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årsBeretninG

VirksoMHeten 
Gjensidige bank asa ble lansert i 2007 og har forretningsadresse i 
Førde i sogn og Fjordane. i løpet av sine to første driftsår etablerte 
Gjensidige bank seg som en av norges 30 største banker. Høsten 
2009 tok banken et nytt sprang gjennom oppkjøp av Citibanks norske 
virksomhet innen forbruksfinansiering. Oppkjøpet bidro sterkt til at 
bankens forvaltningskapital økte med 70,3 prosent i løpet av året. an
tall ansatte ble mer enn doblet. Forbruksfinansieringsvirksomheten er 
lokalisert i Oslo, og vil i løpet av første kvartal 2010 bli videreført under 
Gjensidiges merkevare.Gjensidige bank har et langsiktig, strategisk 
samarbeid med sparebanken sogn og Fjordane som leverer bankfag
lige og stabsrelaterte tjenester til banken.

banken tilbyr et selvbetjeningskonsept med attraktive betingelser og 
enkle kundeprosesser som gir god kundeopplevelse på nett. etter 
vellykkede pilotforsøk i 2008 etablerte Gjensidige Forsikring moderne 
rådgivningskontorer i de fleste større byer i 2009. Gjennom disse fi
nanskontorene er banken representert i 22 byer ved utgangen av året. 
i tillegg har banken et eget kundesenter som tilbyr bankens produkter. 
Gjennom tilknytning til konsernets merkevare, kundebase og distribu
sjonsapparat differensierer banken seg fra andre aktører i markedet. 

banken har avtale med Tekna, Ys og niTO og tilbyr produkter og 
tjenester til organisasjonenes medlemmer. Gjensidige Forsikring har en 
sterk relasjon til landbruket, og banken har et eget tilbud til landbruks
kunder. bankens produkter inngår også i konsernets fordelsprogram. 

Gjensidige bank har 135 ansatte ved utgangen av 2009, hvorav 80 
ansatte er lokalisert i Oslo. 

Gjensidige bank har i 2009 etablert datterselskapet Gjensidige bank 
boligkreditt as., 

Gjensidige bank asa er et heleid datterselskap av Gjensidige bank Hol
ding as, som igjen er heleid datterselskap av Gjensidige Forsikring ba. 
Gjensidige bank boligkreditt as er et heleid datterselskap av Gjensidige 
bank asa.

Årsberetning for 2009 er utarbeidet på konsolidert basis og består av 
Gjensidige bank asa og Gjensidige bank boligkreditt as. 

kUndeVekst 
antall kunder
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banken har ved utløpet av 2009 75.945 kunder, som er en vesentlig 
økning sammenlignet med de to første driftsårene. kundeveksten i 
2009 var på 31.532 kunder. Hovedårsaken til den høye kundeveksten 
var overtakelsen av Citibanks norske portefølje av forbrukslån. Gjen
nom oppkjøpet ble Gjensidige bank tilført vel 26.000 forbrukslåns
kunder.

redeGjØreLse For årsreGnskapet 
resultatregnskap 
(Regnskapstallene gjelder for konsernet. Tall for morselskapet er angitt 
i parentes. i de tilfeller tall ikke spesifiseres, gjelder opplysningen både 
for konsern og mor).

Regnskapsresultatet før skatt ble et underskudd på 76,3 (77,2) mil
lioner kroner i 2009, mot et underskudd før skatt på 85,1 millioner 
kroner i 2008. Hovedårsaken til resultatforbedringen på 8,8 (7,9) mil
lioner kroner er økte inntekter og lavere tap på utlån. 

netto rente og kredittprovisjonsinntekter beløp seg til 57,5 (53,3)mil
lioner kroner i 2009, mot 45,4 millioner kroner i 2008. Hovedårsaken til 
resultatforbedringen er økning i volum generelt samt oppkjøpet av for
brukslånsporteføljen. bankkonsernets rentenetto i forhold til gjennom
snittlig forvaltningskapital var 0,63 prosent i 2009, mot 0,74 prosent 
året før. nedgangen i rentenettoen oppstår i fjerde kvartal i forbindelse 
med kjøp av Citibanks norske virksomhet innen forbrukslån.

netto andre driftsinntekter ble 16,5 (16,7) millioner kroner i 2009, 
og omfatter provisjoner, honorarer og virkelig verdijusteringer. i 2008 
var netto andre driftsinntekter 11,2 millioner kroner. Hovedårsaken 
til resultatforbedringen på 5,3 (5,5) millioner er høyere andel medlem
sinntekter som følge av flere kunder samt inntektsføring for netto 
verdiendringer på verdipapir. 

driftskostnadene utgjorde 147,3 (145,5) millioner kroner i 2009, mot 
134,8 millioner kroner i 2008. det er primært høyere avskrivninger og 
andre kostnader som forårsaker økningen. 

banken er fortsatt i en oppstartfase, og resultatutviklingen er i tråd 
med forventningen.

Mislighold og tap 
bankkonsernet har retningslinjer for nedskrivning for tap på utlån. 
i 2009 er det kostnadsført 3,0 (1,8) millioner kroner i tap på utlån, 
som består av økning i nedskrivning på grupper og konstaterte tap. 
individuelle nedskrivninger knyttet til enkeltengasjementer utgjør 0,8 
millioner kroner og nedskrivninger på grupper av utlån er balanseført 
med 14,5 millioner kroner ved utløpet av 2009. bankens samlede 
nedskrivning utgjør 0,13 prosent av brutto utlån ved utgangen av året. 
i verdien av den ervervede forbrukslånsporteføljen er det hensyn
tatt potensielt tap i porteføljen, vurdert etter iFRs. nedskrivningen 
vurderes som tilstrekkelig. det er ikke ført noe tap etter overdragelses
tidspunktet. 
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Hendelser etter balansedagen 
det er ikke inntruffet vesentlige hendelser etter balansedagen som har 
betydning for regnskapet.

BaLanse
Utvikling i 
forvaltningskapital

banken har ved utgangen av 2009 en forvaltningskapital på 12.732,8 
(12.782,2) millioner kroner. dette er en økning fra året før på 5.255,2 
(5.304,6) millioner kroner eller 70,3 (70,9) prosent. egenkapitalavkast
ningen i bankkonsernet har forbedret seg fra minus 12,5 prosent i 
2008 til minus 7,8 prosent i 2009. 

Utlån 
Utlån til kunder

Gjensidige bank har hatt en jevn økning i utlån, og ved utløpet av 
2009 utgjorde brutto utlån 11.575,6 (9.893,9) millioner kroner. 
Utlånsporteføljen økte med 4.864,2 (3.182,5) millioner kroner i løpet 
av året, hvorav 2.192,2 millioner kroner ble tilført gjennom organisk 
vekst, og resterende 2.672,2 millioner kroner ble tilført via et strategisk 
oppkjøp. Utlånene består i all hovedsak av utlån med flytende rente. 
banken yter kun lån til privatkunder og landbrukskunder, og lånene er i 
hovedsak sikret med pant i bolig. andelen av usikrede lån har økt i siste 
del av året som følge av en økning i porteføljen av forbrukslån. Gjen
nomsnittlig engasjement ligger rett i underkant av en million kroner når 
man ser bort fra forbrukslån. det er ingen enkelteksponeringer over ti 
millioner kroner.

innskudd 
Gjensidige banks innskudd økte med 419,0 millioner kroner i 2009, 
til 6.550,4 millioner kroner ved utløpet av året. bankkonsernets 
innskuddsdekning var ved utgangen av 2009 56,6 prosent (66,2), 

noe som vurderes som tilfredsstillende. Ved utløpet av 2008 var 
innskuddsdekningen 91,4 prosent. nedgangen i innskuddsdekning for
klares med en generell trend i markedet samt oppkjøpet av Citibanks 
portefølje av forbrukslån.

innskudd fra kunder

innlån fra finansmarkedet 
netto verdipapirgjeld utgjorde 4.366,7 millioner kroner ved utgangen 
av 2009. av dette utgjorde kortsiktig sertifikatgjeld 2.473,7 (2.368,4) 
millioner kroner og obligasjoner med løpetid mellom ett og fem år 
1.893,0 (1.998,3) millioner kroner. Ved utløpet av 2008 utgjorde netto 
verdipapirgjeld 549,9 millioner kroner. Økningen i verdipapirgjelden 
skyldes en kombinasjon av at utlånsveksten i 2009 har vært større enn 
innskuddsveksten og overtakelsen av Citibanks forbrukslånsvirksom
het. 

Gjensidige bank har i løpet av høsten deltatt i statens bytteordning, 
noe som har tilført 513,1 millioner kroner i likvide statskasseveksler.

kapitaldekning og egenkapital 
Ved utgangen av 2009 hadde bankkonsernet en kapitaldekning på 
17,8 prosent mot 18,7 prosent ved utløpet av året før. i løpet av 2009 
har Gjensidige bank blitt tilført 508,5 millioner kroner i egenkapital og 
konsernbidrag. behovet for kapitaltilførsel kom som en direkte følge av 
utlånsvekst, underskudd og overtakelsen av Citibanks forbrukslånspor
tefølje.

bankkonsernets mål er å ha en kjernekapitaldekning på minimum 12 
prosent.

bankkonsernet har ved utgangen av 2009 en egenkapital på 1.212,3 
(1.211,6) millioner kroner, noe som utgjør 9,5 prosent av forvaltnings
kapitalen, mot tilsvarende 10,1 prosent i 2008. det er ingen fri egen 
kapital i bankkonsernet. Regnskapet for 2009 viser et underskudd 
etter skatt på 54,9 (55,6) millioner kroner, som i sin helhet er belastet 
annen innskutt egenkapital.

styret er av den oppfatning at banken og konsernets egenkapital 
og kapitaldekning er tilfredsstillende og forsvarlig, basert på den 
virksomheten som drives. Regnskapet er fremlagt under forutsetning 
av fortsatt drift. 
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renteUtVikLinG 
styringsrenten fastsatt av norges bank var på 3,0 prosent ved inngan
gen til 2009. Renten ble satt ytterligere ned og var i juni på sitt laveste 
nivå med 1,25 prosent. Ved utgangen av 2009 var styringsrenten 
justert opp igjen til 1,75 prosent. norges bank forventer at styrings
renten vil øke i inneværende år, og indikerer en styringsrente opp mot 
3 prosent ved utgangen av 2010.

starten på 2009 var utfordrende for verdensøkonomien, og det ble 
iverksatt en rekke redningspakker i ulike land, også i norge. de fleste 
tiltakene i norge ble annonsert mot slutten av 2008, noe som bidro til 
en mindre tilbakegang i økonomien enn fryktet gjennom fjoråret. 

konjunkturutviklingen i verden synes fortsatt å være usikker, men det 
kan se ut til at mottiltak har forhindret en økonomisk krise i mange 
land. Også i norge er det knyttet usikkerhet til utviklingen framover, 
deriblant som følge av usikkerheten i verdensøkonomien. styret i Gjen
sidige bank asa tror at norsk økonomi har vært gjennom den mest 
turbulente perioden, og har tro på mer stabilitet i året som kommer. 
Gjensidige bank er forberedt på et lavt, men stigende rentenivå i 2010.

Gjensidige bank opplevde i 2009 en fallende innskuddsdekning og 
økt behov for ekstern funding, noe som bidro til at banken etablerte 
Gjensidige bank boligkreditt as for å benytte seg av bankpakke 1. 
dette selskapet deltok i første auksjon i september. bankpakke 1 er nå 
i praksis avviklet, men en vil likevel nyttegjøre seg boligkredittselskapet 
gjennom å legge obligasjoner med fortrinnsrett ut i markedet. 

orGanisasjon oG styrinG 
God selskapsledelse
selskaps og eierstyring er et viktig område for styret. bankkonser
net tilstreber å etterleve den norske anbefalingen for eierstyring og 
selskapsledelse, så langt denne anses som relevant. i dette arbeidet 
blir det spesielt lagt vekt på hvordan styrende organer er sammensatt, 
styrets ansvar, kommunikasjon og informasjon, og risikostyring og 
kontroll. styret i Gjensidige bank har godkjent etiske regler, og alle 
ansatte har tilgang til policy, retningslinjer, etiske regler, instrukser med 
mer gjennom konsernets intranett.

det er gjennom vedtekter, instrukser, styrings og rapporteringssyste
mer etablert klare rolle og ansvarsdelinger i banken.

tilpasning til Basel ii 
Gjensidige bank har tilpasset seg basel ii regelverket som er gjeldende 
for banken fra 01.01.2008. det nye regelverket bygger på prinsippene 
i rapporten «international Convergence of Capital Measurement and 
Capital standards».

basel ii  regelverket åpner for at institusjonene kan tilpasse rapporte
ring av kapitaldekning etter hvor avanserte bankens egne metoder for 
kvantifisering av risiko er.

