prosent 12 %  5,10  7,08 
kunder pensjon, tilgang i perioden antall  4.319  7.285  14.813  17.988 
kunder sparing, tilgang i perioden antall  (73)  103  (2.191)  310 
kunder pensjon ved utløpet av perioden antall  66.468  51.655 
kunder sparing ved utløpet av perioden antall  5.479  7.670 
kunder pensjon som også er forsikr.kunder ved utløpet av per. antall  56.498  43.907 

kunder sparing som også er forsikr.kunder ved utløpet av per. antall  4.493  6.282 

Bank
Brutto utlån, tilgang i perioden Mill. kr  544,7  3.294,3  2.543,9  4.864,2 
innskudd, tilgang i perioden Mill. kr  1.222,7  186,1  2.569,6  419,1 
Brutto utlån ved utløpet av perioden Mill. kr  14.119,5  11.575,6 
innskudd ved utløpet av perioden Mill. kr  9.120,0  6.550,4 
innskuddsdekning i perioden isolert 13 %  224,5  5,6  101,0  8,6 
innskuddsdekning ved utløpet av perioden 13 %  64,6  56,6 
rentenetto i prosent, annualisert  14 %  2,88  0,63 
kunder, tilgang i perioden antall  5.303  27.434  13.649  31.532 
kunder ved utløpet av perioden antall  89.594  75.945 
kunder som også er forsikr.kunder ved utløpet av perioden antall  43.764  36.000 
kapitaldekning 15 %  16,1  17,8 

HelserelaTerTe TjenesTer
eBita 16 Mill. kr  12,7  15,4  27,3  32,7 
eBita-margin i prosent  17 %  8,5  11,0  5,0  6,4 

1   Finansavkastning = finansresultat i prosent av gjennomsnittlig finansielle eiendeler inkludert eiendom, eksklusive Pensjon og sparing samt 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  Periodens resultat per aksje = aksjeeiernes andel av periodens resultat/gjennomsnittlig antall utestående aksjer i perioden
6  egenregningsandel = forfalte premier for egen regning/forfalte bruttopremier (skadeforsikring)
7  skadeprosent for egen regning = erstatningskostnader mv./premieinntekter for egen regning
8  kostnadsandel for egen regning = driftskostnader/premieinntekter for egen regning
9  Combined ratio = skadeprosent for egen regning + kostnadsandel for egen regning
10 Fortjenestemargin sparing, i prosent = forvaltningsinntekter/gjennomsnittlig kapital til forvaltning sparing
11  Bokført avkastning fripoliseporteføljen = realisert avkastning på porteføljen
12  verdijustert avkastning fripoliseporteføljen = total avkastning på porteføljen
13  innskuddsdekning = innskudd i prosent av brutto utlån
14  rentenetto i prosent, annualisert = netto rente- og kredittprovisjonsinntekter/gjennomsnittlig kapital til forvaltning 
15  kapitaldekning = ansvarlig kapital/beregningsgrunnlag for kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko
16  eBita = resultat før finans, skatt og amortisering
17  eBita margin i prosent = eBita/driftsinntekter
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