Bankens ForMåL
Gjensidige banks formål er å utføre alle forretninger og tjenester som 
det er vanlig eller naturlig at banker utfører innenfor rammen av den 
lovgivning som til enhver tid gjelder. Virksomheten skal hovedsakelig 
være nettbasert.

styrende orGan 
representantskap
Gjensidige bank asa har identisk representantskap med Gjensidige 
bank Holding as.

Representantskapet består per i dag av 15 representanter hvorav 4 
er ansattes representanter. Representantskapet skal føre tilsyn med 
styrets og administrerende direktørs forvaltning av banken og påse at 
bankens formål fremmes i samsvar med lovgivningen, vedtektene og 
generalforsamlingens og representantskapets egne vedtak.

kontrollkomité 
Generalforsamlingen velger annethvert år kontrollkomite med tre 
medlemmer og et varamedlem. ett medlem tilfredsstiller de krav som 
stilles til dommere, jfr. domstolloven av 13. august 1915 § 54 annet 
ledd. Valget av dette medlemmet skal godkjennes av Finanstilsynet. 
kontrollkomiteen skal føre tilsyn med at foretaket virker på en hen
siktsmessig og betryggende måte i samsvar med lover og forskrifter, 
vedtekter, retningslinjer fastsatt av representantskap og generalfor
samling samt pålegg fra Finanstilsynet.

styret
styret er sammensatt av fem medlemmer, og ett varamedlem valgt av 
representantskapet.

Medlemmene blir valgt for to år om gangen. To av styremedlemmene 
er eksterne. styret forestår forvaltningen av bankens anliggender. det 
skal sørge for en tilfredsstillende organisasjon av bankens virksomhet, 
herunder påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for 
betryggende kontroll.

ekstern revisor
ekstern revisor utfører lovbestemt revisjon og stadfesting av årsopp
gjør og annen økonomisk informasjon som blir gitt av banken.
kPMG er valgt som bankens eksterne revisor.

intern revisor
internrevisors formål er å bidra til å gi styret og toppledelsen trygg
het for at banken har hensiktsmessige og effektive prosesser for 
risikostyring, internkontroll, eierstyring og selskapsledelse. internrevisor 
rapporterer til styret.

konsernrevisjonen i Gjensidige er bankens interne revisor.
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FinansieLL risiko 
bankkonsernets finansielle risiko består hovedsakelig av kreditt, 
likviditets og renterisiko. Risiko blir månedlig rapportert i samsvar med 
prinsipp, strategier og risikorammer vedtatt av styret. 

kredittrisiko 
kredittrisiko omfatter fare for tap som følge av at kunder eller motpart 
ikke innfrir sine forpliktelser ved forfall. kredittstrategien og kredittpo
litikken er utarbeidet med utgangspunkt i Gjensidige banks forretnings
plan. kredittstrategien omfatter retningslinjer for risikoprofil på kre
dittområdet, og er styrets viktigste redskap i kredittarbeidet i banken. 
kredittstrategien blir revidert årlig. styret følger opp kredittstrategien 
gjennom månedlige rapporter som viser hvordan banken etterlever de 
viktigste føringene fra styret. banken benytter risikoklassifiseringssys
tem for å beregne risikoen på kreditteksponeringene.

renterisiko 
Markedsrisiko er risiko for tap knyttet til ugunstige endringer i mar
kedspriser, som i denne sammenheng knytter seg til posisjoner og 
aktiviteter i rente, valuta og aksjemarkedet. bankkonsernet har ingen 
eksponering i aksjemarkedet og ingen valutarisiko.

Med renterisiko mener vi risikoen for negativ verdiendring av egenka
pitalen som følge av at uventede endringer i det generelle rentenivået 
reduserer markedsverdien på eiendeler med rentebinding eller øker 
markedsverdien på gjeld/forpliktelser med rentebinding. banken skal 
ha lav rentenivårisiko målt i forhold til kjernekapitalen.

som grunnlag for styring av renterisikoen blir det regnet ut hvor mye 
de finansielle verdiene vil endre seg dersom rentenivået endrer seg. 
styret har vedtatt rammer for bankens renterisiko. Renterisikoen var 
ved årsskiftet på om lag 1,9 millioner kroner ved et uventet skift i 
rentenivået på ett prosentpoeng.

Likviditetsrisiko 
Likviditetsrisiko er risikoen for at banken ikke klarer å dekke alle 
finansielle forpliktelser etter hvert som de forfaller til utbetaling. styret 
har fastsatt rammer for likviditetsrisiko. banken skal ha tilgjengelig en 
likviditetsreserve (bufferkapital) i kortsiktige innskudd, likvide verdi
papirer og/eller kommiterte trekkretter som i en akutt likviditetstørke 
i markedet frigjør rimelig omstillingstid til å gjennomføre nødvendige 
tiltak. 

Gjensidige bank konsern har ved utgangen av 2009 en innskuddsdek
ning på 56,6 (66,2) prosent. Likviditetsbeholdningen er på 1.992,9 
millioner kroner fordelt på 413,9 millioner kroner i bankinnskudd og 
1.579,0 millioner kroner plassert i obligasjoner, sertifikater og penge
markedsfond. av dette var 913,4 millioner kroner plasseringer i OMF 
fra Gjensidige bank boligkreditt as (eliminert i konsernregnskapet) som 
ikke er benyttet i bytteordningen med norges bank. Likviditetsbehold
ningen er nok til å dekke forfall på gjeld i vel ti måneder fremover.

operasjoneLL risiko 
Operasjonell risiko er risikoen for tap som følge av utilstrekkelige eller 
sviktende interne prosesser eller systemer, menneskelige feil, eller 
eksterne hendelser.
 
bankkonsernet følger Gjensidiges mal for rapportering etter Forskrift 
om risikostyring og internkontroll.

Målet med rapporteringen er å belyse bankens overordnede risikobilde 
og benytte denne kunnskapen i til å gjøre korrekte forretningsmessige 
og strategiske beslutninger.

Risikovurderinger skjer innen alle bankens forretningsområder. de 
viktigste risikoer, sammen med en tiltaksplan for å redusere disse til 
akseptabelt nivå, blir rapportert til adm. direktør.

administrerende direktør vil i samråd med bankens ledergruppe 
vurdere den strategiske risikoen, og løfte de mest vesentlige risikoer 
til bankens styre med tilhørende tiltak for å minimere risikoen. styret 
gjennomfører en statusrapportering av tidligere innmeldte risikopunk
ter og tiltaksplan.

bankens intern revisor vurderer om bankens internkontrollaktiviteter 
tilfredsstiller kravene i ”Forskrift om risikostyring og internkontroll” og 
rapporterer dette til styret.

Rapporteringen for 2009 viser at risiko og kontrollsituasjonen for 
operasjonell risiko innen de ulike forretningsområdene er tilfredsstil
lende.

ytre MiLjØ 
Forurensning av det ytre miljøet som en følge av bankkonsernets 
virksomhet er minimal. interne miljøtiltak er rettet mot energiøkono
misering, redusert reisevirksomhet gjennom økt bruk av videomøter, 
standardiserte printere og kopimaskiner med skrift på begge sider og 
en ansvarlig behandling av avfall.

arBeidsMiLjØ 
arbeidsmiljøet i banken vurderes å være meget godt. Trivselsfaktoren 
er høy, noe bankens årlige PTU målinger viser. PTU står for Personal 
Tilfredshets Undersøkelse. Årets undersøkelse viste et resultat på 79 
der målet er > 70.

banken er ia bedrift og det motiveres og legges til rette for fysiske og 
kulturelle aktiviteter gjennom det systematiske HMs arbeidet. ban
kens sykefravær utgjorde 5,51 prosent i 2009, hvorav kortidsfraværet, 
dvs. fravær under 16 dager utgjorde 1,38 prosent.

banken har ikke vært utsatt for personskader, materielle skader eller 
ulykker av betydning i 2009.



7GjensidiGe bank – ÅRsRaPPORT 2009

Førde, 31.12.2009/09.03.2010

 Geir bergskaug arvid andenæs ingun Rannebergnilsen Roger nedrebø
 styreleder nestleder

 Marianne broholm einarsen    jan kaare Hellevang
    adm. direktør

LikestiLLinG 
banken legger vekt på likestilling. kvinner og menn skal gis de samme 
muligheter for faglig utvikling, personlig utvikling og lønnsbetingelser.

Ved utgangen av 2009 var det ansatt 81 kvinner og 54 menn, totalt 
135 personer. i bankens ledergruppe var det ved utgangen av året 
syv menn og to kvinner. i styret er to av fem faste styremedlemmer 
kvinner. banken vil etterstrebe at kvinneandelen i ledende stillinger blir 
økt. banken har etiske retningslinjer og HMs rutiner som skal sikre at 
likestillingsloven følges. 

diskriMinerinG oG tiLGjenGeLiGHet 
banken legger vekt på å fremme likestilling og likeverd, sikre like 
muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig 
av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funk
sjonsevne. banken har etiske retningslinjer og HMsrutiner som skal 
sikre at diskriminerings og tilgjengelighetsloven følges. 

saMFUnnsansVar 
bankens samfunnsansvar berører ledelse og styring av banken, men
nesker og kompetanse, forvaltning, drift og forretningsutvikling. ban
ken er avhengig av samfunnets tillit. bankens organisasjon vil til enhver 
tid vektlegge en høy etisk standard. dette sikres ved å tydeliggjøre de 
etiske reglene for våre medarbeidere og tillitsvalgte. 

MåL oG strateGi 
Gjensidige bank konsernet skal bidra til å styrke relasjonen til eksis
terende forsikringskunder innen privat og landbrukssegmentet samt 
tiltrekke nye kundegrupper til Gjensidige. i tillegg skal banksatsingen 
beskytte konsernets markedsandeler mot konkurranse fra bank
assuranse. 

banken skal være lønnsom på egne ben. Målet er at banken skal nå 
”breakeven” nivå i løpet av 2010. det forventes at forbrukslåns
virksomheten vil være en viktig bidragsyter til bankens lønnsomhet 
fremover.

oppsUMMerinG oG Utsikter FreMoVer 
banken har i 2009 tatt et langt skritt fremover i retning av å bli en 
effektiv og lønnsom bank for person og landbruksmarkedet. Gjennom 
oppkjøpet av forbrukslånsporteføljen fra Citibank er Gjensidige bank 
blitt en av norges største aktører innen forbruksfinansiering. dette 
innebærer en strategisk gunstig diversifisering av utlånsporteføljen, 
samtidig som tilbudet til kundene blir bredere. en allerede effektiv 
organisasjon styrkes betraktelig. Oppkjøpet legger grunnlag for bety
delige synergier knyttet til kryssalg, produktutvikling og kostnadsbe
sparelser. banken har i siste halvdel av 2009 jobbet med oppkjøpet og 
integreringen av forbrukslånsporteføljen. Oppnådde mål og resultater 
for 2009 er for øvrig i samsvar med forventet utvikling kommunisert i 
årsberetningen for 2008

Gjensidige har fra og med 1. januar 2010 inngått en ny 10årig 
samarbeidsavtale med norsk bonde og småbrukarlag, nbs.  avtalen 
innebærer at 7000 medlemmer i nbs får meget konkurransedyktige 
betingelser på landbrukslån og innskuddskonti. avtalen er særs viktig 
for å bidra til å nå bankens strategiske mål for satsingen på landbruks
segmentet

banken går inn i 2010 med betydelig økt distribusjonskraft som følge 
av etableringen av finanskontorer. Cirka 70 rådgivere skal tilby bank 
og bredde gjennom de 22 finanskontorene. banken vil ytterligere 
effektivisere og videreutvikle betjeningsmodeller for bankprodukter via 
Gjensidige Forsikrings distribusjonsapparat. Forholdene ligger til rette 
for videre vekst og utvikling, og styret har tro på at Gjensidige bank 
konsern vil utvikle seg tilfredsstillende i tiden framover.
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resULtatreGnskap

  Mor konsern
2008 2009 tall i tusen kroner note 2009 2008

 392.943  319.423 Renteinntekter 4  323.287  392.943 
 347.558  266.075 Rentekostnader 4  265.835  347.558 
 45.385   53.348  netto renteinntekter  57.452   45.385 

 8.738  13.272 Provisjonsinntekter m.v. 5  13.272  8.738 
 2.760  3.806 Provisjonskostnader m.v. 5  3.806  2.760 
 5.176  7.227 inntekt fra andre finansielle investeringer 6  7.028  5.176 

andre driftsinntekter 26  37 
 11.154   16.693  netto andre driftsinntekter  16.531   11.154 

 56.539   70.041  sum inntekter 6  73.983   56.539 

 23.277  34.780 Lønn og personalkostnader 7  34.780  23.277 
 100.736  97.393 andre kostnader 7  98.964  100.736 
 10.800  13.301 avskr. og nedskr. på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 7, 10  13.515  10.800 

 134.813   145.474  sum driftskostnader  147.259   134.813 

 6.811  1.773 nedskriving på utlån og garantier 15  3.003  6.811 
 (85.085)  (77.206) resultat før skatt   (76.279)  (85.085)

 (23.777)  (21.610) skatt 8  (21.348)  (23.777)
 (61.308)  (55.596) Årets resultat  (54.931)  (61.308)

 (61.308)  (55.596) aksjonærene i Gjensidige bank asa  (54.931)  (61.308) 
Minoritetsinteresser

(61.308) (55.596) sum (54.931) (61.308)

 (120,7)  (76,1) Resultat pr. aksje, kroner (basis og utvannet) 1  (75,1)  (120,7)

1 Tallene er både for 2008 og 2009 beregnet med utgangspunkt i gjennomsnittlig antall aksjer det aktuelle år. i avlagt regnskap for 2008 av beregningen basert på antall aksjer ved utgangen av året.  
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BaLanse

  Mor konsern
2008 2009 tall i tusen kroner note 2009 2008

eiendeLer
 176.529  264.519 kontanter og fordringer på sentralbanker  264.519  176.529 
 179.119  301.848 Utlån til og krav på kredittinstitusjoner 13  149.409  179.119 

 6.697.842  9.879.902 Utlån til og krav på kunder 14, 15  11.560.303  6.697.842 
 255.071  2.077.521 Rentebærende verdipapir 12  577.521  255.071 
 85.182  88.026 aksjer/andeler 28  88.026  85.182 

 80.030 aksjer i datterselskap 28
 41.472  41.543 immaterielle eiendeler 10  43.254  41.472 
 3.176  5.244 Varige driftsmidler 11  5.244  3.176 

 24.937  22.980 Utsatt skattefordel 8  22.878  24.937 
 14.316  20.587 andre eiendeler 9  21.680  14.316 

 7.477.644   12.782.200  sum eiendeler  12.732.834   7.477.644 

ForpLikteLser
 568.147 Gjeld til kredittinstitusjoner 13  513.108 

 6.131.371  6.550.441 innskudd fra og gjeld til kunder 17  6.550.441  6.131.371 
 549.853  4.366.725 Verdipapirgjeld 18  4.366.725  549.853 

 37.162  72.722 annen gjeld 19  77.730  37.162 
 952  12.537 avsetninger 20  12.537  952 

 6.719.338   11.570.572  sum gjeld  11.520.541   6.719.338 

opptjent eGenkapitaL
 586.000  876.000 aksjekapital  876.000  586.000 
 172.692  332.192 Overkursfond  332.192  172.692 

89.784 93.228 annen innskutt egenkapital 93.228 89.784
 (90.170)  (89.792) annen egenkapital  (89.792)  (90.170)

 758.306   1.211.628  sum egenkapital  1.212.293   758.306 

 7.477.644   12.782.200  sum egenkapital og gjeld  12.732.834   7.477.644 

0 eierandeler pantsatt for egne forpliktelser 0
0 betingede forpliktelser 0
0 andre 0

Førde, 09.03.2010

 Geir bergskaug arvid andenæs ingun Rannebergnilsen Roger nedrebø
 styreleder nestleder

 Marianne broholm einarsen    jan kaare Hellevang
    adm. direktør
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andre resULtatkoMponenter

  Mor konsern
2008 2009 tall i tusen kroner 2009 2008

 (61.308) (55.596) årets resultat  (54.931)  (61.308)

andre resultatkomponenter
 (430) implementering pensjonsforpliktelse  (430)

 525 aktuarielle gevinster og tap på pensjon  525 
 (147) skatt på andre resultatkomponenter  (147)

 (430)  378  sum andre resultatkomponenter  378   (430)

 (61.738)  (55.218) årets totaLresULtat  (54.553)  (61.738)
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eGenkapitaLoppstiLLinG

konsern oppstod i 2009, slik at 2008 tall gjelder utelukkende 
morselskapet Gjensidige bank asa
tall i tusen kroner

aksje-
kapital

over-
kurs-
fond

annen 
innskutt 

egenkap.

sum 
innskutt 

egenkap.

annen 
egen-

kapital

total 
egen-

kapital

konsoLidert
egenkapital 1.1.2008 430.000 172.000 3.384 605.384 (89.740) 515.644
kapitalutvidelse 2008 156.000 62.000 218.000 218.000
Mottatt konsernbidrag (etter skatt) 86.400 86.400 86.400
Periodens resultat 1.1.200831.12.2008 (61.308) (61.308) (61.308)

andre resultatkomponenter
implementering pensjonsforpliktelse (430) (430)
aktuarielle gevinster og tap på pensjon
skatt på andre resultatkomponenter
sum andre resultatkomponenter (430) (430)

Periodens totalresultat (61.308) (430) (61.738)

egenkapital per 31.12.2008 586.000 172.692 89.784 848.476 (90.170) 758.306

egenkapital 1.1.2009 586.000 172.692 89.784 848.476 (90.170) 758.306
kapitalutvidelse 2009 290.000 159.500 449.500 449.500
Mottatt konsernbidrag (etter skatt) 59.040 59.040 59.040
Periodens resultat 1.1.200931.12.2009 (54.932) (54.932) (54.932)

andre resultatkomponenter
implementering pensjonsforpliktelse
aktuarielle gevinster og tap på pensjon 525 525
skatt på andre resultatkomponenter (147) (147)
sum andre resultatkomponenter 378 378

Periodens totalresultat (54.932) (54.932) 378 (54.553)

egenkapital per 31.12.2009 876.000 332.192 93.892 1.247.153 (89.792) 1.212.293

antall aksjer ved utgangen av perioden 876.000

Mor
egenkapital 1.1.2008 430.000 172.000 3.384 605.384 (89.740) 515.644
kapitalutvidelse 2008 156.000 62.000 218.000 218.000
Mottatt konsernbidrag (etter skatt) 86.400 86.400 86.400
Periodens resultat 1.1.200831.12.2008 (61.308) (61.308) (61.308)

andre resultatkomponenter
implementering pensjonsforpliktelse (430) (430)
aktuarielle gevinster og tap på pensjon
skatt på andre resultatkomponenter
sum andre resultatkomponenter (430) (430)

Periodens totalresultat (430) (61.738)

egenkapital per 31.12.2008 586.000 172.692 89.784 848.476 (90.170) 758.306

egenkapital 1.1.2009 586.000 172.692 89.784 848.476 (90.170) 758.306
kapitalutvidelse 2009 290.000 159.500 449.500 449.500
Mottatt konsernbidrag (etter skatt) 59.040 59.040 59.040
Periodens resultat 1.1.200931.12.2009 (55.596) (55.596) (55.596)

andre resultatkomponenter
implementering pensjonsforpliktelse
aktuarielle gevinster og tap på pensjon 525 525
skatt på andre resultatkomponenter (147) (147)
sum andre resultatkomponenter 378 378

Periodens totalresultat (55.596) (55.596) 378 (55.218)

egenkapital per 31.12.2009 876.000 332.192 93.228 1.245.824 (89.792) 1.211.628

antall aksjer ved utgangen av perioden 876.000
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  Mor konsern

2008 2009 Tall i tusen kroner 2009 2008

operasjonelle aktiviteter
 (3.330.018)  (3.182.578) netto utbetaling av lån til kunder  (4.864.210)  (3.330.018)
 4.430.292  419.070 netto innbetaling av innskudd fra kunder  419.070  4.430.292 

 351.969  290.120 innbetaling av renter fra kunder  304.248  351.969 
 (273.708)  (210.000) Utbetaling av renter til kunder  (210.000)  (273.708)

 33.476  8.863 netto innbetaling av renter fra kredittinstitusjoner o.l  9.417  33.476 
 5.978  13.281 netto andre provisjonsinntekter  7.412  5.978 

 (124.482)  (132.174) Utbetaling til drift  (133.896)  (124.482)

 (255.639)  (1.304.295)
netto utbetalt/innbetalt ved kjøp og salg av  
finansielle instrumenter rentebærende verdipapir

 (318.265)  (255.639)

 837.868   (4.097.713) netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter  (4.786.224)  837.868 

investeringsaktiviteter
 (6.645)  (15.440) netto kjøp driftsmidler  (17.364)  (6.645)

 (80.030) investering i datterselskap
 (6.645)  (95.470) netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter  (17.364)  (6.645)

Finansieringsaktiviteter
 (950.370)  3.871.911 netto innbetaling/ utbetaling() ved låneopptak i kredittinstitusjoner  4.329.980  (950.370)

 (62.783)  (33.687) netto utbetaling av renter på finansieringsaktiviteter  (36.748)  (62.783)
 567  34.178 netto innbetaling/ utbetaling() ved annen kortsiktig gjeld  37.137  567 

 218.000  449.500 innbetalt egenkapital  449.500  218.000 
 120.000  82.000 netto innbetalt konsernbidrag/ utbytte  82.000  120.000 
 (674.586)  4.403.902  netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  4.861.869   (674.586)

 156.637   210.719  sum kontantstrøm  58.280   156.637 

kontantstrøm i året
 199.011  355.648 Likviditetsbeholdning 1.1.  355.648  199.011 
 355.648  566.367 Likviditetsbeholdning 31.12.  413.928  355.648 
 156.637  210.719 netto innbetaling/ utbetaling() av kontanter  58.280  156.637 

spesifikasjon Likvidbeholding
176.529 264.519 krav på sentralbanker 264.519 176.529
179.119 301.848 Plassering i finansinstitusjoner 149.409 179.119
355.648 566.367 Likvidbeholding i kontantstrømoppstilinng 413.928 355.648

Gjensidige bank asa har 15. desember 2009 kjøpt forbrukslånporteføljen til Citibank international Plc. norway branch, jf. note 34.
dette fremkommer i kontantstrømsanalysen under linjen for ”netto utbetaling av lån til kunder” som også består av netto utbetalinger av lån til 
kunder

kontantstrømanalysen viser innbetalinger og utbetalinger av kontanter og kontantekvivalenter gjennom året. analysen er justert for poster som 
ikke initierer kontantstrømmer, som avsetninger, avskrivninger, samt nedskrivninger på utlån og garantier. kontantstrømmene er klassifisert som 
operasjonelle aktiviteter, investeringsaktiviteter, eller finansieringsaktiviteter. kontanter er definert som kontanter og fordringer på sentralbanker, 
og fordringer på kredittinstitusjoner. 

kontantstrØMoppstiLLinG
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GenereLt
Gjensidige bank asa er et selskap eiet av Gjensidige Forsikring gjen
nom Gjensidige bank Holding as og er hjemmehørende i norge. sel
skapets hovedkontor er i Flovegen 2, Førde, norge. Hovedaktivitetene i 
selskapet er ordinær bankvirksomhet rettet mot privatpersoner. Regn
skapsprinsippene som benyttes i regnskapet er beskrevet nedenfor. 

konsernregnskapet og selskapsregnskapet er utarbeidet i samsvar med 
regnskapsloven og international Financial Reporting standards (iFRs). 

endrinG i reGnskapsprinsipp
alle inntekter og kostnader skal som hovedregel føres over resultat
regnskapet. Unntak er virkning av endring av regnskapsprinsipp. Ved 
grunnleggende regnskapsreformer/endring av regnskapsprinsipp skal 
tall for tidligere år omarbeides slik at de er sammenlignbare. dersom 
poster i regnskapet blir reklassifisert, skal sammenlignbare tall utarbei
des for tidligere perioder og vises i regnskapsoppstillingen. 

nye og endrede standarder tatt i bruk av konsernet
konsernet har i 2009 tatt i bruk følgende nye standarder og endringer:

• iFRs 7 Financial instruments: disclosures (endret). endringen krever 
ytterligere opplysninger vedkommende måling av virkelig verdi og 
likviditetsrisiko, under dette opplysninger om hvilke verdsettel
sesmetoder som blir brukt ved måling av virkelig verdi. endringen 
påvirker bare presentasjonen og ikke resultat.

• ias 1 Presentation of Financial statements (revidert). den reviderte 
standarden krever at inntekts og kostnadsposter som tidligere ble 
ført direkte i egenkapitalen nå skal presenteres i utvidet resultat
regnskap. i egenkapitaloppstillingen blir inntekts og kostnadspos
ter vist for seg, begge fordelt per egenkapitalkategori som tidligere. 
sammenligningstallene er endret slik at de er i samsvar med revidert 
standard. endringen påvirker bare presentasjonen og ikke resultat 
per aksje. 

 standarder, endringer og tolkinger til eksisterende standarder som 
ikke er trådd i kraft og der konsernet ikke har valgt tidlig bruk

• ias 27 Consolidated and separate Financial statements (revidert). 
etter revidert standard skal virkningene av alle transaksjoner med 
ikkekontrollerende interesser føres i egenkapitalen når det ikke 
er endring i kontroll. slike transaksjoner vil ikke lenger resultere i 
goodwill eller gevinster eller tap. når kontroll opphører skal enhver 
gjenværende interesse i enheten måles til virkelig verdi, og gevinst 
eller tap resultatføres. 

• iFRs 3 business Combinations (revidert). Oppkjøpsmetoden for 
virksomhetssammenslutninger har blitt vesentlig endret. For 
eksempel skal alle vederlag ved kjøp av virksomhet regnskapsføres 
til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Vilkårlige vederlag blir 
normalt klassifisert som gjeld og etterfølgende verdiendringer 
blir resultatført. konsernet kan for hvert enkelt oppkjøp velge om 
eventuelle ikkekontrollerende interesser i det oppkjøpte selskapet 
skal måles til virkelig verdi eller bare til del av nettoeiendelene sin 
eksklusive goodwill. alle transaksjonskostnader skal resultatføres. 
standarden brukes for oppkjøp der oppkjøpstidspunktet er etter 1. 
januar 2010.

ias 38 intangible assets (endret). standarden er endret for å presisere 
regnskapsføringen av immaterielle eiendeler tilført ved virksomhets
sammenslutninger som er tett knyttet til andre eiendeler eller som 
vedrører flere immaterielle eiendeler som er nært knyttet sammen. 
endringen har ikke vesentlig virkning på regnskapet. 

konsoLiderinGsprinsipper
datterselskap
datterselskap er selskap der Gjensidige bank asa har bestemmende 
innflytelse, som vil være selskaper der Gjensidige bank asa enten 
direkte eller indirekte via datterselskap eier mer enn 50 prosent av de 
stemmeberettigede aksjene. datterselskapene inkluderes i konsern
regnskapet fra den dagen kontroll oppnås og til den opphører. datter
selskapenes regnskapsprinsipper er endret ved behov, for å samsvare 
med konsernets valgte prinsipper. 

Følgende selskap oppfyller kravene til datterselskap og er konsolidert i 
konsernregnskapet:
Gjensidige bank boligkreditt as , 100 prosent eier og stemmeandel.
investeringer i datterselskap blir i selskapsregnskapet vurdert etter 
kostmetoden. som sammenligningstall for konsernet benyttes morsel
skapets tall for 2008.

transaksjoner eliminert ved konsolidering
konserninterne mellomværende og transaksjoner, samt urealiserte 
inntekter og kostnader fra konserninterne transaksjoner, elimineres i 
konsernregnskapet. 

Virksomhetssammenslutninger
Virksomhetssammenslutninger regnskapsføres etter oppkjøpsmeto
den. anskaffelseskost for virksomhetssammenslutningen måles til 
virkelig verdi på dato for overtakelsen av overtatte eiendeler, pådratte 
forpliktelser og egenkapitalinstrumenter utstedt av konsernet i bytte 
for kontroll av overtatte selskap, og eventuelle kostnader direkte 
henførbare til virksomhetssammenslutningen.

Hvis verdien, etter en revurdering av konsernets andel i netto virkelige 
verdi av identifiserbare eiendeler, forpliktelser og betingede forpliktelser 
overstiger anskaffelseskostnader ved virksomhetssammenslutningen, 
blir det overskytende umiddelbart innregnet i resultatregnskapet. 

inntekts- oG kostnadsFØrinGsprinsipper
netto renteinntekter
Renteinntekter og rentekostnader beregnes og innregnes på grunnlag 
av effektiv rentes metode. beregningen hensyntar alle direkte og hen
førbare kostnader som er en integrert del av den effektive renten.
inntektsføring av renter etter internrentemetoden blir benyttet både 
for balanseposter som vurderes til amortisert kost og balanseposter 
som blir vurdert til virkelig verdi over resultat.

Renteinntekter på nedskrevne engasjement beregnes som internrente 
av nedskrevet verdi. se også ”Verdimåling til virkelig verdi” og ”Verdi
måling til amortisert kost”. 

netto gebyr- og provisjonsinntekter
Provisjonsinntekter fra ulike kundetjenester innregnes avhengig av hvilket 
formål som ligger til grunn. Gebyrer innregnes som inntekt når tjenes
tene er levert eller når en betydelig del er utført. Gebyrer som mottas for 
utførte tjenester innregnes som inntekt i den perioden tjenestene ble 

noter

  1 – reGnskapsprinsipper 
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utført. Provisjoner som mottas i forbindelse med etablering av lån så vel 
som provisjoner mottatt som betaling for visse oppgaver, innregnes som 
inntekt når oppgaven er utført. Provisjonskostnader er transaksjonsba
sert og innregnes i perioden tjenestene ble mottatt.

netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi
Realiserte og urealiserte gevinster og tap på finansielle instrumenter 
til virkelig verdi innregnes under posten ”inntekter fra andre finansielle 
investeringer”. Realiserte og urealiserte gevinster eller tap oppstår fra:
• aksjer/andeler og andre aksjerelaterte instrumenter
• rentebærende verdipapirer og andre renteinstrumenter
• valutagevinster/tap

andre driftsinntekter
andre driftsinntekter som ikke er relatert til noen av de andre inntekts
linjene, blir generelt innregnet når transaksjonene er avsluttet.

driftskostnader
driftskostnader består av lønn, administrasjons og salgskostnader. 
disse kostnadene blir periodisert og kostnadsført innen regnskapspe
rioden.

VaLUta
selskapets og konsernets presentasjonsvaluta og funksjonelle valuta 
er norske kroner. Resultattransaksjoner relatert til kjøp og salg av verdi
papirer og finansielle instrumenter i utenlandsk valuta er omregnet 
til norske kroner etter valutakursen på kjøps/salgstidspunktet. 
beholdningen av utenlandske verdipapirer og finansielle instrumenter 
er verdsatt til norske kroner etter gjeldende kurser på balansedagen. 
Likvide midler er også bokført til valutakurs på balansedagen. 

seGMenter
Gjensidige bank asa har fra starten bare hatt ett virksomhetsseg
ment. dette er innskudd fra privatkunder og utlån til privatkunder. det 
er ventet at når virksomhetens omfang øker, vil en få flere segmenter 
det skal rapporteres på. denne inndelingen reflekterer best hvordan 
virksomheten følges opp av ledelsen. Finansiell informasjon vedrørende 
segmenter er presentert i egen note. 

BaLanseFØrinG
eiendeler og forpliktelser balanseføres i banken på det tidspunkt 
banken oppnår reell kontroll over rettigheter til eiendelene og tar på 
seg den reelle forpliktelsen. eiendeler fraregnes på det tidspunkt reell 
risiko vedrørende eiendelene er overført og kontroll over rettighetene 
til eiendelene er falt bort eller utløpt.

VariGe driFtsMidLer 
Varige driftsmidler består av inventar, maskiner og edbsystemer som 
benyttes til egen virksomhet. Varige driftsmidler vurderes til anskaf
felseskost redusert med akkumulerte avskrivninger og eventuelle 
nedskrivninger. det gjennomføres lineære avskrivninger over forventet 
utnyttbar levetid. i de tilfeller hvor driftsmidler eller betydelige deler 
av et driftsmiddel har forskjellig levetid balanseføres og avskrives de 
separat. Forventet utnyttbar levetid og restverdien, med mindre uve
sentlig, revurderes årlig. en eiendels balanseførte verdi nedskrives hvis 
gjenvinnbart verdi er lavere enn balanseført verdi. 

iMMaterieLLe eiendeLer
immaterielle eiendeler som anskaffes separat eller som gruppe, 
balanseføres til virkelig verdi på anskaffelsestidspunktet. i immaterielle 
eiendeler inngår spesialtilpasset egenutviklet software. disse vurderes 
til anskaffelseskost med tillegg av utgifter for å bringe programvaren 
klar til bruk, og redusert med akkumulerte avskrivninger og eventuelle 
nedskrivninger. Ved balanseføring av nye immaterielle eiendeler må det 
kunne påvises at det er sannsynlig at fremtidige økonomiske fordeler 
som kan henføres til eiendelen vil tilflyte selskapet. i tillegg må eiende
lens kostpris kunne estimeres pålitelig. 

balanseførte programvareutgifter blir avskrevet over forventet økono
misk levetid, som normalt er 3 år. avskrivingstid og metode vurderes 
årlig. det foretas vurdering av nedskrivingsbehov når det foreligger 
indikasjoner på verdifall, ellers blir nedskriving på immaterielle eiendeler 
og reversering av nedskrivning behandlet på samme måte som beskre
vet for varige driftsmidler. 

det foretas vurdering av nedskrivningsbehov når det foreligger 
indikasjoner på verdifall, for øvrig behandles nedskrivning på imma
terielle eiendeler og reversering av nedskrivning på samme måte som 
beskrevet for varige driftsmidler. 

direkte utgifter inkluderer utgifter til ansatte som er direkte involvert i 
programutviklingen, materiell og en del av relevante administrasjonsut
gifter (overheadutgifter). Utgifter knyttet til vedlikehold av program
vare og iT system blir direkte kostnadsført i resultatregnskapet. 

GoodwiLL
balanseført goodwill er ikke gjenstand for avskrivning. i konsernet re
fererer goodwill seg til oppkjøp av andre selskap og representerer den 
merverdien som er betalt utover særskilt verdsatte eiendeler. denne 
merverdien blir testet for nedskriving ved hvert rapporteringstidspunkt. 

VerdiFaLL
selskapet vurderer balanseført beløp for eiendeler og identifiserbare 
immaterielle eiendeler årlig eller oftere hvis hendelser og endringer i 
forutsetninger indikerer at balanseført beløp ikke er gjenvinnbart. in
dikatorer som vurderes som vesentlige av selskapet og som kan utløse 
testing for verdifall inkluderer: 
• signifikant resultatsvikt i forhold til historiske eller forventede 

fremtidige resultater
• signifikante endringer i selskapets bruk av eiendelene eller overord

net strategi for virksomheten
• signifikante negative trender for bransjen eller økonomien

Tidligere foretatte nedskrivninger for verdifall, bortsett fra for goodwill, 
blir reversert dersom forutsetningene for nedskrivninger ikke lenger er 
tilstede. nedskrivningene reverseres kun i den utstrekning at balanseført 
beløp ikke overstiger det som ville vært balanseført beløp etter avskriv
ninger på tidspunkt for reversering om verdifall ikke hadde blitt innregnet. 

FinansieLLe instrUMenter 
innregning og fraregning
Finansielle eiendeler og forpliktelser innregnes i balansen når selskapet 
blir part i instrumentets kontraktsmessige betingelser. alminnelige 
kjøp og salg av finansielle instrumenter, er regnskapsført på transak
sjonsdagen. når en finansiell eiendel eller en finansiell forpliktelse blir 
førstegangsinnregnet (eiendel/ forpliktelse som ikke er til virkelig verdi 
over resultatet), måles den til virkelig verdi pluss transaksjonsutgifter 
som er direkte henførbare på anskaffelsen eller utstedelsen av den 
finansielle eiendelen eller den finansielle forpliktelsen.

Finansielle eiendeler fraregnes når de kontraktsmessige rettene til 
kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen utløper, eller når 
foretaket overfører den finansielle eiendelen i en transaksjon hvor all 
eller tilnærmet all risiko og fortjenestemuligheter knyttet til eierskap av 
eiendelen overføres. 

klassifikasjon av finansielle instrumenter
Ved første gangs regnskapsføring blir finansielle eiendeler klassifisert i 
ett av følgende kategorier avhengig av formålet med investeringen:
• Utlån og fordringer, balanseført til amortisert kost
• Finansielle eiendeler bestemt bokført til virkelig verdi med verdi

endringer over resultat (Virkelig verdi opsjon)
• Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg, vurdert til virkelig verdi 

med verdiendringer over andre resultatkomponenter.
• Finansielle eiendeler holdt for handelsformål, vurdert til virkelig 
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verdi over andre resultatkomponenter
• investeringer holdt til forfall, balanseført til amortisert kost
• derivater klassifisert som sikringsinstrument

Ved første gangs regnskapsføring blir finansielle forpliktelser klassifi
sert i ett av følgende kategorier
• Finansielle forpliktelser definert som forpliktelser vurdert til virkelig 

verdi med verdiendringer over resultat
• andre finansielle forpliktelser balanseført til amortisert kost.

Utlån og fordringer
Utlån og fordringer er ikkederivative finansielle eiendeler med betalin
ger som er faste eller lar seg fastsette. Utlån og fordringer regnskaps
føres til virkelig verdi ved førstegangsinnregning, og til amortisert kost 
etter effektiv rentes metode i etterfølgende perioder. Ved beregning av 
den effektive renten estimeres kontantstrømmer og alle kontraktsmes
sige vilkår ved det finansielle instrumentet tas i betraktning. 

For utlån og fordringer vurderes det på hver balansedag om det finnes 
objektive bevis på at en fordring/utlån eller en gruppe av fordring/utlån 
har falt i verdi. det tas først stilling til de individuelle nedskrivningene 
før nedskrivning på gruppe fastsettes. 

dersom det foreligger objektive bevis på at et tap ved verdifall har på
løpt, gjennomføres nedskrivning av det estimerte tapet. Med objektive 
bevis menes at det foreligger hendelser som indikerer at utlånet har 
verdifall. dette kan være ved informasjon om betalingsanmerkninger, 
konkurs eller annet mislighold.

til virkelig verdi over resultatet 
På tidspunktet for iFRs implementering og i etterfølgende perioder ved 
første gangs innregning, kan alle finansielle eiendeler og forpliktelser 
klassifiseres til virkelig verdi over resultatet dersom de er anskaffet med 
tanke på videresalg eller: 
• klassifiseringen reduserer mismatch i måling eller innregning som 

ellers ville oppstått som følge av ulike regler for måling av eiendeler 
og forpliktelser

• de finansielle eiendeler inngår i en portefølje som løpende måles og 
rapporteres til virkelig verdi

selskapet har etablert en investeringsportefølje som løpende måles og 
rapporteres til virkelig verdi. banken har som mål å ha lav renterisiko og 
planlegger og styrer renterisikoen slik at en aggregerer fastrenteposi
sjoner både på innlån, utlån og plasseringer i en modell, og så benytter 
rentebytteavtaler til å balansere ut evt. ”restrisiko”. Rentebytteavtalene 
førest til virkelig verdi, og for å unngå inkonsistens måling vil man der
for føre både obligasjonsplasseringene og obligasjons og sertifikatinn
lån med fast rente til virkelig verdi i fremtiden.

Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet måles til virkelig 
verdi på balansetidspunktet. endringer i virkelig verdi føres over resul
tatregnskapet. Verdiendringer inngår i ”netto gevinst/tap på finansielle 
instrument til virkelig verdi”.

tilgjengelig for salg
Verdipapirer tilgjengelig for salg er ikkederivative finansielle eiendeler 
som man velger å plassere i denne kategorien eller som ikke er klas
sifisert i noen annen kategori. Verdipapirer i denne kategorien måles 
til virkelig verdi, mens endringen i verdi føres mot egenkapitalen over 
andre resultatkomponenter. Hvert kvartal gjennomføres det vurdering 
om det har inntrådt et verdifall. Om dette verdifallet er signifikant, blir 
det samlede tapet – målt som differansen mellom anskaffelseskost 
og virkelig verdi, fratrukket eventuell verdiforringelse på den finansielle 
eiendelen som tidligere er ført i resultatregnskapet – tatt ut av egen
kapitalen og regnskapsført i resultatregnskapet. Verdiforringelser på 
aksjer og tilsvarende instrumenter ført i resultatregnskapet reverseres 
over andre resultatkomponenter. 

investeringer som holdes til forfall
investeringer som holdes til forfall er ikkederivative finansielle 
eiendeler med betalinger som er faste eller lar seg fastsette samt et 
fast forfall, og som et foretak har en positiv intensjon om og evne til å 
holde til forfall med unntak for 
• de som foretaket ved førstegangsinnregning øremerker til virkelig 

verdi over resultatet
• de som oppfyller definisjonen av utlån og fordringer

Holde til forfall eiendeler regnskapsføres til amortisert kost etter ef
fektiv rentes metode. 

derivater
all handel av finansielle derivater foregår innenfor strengt definerte 
rammer. alle derivater innregnes til markedsverdi på kontraktsdato. 
etterfølgende måling skjer til virkelig verdi med løpende innregning av 
verdiendringer. Virkelig verdi for derivater beregnes basert på noterte 
priser i de tilfeller slik er tilgjengelig. når noterte priser ikke er tilgjenge
lig, estimerer selskapet virkelig verdi basert på verdsettelsesmodeller 
som benytter observerbare markedsdata.

det gjennomføres ikke regnskapsmessig sikring i selskapet. 

Virkelig verdi
Virkelig verdi er det beløp en eiendel kan omsettes for eller en 
forpliktelse gjøres opp med i en transaksjon på armlengdes avstand 
mellom velinformerte og frivillige parter. For finansielle eiendeler som 
er notert på børs eller annen regulert markedsplass, settes virkelig 
verdi til kjøpskurs siste handelsdag frem til og med balansedagen, og 
for en eiendel som skal anskaffes eller en forpliktelse som innehas, 
salgskurs.

der markedet for et finansielt instrument ikke er aktivt, fastsettes 
virkelig verdi ved hjelp av verdsettelsesmetoder. Verdsettelsesmetoder 
omfatter bruk av nylig foretatte markedstransaksjoner på armleng
des avstand mellom velinformerte og frivillige parter, dersom slike er 
tilgjengelige, henvisning til løpende virkelig verdi av et annet instrument 
som er praktisk talt det samme, diskontert kontantstrømsberegning og 
opsjonsprisingsmodeller. dersom det er verdsettelsesmetode som er 
i vanlig bruk av deltakerne i markedet for å prissette instrumentet og 
denne teknikken har vist seg å gi pålitelige estimater av priser oppnådd 
i faktiske markedstransaksjoner, benyttes denne metoden. 

Verdimåling til amortisert kost
Finansielle instrument som ikke blir målt til virkelig verdi, blir verdsatt til 
amortisert kost, og inntektene etter internrentemetoden. Ved intern
rentemetoden blir internrente på engasjementet utregnet. internrenten 
blir fastsatt ved diskontering av kontraktfestede kontraktstrømmer 
innenfor forventet løpetid. kontraktstrømmer inkluderer etableringsge
byr og direkte transaksjonskostnader som ikke blir dekket av kunden, 
samt eventuell restverdi ved utgangen av forventet levetid. amorti
sert kost er nåverdien av slike kontantstrømmer neddiskontert med 
internrenten.

Gjeld til kredittinstitusjoner og innskudd fra kunder
Forpliktelser til kredittinstitusjoner og kunder er regnskapsført, avhen
gig av motpart, enten som gjeld til kredittinstitusjoner eller som inn
skudd fra kunder, uavhengig av verdimålingsprinsipp. Rentekostnader 
på instrumenta inngår i ”netto renteinntekter” basert på internrente 
metoden. andre verdiendringer inngår i ”netto gevinster på finansielle 
instrument til virkelig verdi”.

Verdipapirgjeld
Verdipapirgjeld omfatter utstedt sertifikat og obligasjonsgjeld, samt 
tilbakekjøp av egne utstedte obligasjoner. Verdipapirgjeld regnskaps
føres til virkelig verdi ved førstegangsinnregning, og til amortisert kost 
etter effektiv rentes metode i etterfølgende perioder. Ved beregning av 
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den effektive renten estimeres kontantstrømmer og alle kontraktsmes
sige vilkår ved det finansielle instrumentet tas i betraktning. 

Rentekostnader og amortiseringen av over/underkurs på instrumenter 
inngår i ”netto renteinntekter” basert på internrente metoden.
Verdipapirgjeld med fast rente som er sikret ved rentebytteavtale til 
flytende rente blir bestemt bokført til virkelig verdi med verdiendring 
over resultatet for å unngå inkonsistent måling.

over-under kurs på utstedte obligasjoner
Ved tilbakekjøp av utstedte obligasjoner foretas gevinst og tapsoppgjør

UtBytte
Utbytte fra investeringer innregnes når selskapet har en ubetinget 
rett til å motta utbyttet. Utbytte innregnes som forpliktelser på det 
tidspunkt generalforsamlingen vedtar utbytteutdelingen. 

reGnskapsMessiGe aVsetninGer
en avsetning innregnes når selskapet har en legal eller underforstått 
forpliktelse som følge av en tidligere hendelse og det er sannsynlig at 
dette vil medføre utbetaling eller overføring av andre eiendeler for å 
gjøre opp forpliktelsen. 

pensjoner
selskapet har både ytelsesbasert og innskuddsbasert pensjonsordning 
til sine ansatte. 

Forpliktelser til å yte innskudd til innskuddsbaserte pensjonsordninger, 
innregnes som kostnader i resultatregnskapet når de påløper.

den ytelsesbasert ordning gir de ansatte rett til avtalt fremtidige pen
sjonsytelser. Pensjonsforpliktelsene beregnes etter lineær opptjening 
på basis av forutsetninger om antall opptjeningsår, diskonteringsrente, 
fremtidig avkastning på pensjonsmidler, fremtidig regulering av lønn, 
pensjoner og ytelser fra folketrygden og aktuarmessig forutsetninger 
om dødelighet, frivillig avgang, m.m. 

Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi (flytteverdi) og er fratrukket i 
netto pensjonsforpliktelse i balansen. eventuell overfinansiering balan
seføres i den grad det er sannsynlig at overfinansieringen kan utnyttes.

aktuarmessige gevinst og tap innregnes i egenkapitalen via andre 
resultatkomponenter.

netto pensjonsforpliktelsen er differansen mellom nåverdien av pensjons
forpliktelsen og virkelig verdi av pensjonsmidlene. i henhold til standarden 
er det tatt hensyn til arbeidsgiveravgift i den perioden en underfinan
siering oppstår. netto pensjonsforpliktelse for henholdsvis fondsbaserte 
og ikke fondsbaserte ordninger er i balansen vist under andre eiendeler 
ved overdekning og under andre avsetninger ved underdekning.

i beregningen er det fra og med 2008 lagt en ny og oppdatert dødelig
hetstabell til grunn.

skatt
inntektsskatt omfatter betalbar skatt og utsatt skatt. inntektsskatten 
innregnes som kostnad eller inntekt og tas med i resultatregnskapet 
som skattekostnad med unntak av inntektsskatt på transaksjoner som 
innregnes direkte i egenkapitalen. 

betalbar skatt er basert på selskapets skattbare inntekt og beregnes i 
henhold til norske skatteregler og skattesatser. 

Utsatt skattefordel og skatteforpliktelse innregnes etter balanseme
toden på alle midlertidige forskjeller som oppstår mellom skattemessig 
og regnskapsmessig verdi på eiendeler og gjeld. Utsatt skattefordel 
innregnes av fremførbart ubenyttet skattemessig underskudd og 
ubenyttede skattekreditter. skattefordelen innregnes bare i den grad 
det er sannsynlig at fremtidige skattemessige overskudd kan anvendes 
til å utligne midlertidige forskjeller, ubenyttede skattemessige under
skudd og ubenyttede skattekreditter. den utsatte skattefordelen og 
innregningen av fremtidig utsatt skatt er gjenstand for fortløpende 
evaluering. Utsatt skatteforpliktelse beregnes på midlertidige forskjeller 
og ubeskattede avsetninger. Utsatt skattefordel og utsatt skattefor
pliktelse diskonteres ikke.

eiendeler og forpliktelser måles til gjeldende skatteprosent i perioden 
da eiendelen blir realisert eller gjelden gjøres opp, basert på gjeldende 
skattesats på balansedagen. betalbar skattefordel og skatteforplik
telse, samt utsatt skattefordel og skatteforpliktelse, utlignes hvis det 
er juridisk mulig

  2 – ViktiGe reGnskapsestiMater oG skjØnnsMessiGe VUrderinGer

GenereLt
Utarbeidelsen av regnskapet i samsvar med iFRs og anvendelse av de 
valgte regnskapsprinsipper innebærer at ledelsen må foreta vurde
ringer, utarbeide estimater og anvende forutsetninger som påvirker 
regnskapsført verdi av eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader. 
estimatene og tilhørende forutsetninger er basert på historisk erfaring 
og andre faktorer som er vurdert å være forsvarlig basert på de 
underliggende forholdene. Faktiske tall kan avvike fra disse estimatene. 
estimatene og de tilhørende forutsetninger blir gjennomgått regelmes
sig. endringer i regnskapsmessige estimater innregnes i den perioden 
estimatene endres hvis endringen bare påvirker denne perioden eller 
i perioden estimatene endres, og fremtidige perioder hvis endringene 
påvirker både eksisterende og fremtidige perioder. 

de regnskapsprinsippene som benyttes av Gjensidige bank hvor vur
deringer, estimater og forutsetninger kan avvike signifikant fra faktiske 
resultater er omtalt nedenfor.

nedskriVninGer på UtLån
For utlån og fordringer vurderes det på hver balansedag om det finnes 
objektive bevis på at en fordring/utlån eller en gruppe av fordring/utlån 

har falt i verdi. det tas først stilling til de individuelle nedskrivningene 
før nedskrivning på gruppe fastsettes. 

dersom det foreligger objektive bevis på at et tap ved verdifall har på
løpt, gjennomføres nedskrivning av det estimerte tapet. Med objektive 
bevis menes at det foreligger hendelser som indikerer at utlånet har 
verdifall. dette kan være ved informasjon om betalingsanmerkninger, 
konkurs eller annet mislighold.

VariGe driFtsMidLer
Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler, som hovedsakelig består 
av egenutviklet software, vurderes årlig for å sikre at avskrivnings
metoden og avskrivningsperioden som brukes samsvarer med de 
økonomiske realiteter. Tilsvarende gjelder for utrangeringsverdi. det blir 
foretatt nedskrivninger når det foreligger indikasjon på verdifall. 

Virkelig verdi på finansielle derivater og andre finansielle instrumenter
Virkelig verdi på finansielle instrumenter som ikke handles i et aktivt 
marked (for eksempel unoterte aksjer) fastsettes ved hjelp av verdset
telsesmetoder. disse verdsettelsesmetoder er i hovedsak basert på 
markedsforholdene på balansedagen.
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banken følger iFRs 8 når det gjelder rapportering av segmentinforma
sjon, så langt som mulig. Ledelsen har vurdert hvilke segmenter som 
er rapporterbare med utgangspunkt i distribusjonsform, produkter og 
kunder. det primære rapporteringsformatet tar utgangspunkt i eien
delenes risiko og avkastningsprofil og er delt opp i privatmarked (inkl. 
selvstendige) og næringsdrivende. Pt. har banken kun privatkunder 
(PM) og derfor kun 1 segment det rapporteres på. 

bankens egne investeringsaktiviteter er ikke et separat rapporterbart 
segment og fremkommer under ikke rapporterbare segmenter sammen 
med aktiviteter som ikke lar seg allokere til privat eller næringsdrivende.

banken opererer kun i norge og rapportering på geografiske sekun
dærsegmenter gir lite tilleggsinformasjon. Viktige eiendelsklasser 
(utlån) er imidlertid fordelt geografisk i egen note under utlån.

  3 – seGMentinForMasjon

konsern
tall i tusen kroner

pM konsern 
2009

ikke rapportert 
segment 2009 1 sUM 2009 

netto eksterne renteinntekter  59.679  (2.227)  57.452 
netto eksterne provisjonsinntekter  10.075  (609)  9.466 
andre interne inntekter  7.065  7.065 
sum inntekter  69.754  4.229  73.983 
driftskostnader  142.712  4.547  147.259 
Tap på utlån  3.004  (1)  3.003 
Uallokerte kostnader
Resultat før skatt  (75.962)  (317)  (76.279)
skatt  20.359  989  21.348 
årsresultat  (55.603)  672   (54.931)

netto utlån kunder  11.560.303  11.560.303 
andre eiendeler  242.566  929.965  1.172.531 
Uallokerte eiendeler
sum eiendeler  11.802.869   929.965   12.732.834 

innskudd fra kunder  6.550.441  6.550.441 
annen gjeld  4.970.101  4.970.101 
Uallokerte forpliktelser
sum gjeld og forpliktelser  11.520.542   11.520.542 
egenkapital  282.327  929.965  1.212.293 
sum gjeld og egenkapital  11.802.869   929.965   12.732.834 
1.) i ikke rapportert segment inngår plasseringer i rentebærende verdipapirer og plasseringer i norges bank

tap på FinansieLLe eiendeLer
For finansielle eiendeler som ikke er regnskapsført til virkelig verdi 
vurderes det om det på balansedagen finnes objektive indikasjoner på at 
en finansiell eiendel eller en gruppe av finansielle eiendeler har falt i verdi. 
selskapet benytter både individuelle og gruppenedskrivninger av utlån. 

pensjonsForpLikteLsene
nåverdien av pensjonsforpliktelsen avhenger av fastsettelse av 
økonomiske og aktuarmessige forutsetninger. enhver endring av disse 
forutsetningen påvirker balanseført beløp for pensjonsforpliktelsen og 
pensjonskostnaden.

Pensjonsforpliktelsen beregnes etter lineær opptjening på basis av 
forutsetninger om antall opptjeningsår, diskonteringsrente, fremtidig 
avkastning på pensjonsmidler, fremtidig regulering av lønn, pensjoner 
og ytelser fra folketrygden og aktuarmessig forutsetninger om dødelig
het, frivillig avgang, m.m. 

oBLiGasjoner Med Fortrinnsrett 
– BytteordninG Med staten
Gjensidige bank asa har i siste halvdel av 2009 etablert Gjensidige 
bank boligkreditt as med det formål å delta i statens bytteordning 
med obligasjoner med fortrinnsrett, OMF. Gjensidige bank asa har 
kjøpt utstedte obligasjoner fra Gjensidige bank boligkreditt og benyt
tet disse som sikkerhet for inngåtte bytteavtaler med norges bank. 
banken har ved utløpet av avtaleperioden forpliktet seg til å kjøpe til
bake obligasjonene fra norges bank til opprinnelig pris. banken mottar 
avkastningen av obligasjonene som er med i bytteordningen som om 
disse ikke var solgt. banken har regnskapsmessig vurdert at betingel
sene for fraregning i ias 39 ikke er til stede. bakgrunnen for dette er 
at banken gjennom bytteavtalen beholder risikoen for verdiutviklingen 
på obligasjonene og de øvrige kontantstrømmene i form av renter. 

  2 – ViktiGe reGnskapsestiMater oG skjØnnsMessiGe VUrderinGer (Forts.)
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MorseLskap
tall i tusen kroner

pM 
2009

pM 
2008

ikke rapportert 
segment 2009 1

ikke rapportert 
segment 2008 1 sUM 2009 sUM 2008

netto eksterne renteinntekter  55.576  89.003  (2.228)  (43.619)  53.348  45.385 
netto eksterne provisjonsinntekter  10.075  6.326  (609)  (348)  9.466  5.978 
andre interne inntekter  7.227  5.176  7.227  5.176 
sum inntekter  65.651  95.329  4.390  (38.790)  70.041  56.539 
driftskostnader  145.475  134.813  145.475  134.813 
Tap på utlån  1.773  6.811  1.773  6.811 
Uallokerte kostnader
Resultat før skatt  (81.597)  (46.295)  4.390  (38.790)  (77.206)  (85.085)
skatt  21.610  23.777  0  21.610  23.777 

årsresultat  (59.986)  (22.518)  4.390   (38.790)  (55.595)  (61.308)

netto utlån kunder  9.879.902  6.697.842  9.879.902  6.697.842 
andre eiendeler  168.569  58.963  2.733.729  720.839  2.902.298  779.802 
Uallokerte eiendeler

sum eiendeler  10.048.471   6.756.805   2.733.729   720.839   12.782.200   7.477.644 

innskudd fra kunder  6.550.441  6.131.371  6.550.441  6.131.371 
annen gjeld  2.282.326  2.737.806  587.967  5.020.132  587.967 
Uallokerte forpliktelser

sum gjeld og forpliktelser  8.832.767   6.131.371   2.737.806   587.967   11.570.573   6.719.338 
egenkapital  1.214.704  625.434  (3.076)  132.872  1.211.628  758.306 
sum gjeld og egenkapital  10.047.471   6.756.805   2.734.729   720.839   12.782.200   7.477.644 

1.) i ikke rapportert segment inngår plasseringer i rentebærende verdipapirer og plasseringer i norges bank

  Mor konsern
2008 2009 Tall i tusen kroner 2009 2008

renteinntekter
 31.661  9.508 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  9.822  31.661 

 357.738  285.048 Utlån til og fordringer på kunder  300.275  357.738 
 3.543  18.990 Rentebærende verdipapir  13.182  3.543 

 5.877 andre inntekter  8 
 392.943   319.423  sum renteinntekter   323.287   392.943 

rentekostnader
 553  401 innskudd fra kredittinstitusjoner  161  553 

 273.708  210.000 innskudd og lån fra kunder  210.000  273.708 
 73.177  53.413 Utstedte verdipapirer  53.413  73.177 

 120   2.261  andre rentekostnader  2.261  120 
 347.558   266.075  sum rentekostnader   265.835   347.558 

 45.385   53.348  netto renteinntekter   57.452   45.385 

 392.943   319.423  Renteinntekter  323.287  392.943 
 347.558   266.075  Rentekostnader  265.835  347.558 
 45.385   53.348  netto renteinntekter  57.452   45.385 

  4 – netto renteinntekter

  Mor   konsern
2008 2009 Tall i tusen kroner 2009 2008

provisjonsinntekter
 530   719  interbankprovisjon  719  530 

 2.307   3.375  kortprovisjoner  3.375  2.307 
 2.780   3.108  betalingsformidling  3.108  2.780 
 3.121   6.070  andre provisjonsinntekter  6.070  3.121 
 8.738   13.272  sum provisjonsinntekter  13.272   8.738 

  5 – netto proVisjonsinntekter
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  MOR   konsern
2008 2009 Tall i tusen kroner 2009 2008

103 (315) netto inntekter  på valuta og finansielle derivater  (315) 103
103  (315) netto inntekter på finansielle instrument, handelsportefølje (315) 103 

0 0 netto inntekter på utlån til virkelig verdi 0
0 0 netto inntekter på innskudd til virkelig verdi 0

 (596) 4.500 netto inntekter på sertifikat og obligasjoner  4.500  (596)
5.669 2.843 netto inntekter på aksjer/ andeler  2.843 5.669

0 0  netto inntekter på finansiell gjeld 0 0
5.073  7.343   netto inntekter på fin. instrument , bestemt regnskapsført til virkelig verdi  7.343  5.073 

5.176  7.028   netto inntekter på finansielle instrument til virkelig verdi  7.028  5.176 

  6 – netto inntekter Fra andre FinansieLLe inVesterinGer

  MOR   konsern
2008 2009 Tall i tusen kroner 2009 2008

 18.628   26.659  Ordinær lønn, honorar o.l  26.659  13.680 
Pensjonskostnader

 822  1.082 - tilskuddsplaner  1.082  570 
 483  2.177 - ytelsesplaner  2.177  72 

 2.267   3.459  arbeidsgiveravgift  3.459  1.514 
 1.077   1.402  Øvrige personalkostnader  1.402  1.141 

 23.277   34.780  sum lønn og personalkostnader  34.780   16.977 

 34.203   36.979  edb kostnader  36.979  34.203 
 15.364   7.636  Markedsføring o.l  7.636  15.364 
 11.926   8.775  andre administrasjonskostnader  8.775  11.926 
 29.589   32.674  Honorarer  32.674  29.589 

 2.281   1.054  Prosjektkostnader  utgiftsført del  1.054  2.281 
 7.373   10.275  andre driftskostnader  11.846  7.373 

 100.736   97.393  sum andre kostnader  98.964   100.736 

 10.800   13.301  ordinære avskrivninger  13.515   10.800 
 134.813   145.474  sum driftskostnader  147.259   134.813 

Godtgjørelse til revisor
 726   784  Ordinær revisjon  kPMG  784  726 

Revisjonsrelaterte tjenester 
 125   193  andre tjenester  kPMG  715  125 

skatterelaterte tjenester
internrevisjon 

 851   977  sum godtgjørelse til revisor  1.499   851 

 40   48  Gjennomsnittlig antall årsverk  48  40 
 45   134  antall årsverk pr 31.12.  134  45 

  7 – driFtskostnader

  Mor   konsern
2008 2009 Tall i tusen kroner 2009 2008

provisjonskostnader
 1.602   1.908  interbankprovisjon  1.908  1.602 
 1.067   1.848  betalingsformidling  1.848  1.067 

 91   50  andre provisjonskostnader  50  91 
 2.760   3.806  sum provisjonskostnader  3.806   2.760 

 5.978   9.466  sum netto provisjon  9.466   5.978 

  5 – netto proVisjonsinntekter (Forts.)

Gjensidige Bank Boligkreditt as har ingen provisjonselement, derfor er mor og konserntall det samme.
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  7 – driFtskostnader (Forts.)

tall i tusen kroner Fast lønn og Variabel   Øvrige   pensjons   totale  inn
navn og stilling  honorarer   lønn   ytelser   kostnad   ytelser  skudd  Lån 

Ledende ansatte
jan kaare Hellevang, adm. direktør  1.098  171  221  175  1.666  243   11  
Hans Haren, viseadmin. direktør (16.12.31.12.)  75  75 
ida anker, leder HR (16.12.31.12.)  30  30 
jan kåre Raae, banksjef økonomi og finans  670  106  14  36  826  71     
Frode schanke, banksjef forretningsutvikling  667  106  22  36  831  174  1.756 
synnøva M. Øyra iversen, banksjef salg & marked  666  106  21  36  829  430  1.799 
ivar sandelien Rekve, banksjef kreditt  567      16  32  615  14  1.523 
atle kristian Hornnes, banksjef risikostyring (1.4.31.12.)  399  41  18  22  481  46  2.009 
Frank Hana, banksjef forretningsstøtte (1.10.31.12.)  161      20  7  188  474  1.403 

styre
Geir bergskaug, styreleder          259  2.938 
arvid andenæs  80  80  6  1.424 
ingun Rannebergnilsen          678  1.015 
Marianne broholm einarsen  80  80     
Roger nedrebø  512  14  19  545  8     
britt R. Tjønneland  428  11  15  454  12  506 

total ledende ansatte og styre  5.434   529   358   379   6.700   2.413   14.384 

total alle representantskapsmedlemmer  1.369   31             1.400   1.504   3.501 

kontrollkomite  
sven iver steen  150              150  36     
inger Tone Ødegård (1.8.31.12.)  25  25 
Håvard Hynne (1.1.0927.5.09)  13  13 
Oddhild Løbø  50              50  1.961     
asle Hindenes  50              50     
totalt  288               288   1.997      

selskapet har ikke andre godtgjørelser til adm. direktør og har heller ikke forpliktet seg overfor adm. direktør ellers styrets leder til å gi særskilt 
vederlag ved opphør av vervet. 

Gjensidige bank asa har en felles ledergruppe som står for den daglige 
ledelsen av selskapet. Personer som er med i denne ledergruppen, er å 
anse som ledende personer.
• Ledende ansatte i Gjensidige bank asa har fast lønn som blir 

fastsatt ut i fra markedsmessige forhold. Gjensidige sitt generelle 
lederlønningsnivå er hensyntatt.

• Ledergruppen i banken har en bonusordning hvor utbetaling av 
bonus er knyttet opp mot personlig målekort. 100% måloppnåelse 
av eget målkort gir rett på en bonusutbetaling på 3 månedslønner. 

• det er ikke planlagt utdeling av aksjer, tegningsretter eller opsjoner i 
selskapet.

• Pensjonsordninger skal for alle ansatte være innskuddsbasert lønn 
opp til 12G. administrerende direktør har egen ytelsesbasert pen
sjonsordning som er en videreføring fra tidligere ansettelsesforhold 
i Gjensidige Forsikring.

• Viseadministrerende direktør har avtale om 18 måneders etterlønn, 
dersom han avslutter sitt arbeidsforhold. Utover dette er det ikke 
andre avtaler om etterlønn. 

• andre variable godtgjørelser som kommer i tillegg til basislønn blir 
utdelt etter samme prinsipp som for Gjensidige Forsikring.

det er Gjensidige banks mål å belønne sine ledere i forhold til kom
petanse og resultatbidrag, samt sørge for en markedsmessig korrekt 
tilpasning av lønnsnivå i selskapet. det legges videre vekt på å motivere 
ledere å nå felles mål, samt stimulere den enkelte til videreutvikling og 
læring. Lønnen skal videre være konkurransedyktig slik at konsernet 
kan tiltrekke seg og beholde dyktige ledere.

avlønningen av ledende ansatte i 2009 har vært i overensstemmelse 
med erklæringen som ble fremlagt for generalforsamlingen i 2008. 
Prinsippene er uendret fra 2008 til 2009 med unntak av språklige 
endringer og adm. dir. sin bonusording.

konsekvensen av foretatt endring vurderes å ikke ha vesentlig betyd
ning for aksjeeier.

erkLærinG oM FastsetteLse aV LØnn oG annen GodtGjØreLse tiL Ledende ansatte GjeLdende For reGnskapsåret 2009.
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  7 – driFtskostnader (Forts.)

tall i tusen kroner Fast lønn og Variabel   Øvrige   pensjons-   totale 
navn og stilling  honorarer   lønn   ytelser   kostnad   ytelser   Lån 

Ledende ansatte
jan kaare Hellevang, adm. direktør  1.170      114  179  1.463 
jan kåre Raae, banksjef forretningsstøtte  623  15  44  682 
Frode schanke, banksjef forretningsutvikling  582  15  38  635   1.853  
synnøve M. Øyra iversen, banksjef salg & marked  579  14  36  630  1.871 
ivar Rekve, banksjef risikostyring  88  0  88 

styre
Geir bergskaug, styreleder 2.976
arvid andenæs  60  60 1.472
ingun Rannebergnilsen  1.094 
Marianne broholm einarsen  60  60 
susanne M. Thore  20  20 
Reidar stockfleth  20  20 
Roger nedrebø  475  12  18  505 
britt R. Tjønneland  423  12  19  454  559  

total ledende ansatte og styre  4.101   182   334   4.617  9.825 

total alle representantskapsmedlemmer  1.486   32   63   1.581   2.474 

kontrollkomite  
sven iver steen  150  150 
Oddhild Løbø  50  50 
asle Hindenes  50  50 
Håvard Hynne 50 50
totalt 300  300 

selskapet har ikke andre godtgjørelser til adm. direktør og har heller ikke forpliktet seg overfor 
adm. direktør ellers styrets leder til å gi særskilt vederlag ved opphør av vervet. 

personalkostnader og ytelser per person til ledende personer for regnskapsåret 2008
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  MOR   konsern
2008 2009 Tall i tusen kroner 2009 2008

 823 betalbar skatt  161  823 
 (24.600)  (21.610) endring utsatt skatt/utsatt skattefordel  (21.508)  (24.600)
 (23.777)  (21.610) sum  (21.348)  (23.777)

avstemming av skattekostnad
 (85.085)  (77.206) Resultat før skatt  (76.279)  (85.085)
 (23.824)  (21.618) Forventet skatt etter nominell sats på 28 %  (21.358)  (23.824)

 47  (452) skatteeffekt av permanente forskjeller  (452)  47 
 460 andre justeringer tidligere år  460 

 (23.777)  (21.610) skattekostnad  (21.348)  (23.777)

Utsatt skattefordel
 23.420   22.136  Utsatt skattefordel på grunn av skattemessig underskudd  22.136  23.420 

Utsatt skattefordel på grunn av midlertidige forskjeller 
 267   709   Pensjonsforpliktelser  709  267 

 1.154   1.100   Materielle eiendeler  999  1.154 
 97   (966)  Finansielle instrumenter  (966)  97 

 andre
For lite avsatt/ korrigeringer tidligere år

 24.937   22.980  Utsatt skattefordel netto  22.878   24.937 

endr. i utsatt skattefordel/utsatt skatt i res.regnskap, netto er som følger: 
 167  Utsatt skatt relatert til poster som er ført direkte mot egenkapitalen  167 

Omregningsdifferanser
 (33.600)  (22.960) konsernbidrag  (22.960)  (33.600)

Tilført ved fusjon
 199   (54) driftsmidler  (155)  199 

 1.360   (1.062) Finansielle instrument  (1.062)  1.360 
konsernbidrag

 99   443  Pensjonsforpliktelse  443  99 
 22.797   22.136  Framførbart underskudd  22.136  22.797 

 (460) andre avsetninger  (460)
 145  justering tidligere år  145 

 (8.832)  (1.957) Ved slutten av året  (2.058)  (8.832)

Utsatt skattefordel vedrørende skattemessig underskudd til fremføring er regnskapsført kun i den grad det er sannsynlig at den vil bli realisert. 
Utsatt skattefordel og utsatt skatt utlignes og nettoføres når dette er juridisk holdbart og relaterer seg til samme skattemyndighet 

  8 – skattekostnad

  9 – andre eiendeLer

  MOR   konsern
2008 2009 Tall i tusen kroner 2009 2008

 13.265   16.017  Opptjente ikke mottatte inntekter  17.110  13.265 
 1.050   3.383  Forskuddsbetalte kostnader  3.383  1.050 

 1.065  derivater  1.065 
 121  annet  122 

 14.316   20.587  sum  21.680   14.316 
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tall i tusen kroner

Balanseførte 
prosjekt-

kostnader
Balanseførte 
programvare Goodwill totalt

konsern

anskaffelseskost eller regulert verdi pr 1.1.2009  54.996  6.974  61.970 
Tilgang  2.734  9.445  1.500  13.679 
avgang 
anskaffelseskost eller regulert verdi pr 31.12.2009  57.730   16.419   1.500   74.149 

akkumulert avskrivning og nedskrivning 1.1.2009  18.837  1.662  20.499 
Årets avskrivning  8.273  3.624  11.897 
Årets nedskrivning
akkumulert avskrivning og nedskrivning 31.12.2009  27.110   5.286   32.396 

Balanseført verdi per 31.12.2009  30.620   11.134   1.500   43.254 

Økonomiske levetid 610 år 3 år

MorseLskap

anskaffelseskost eller regulert verdi pr 1.1.2008  54.326  1.424  55.750 
Tilgang  670  5.551  6.221 
avgang 
anskaffelseskost eller regulert verdi pr 31.12.2008  54.996   6.974   61.970 

akkumulert avskrivning og nedskrivning 1.1.2008  10.704  276  10.979 
Årets avskrivning (*)  8.133  1.386  9.519 
Årets nedskrivning
akkumulert avskrivning og nedskrivning 31.12.2008  18.837   1.662   20.499 

 
Balanseført verdi per 31.12.2008  36.159   5.313   41.472 

anskaffelseskost eller regulert verdi pr 1.1.2009  54.996  6.974  61.970 
Tilgang  2.734  7.521  1.500  11.755 
avgang 
anskaffelseskost eller regulert verdi pr 31.12.2009  57.730   14.495   1.500   72.225 

akkumulert avskrivning og nedskrivning 1.1.2009  18.837  1.662  20.499 
Årets avskrivning  8.273  3.410  11.683 
Årets nedskrivning
akkumulert avskrivning og nedskrivning 31.12.2009  27.110   5.072   32.182 

Balanseført verdi per 31.12.2009  30.620   9.423   1.500   41.543 

Økonomiske levetid 610 år 3 år

  10 – iMMaterieLLe eiendeLer

Goodwill er knyttet til oppkjøp av virksomhet 15.12.09,  Goodwill avskrives ikke, men vurderes mht nedskriving
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  12 – renteBærende Verdipapirer

(Tallene er knyttet til Gjensidige bank asa 
da det ikke er forskjeller mellom morbank og konsern)
tall i tusen kroner

påkostninger 
leide lokaler

Maskiner, 
inventar og 

transp.midler totalt

anskaffelseskost eller regulert verdi pr 1.1.2008  4.058  738  4.796 
Tilgang  25  408  433 
avgang 
anskaffelseskost eller regulert verdi pr 31.12.2008  4.083   1.146   5.228 

akkumulert avskrivning og nedskrivning 1.1.2008  662  110  772 
Årets avskrivning (*)  1.018  262  1.281 
Årets nedskrivning
akkumulert avskrivning og nedskrivning 31.12.2008  1.680   372   2.052 

Balanseført verdi per 31.12.2008  2.402   774   3.176 

anskaffelseskost eller regulert verdi pr 1.1.2009  4.083  1.146  5.228 
Tilgang  2.266  1.419  3.686 
avgang 
anskaffelseskost eller regulert verdi pr 31.12.2009  6.349   2.565   8.914 

akkumulert avskrivning og nedskrivning 1.1.2009  1.680  372  2.052 
Årets avskrivning  1.069  549  1.618 
Årets nedskrivning
akkumulert avskrivning og nedskrivning 31.12.2009  2.749   921   3.670 

Balanseført verdi per 31.12.2009  3.600   1.644   5.244 

Økonomiske levetid 4 år 5 år

  11 – VariGe driFtsMidLer 

  MOR   konsern
2008 2009 Tall i tusen kroner 2009 2008

364.374 statssertifikat 364.374
 111.630 64.681 Offentlig eide foretak 64.681  111.630 
 143.441 143.296 norske finansinstitusjoner 143.296  143.441 

913.591 Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) 0
586.559 Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) i bytteordning 0

5.020 kursregulering 5.170
andre obligasjoner/sertifikat

 255.071   2.077.521  sum  577.521   255.071 

 255.071  572.351 børsnoterte verdipapirer  577.521  255.071 
 1.505.170 ikkebørsnoterte verdipapirer

 255.071   2.077.521  sum  577.521   255.071 
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  MOR   konsern
2008 2009 Tall i tusen kroner 2009 2008

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner
 75.001   219.556  Utlån til og fordringer uten avtalt løpetid eller oppsigelsestid 67.118  75.001 

 104.118   82.292  Utlån til og fordringer med avtalt løpetid eller oppsigelsestid 82.291  104.118 
 179.119   301.848  Brutto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner  149.409   179.119 

nedskrivninger for individuelt vurderte utlån med verdifall
nedskrivninger for kollektivt vurderte utlån med verdifall

 179.119   301.848  netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner  149.409   179.119 

Gjeld til kredittinstitusjoner

 55.039 
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten 
avtalt løpetid eller oppsigelsestid

 513.108 
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med 
avtalt løpetid eller oppsigelsestid (*)

 513.108 

 568.147  Gjeld til kredittinstitusjoner  513.108 

*) OMF i bytteordning med staten

  MOR konsern
2008 2009 Tall i tusen kroner 2009 2008

Utlån til og fordringer på kunder
Utlån til og fordringer uten avtalt løpetid eller oppsigelsestid

 6.711.394   9.893.972  Utlån til og fordringer med avtalt løpetid eller oppsigelsestid  11.575.604  6.711.394 
 6.711.394   9.893.972  Brutto utlån og fordringer på kunder  11.575.604   6.711.394 

 (672)  (816) nedskrivninger for individuelt vurderte utlån med verdifall  (816)  (672)
 (12.880)  (13.254) nedskrivninger for kollektivt vurderte utlån med verdifall  (14.485)  (12.880)

 6.697.842   9.879.902  netto utlån og fordringer på kunder  11.560.303   6.697.842 

  13 – FordrinGer oG GjeLd på/tiL kredittinstitUsjoner 

  14 – UtLån tiL oG kraV på kUnder 

  15 – UtLån FordeLt på GeoGraFiske oMråder

Tall for konsernet i 2009. Tall for 2008 vedrører morsselskapet Gjensidige bank asa.
        2009 (konsern)             2008 (mor) 

tall i tusen kroner  Utlån   prosent   Utlån   prosent 

Utlån fordelt på geografiske områder
Oslo 2.270.394 19,6 % 1.549.402 23,1 %
akershus 2.321.698 20,1 % 1.592.332 23,7 %
Østlandet 2.691.550 23,3 % 1.304.233 19,4 %
sørlandet 306.169 2,6 % 133.919 2,0 %
Vestlandet 2.224.928 19,2 % 1.177.849 17,5 %
Midtnorge 1.035.472 8,9 % 603.347 9,0 %
nordnorge, svalbard 725.393 6,3 % 350.312 5,2 %
sum brutto utlån fordelt på geografiske omr.  11.575.604  100,0 %  6.711.394  100,0 %
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  16 – tap på UtLån, Garantier MV.
konsernet
tall i tusen kroner

 
Utlån bolig 

 Utlån 
kontokreditt 

 
annet   totalt 

inngående balanse pr 1.1.2008  6.463  279  6.742 
 konstaterte tap i perioden på utlån, garantier m.v. hvor 
 det tidligere er foretatt nedskrivninger

 

 Tilbakeføring av tidligere års nedskrivninger   (148)  (148)
+ Økning i nedskrivninger på engasjementer  6.286  672  6.959 
Renter på nedskrevet utlån og fordringer  
Utgående balanse pr 31.12.2008  12.749   804   13.553 

individuelle nedskrivninger  672  672 
kollektive gruppenedskrivninger  12.749  131  12.880 

inngående balanse pr 1.1.2009  12.749  804  13.553 
 konstaterte tap i perioden på utlån, garantier m.v. 
 hvor det tidligere er foretatt nedskrivninger
 Tilbakeføring av tidligere års nedskrivninger
+ Økning i nedskrivninger på engasjementer  1.736  12  1.748 
Renter på nedskrevet utlån og fordringer  
Utgående balanse pr 31.12.2009  14.485   816   15.301 

individuell nedskrivninger  816  816 
kollektive gruppenedskrivninger  14.485  14.485 

avstemming av individuelle og gruppenedskrivninger på utlån og fordringer

avstemming av individuelle og 
gruppenedskrivninger på utlån og fordringer

individuell 
nedskrivning

Gruppe 
nedskrivning

totalt
individuell 

nedskrivning
Gruppe 

nedskrivning
totalt

tall i hele kroner 2009 2009 2009 2008 2008 2008

pr 1.1  672   12.880   13.552     6.742   6.742 
– konstaterte tap i perioden på utlån, garantier m.v. 
hvor det tidligere er foretatt nedskrivninger

 (1.235)  (1.235)

– Tilbakeføring av tidligere års nedskrivninger  
+ Økning i nedskrivninger på engasjementer  1.214  1.605  2.819  672  6.138  6.811 
Renter på nedskrevet utlån og fordringer  164  164  
pr 31.12  816   14.485   15.301   672   12.880   13.553 

tall i tusen kroner 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008

Utlån fordelt på sektor og næring
      Brutto utlån   

      individuelle 
       nedskrivninger 

    kollektive gruppe- 
    nedskrivninger

      netto utlån 

konsern
Offentlig sektor
industri og bergverksdrift
kraft, vann, bygge og anleggsvirksomhet
Varehandel, hotell og restaurantdrift
Forretningsmessig tjenesteyting, eiendoms
drift og finansiell tjenesteyting
Tjenesteytende næringer forøvrig
Privatpersoner 11.575.604  6.711.394  (816)  (672)  (14.485)  (12.880) 11.560.303  6.697.842 
totalt  11.575.604   6.711.394   (816)  (672)  (14.485)  (12.880) 11.560.303   6.697.842 

Morselskap
Offentlig sektor
industri og bergverksdrift
kraft, vann, bygge og anleggsvirksomhet
Varehandel, hotell og restaurantdrift
Forretningsmessig tjenesteyting, eiendoms
drift og finansiell tjenesteyting
Tjenesteytende næringer forøvrig
Privatpersoner  9.893.972  6.711.394  (816)  (672)  (13.254)  (12.880)  9.879.902  6.697.842 
totalt  9.893.972   6.711.394   (816.359)  (672)  (13.254)  (12.880)  9.879.902   6.697.842 

  15 – UtLån FordeLt på GeoGraFiske oMråder (Forts.)
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MorseLskapet
tall i tusen kroner

 
Utlån bolig 

 Utlån 
kontokreditt 

 
annet   totalt 

inngående balanse pr 1.1.2008  6.463  279  6.742 
 konstaterte tap i perioden på utlån, garantier m.v. hvor 
 det tidligere er foretatt nedskrivninger
 Tilbakeføring av tidligere års nedskrivninger  (148)  (148)
+ Økning i nedskrivninger på engasjementer  6.286  672  6.959 
Renter på nedskrevet utlån og fordringer
Utgående balanse pr 31.12.2008  12.749   804   13.553 

individuell nedskrivninger    672  672 
kollektive gruppenedskrivninger  12.749  131  12.880 

inngående balanse pr 1.1.2009  12.749  804  13.553 
 konstaterte tap i perioden på utlån, garantier m.v. 
 hvor det tidligere er foretatt nedskrivninger
 Tilbakeføring av tidligere års nedskrivninger
+ Økning i nedskrivninger på engasjementer  505  12  517 
Renter på nedskrevet utlån og fordringer
Utgående balanse pr 31.12.2009  13.254   816   14.070 

individuell nedskrivninger  816  816 
kollektive gruppenedskrivninger  13.254  13.254 

avstemming av individuelle og gruppenedskrivninger på utlån og fordringer

avstemming av individuelle og 
gruppenedskrivninger på utlån og fordringer

individuell 
nedskrivning

Gruppe 
nedskrivning

totalt
individuell 

nedskrivning
Gruppe 

nedskrivning
totalt

tall i hele kroner 2009 2009 2009 2008 2008 2008

pr 1.1  672   12.880   13.552   6.742   6.742 
– konstaterte tap i perioden på utlån, garantier m.v. 
hvor det tidligere er foretatt nedskrivninger

 (1.235)  (1.235)

– Tilbakeføring av tidligere års nedskrivninger
+ Økning i nedskrivninger på engasjementer  1.214  374  1.588  672  6.138  6.811 
Renter på nedskrevet utlån og fordringer  164  164 
pr 31.12  816   13.254   14.070   672   12.880   13.553 

Virkelig verdi av panteverdier knyttet til utlån og fordringer gjenstand for individuell nedskrivning pr 31.12.2009 er nOk 0,.

tap fordelt på sektor og næring     2009     2008
tall i hele kroner  tap   andel %   tap   andel % 

Offentlig sektor
industri og bergverksdrift
kraft, vann, bygge og anleggsvirksomhet
Varehandel, hotell og restaurantdrift
Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift & finansiell tjenesteyting
Tjenesteytende næringer forøvrig
Privatpersoner  3.004 100  6.811 100
totalt  3.004   100   6.811   100 

Virkelig verdi av panteverdier knyttet til utlån og fordringer gjenstand for individuell nedskrivning pr 31.12.2009 er nOk 0,.

tap fordelt på sektor og næring     2009     2008
tall i hele kroner  tap   andel %   tap   andel % 

Offentlig sektor
industri og bergverksdrift
kraft, vann, bygge og anleggsvirksomhet
Varehandel, hotell og restaurantdrift
Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift & finansiell tjenesteyting
Tjenesteytende næringer forøvrig
Privatpersoner  1.773 100  6.811 100
totalt  1.773   100   6.811   100 

  16 – tap på UtLån, Garantier MV. (Forts.)
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  17 – innskUdd Fra kUnder

Tallene gjelder morselskapet Gjensidige bank asa i sin helhet. Øvrige selskap har ikke innskudd.
    2009     2008

tall i tusen kroner innskudd andel innskudd andel

innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid  6.417.299 98,0 %  6.050.441 98,7 %
innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid  133.142 2,0 %  80.930 1,3 %
sum  6.550.441  100,0 %  6.131.371  100,0 %

Gjennomsnittlig rente 3,3 % 7,00 %

innskudd fordelt på sektor og næring 
Personmarked  6.550.441 100,0 %  6.131.371 100,0 %
sum innskudd fordelt på sektor og næring  6.550.441  100,0 %  6.131.371  100,0 %

innskudd fordelt på geografiske områder
Oslo  1.371.752 20,9 %  1.373.109 22,4 %
akershus  1.205.735 18,4 %  1.169.717 19,1 %
Østlandet  1.513.351 23,1 %  1.422.047 23,2 %
Vestlandet  1.351.594 20,6 %  1.185.932 19,3 %
sørlandet  183.075 2,8 %  162.523 2,7 %
Midtnorge  546.088 8,3 %  477.025 7,8 %
nordnorge, svalbard  378.846 5,8 %  341.018 5,6 %
sum innskudd fordelt på geografiske områder  6.550.441  100,0 %  6.131.371  100,0 %

  18 – GjeLd Ved UtstedeLse aV Verdipapirer

    MOR   konsern
2008 2009 Tall i tusen kroner 2009 2008

 349.964   2.368.377  sertifikater og andre kortsiktige låneopptak  2.473.736  349.964 
 199.889   1.998.348  Obligasjonsgjeld 1.892.989  199.889 
 549.853   4.366.725  sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer  4.366.725   549.853 

  19 – annen GjeLd

    MOR   konsern
2008 2009 Tall i tusen kroner 2009 2008

 2.594   3.903  Leverandørgjeld  3.903   2.594 
 1.688  derivater  1.688 

 12.725   35.593  annen gjeld  35.756  12.725 
 21.843   31.538  Påløpte rentekostnader  36.383  21.843 
 37.162   72.722  sum annen gjeld og forpliktelser  77.730   37.162 

  20 – pensjon
om pensjonsordningene
Gjensidig boligkreditt as har ingen ansatte i 2009, og derved ingen 
pensjonsordning. Gjensidige bank asa har en innskuddsbasert ordning 
for sine ansatte. denne ordningen tilfredstiller kravene etter lov om 
obligatorisk tjenestepensjon(OTP), og kostnadsføres løpende. For 
administrerende direktør er det etablert en ytelsesbasert ordning. i 
tillegg har selskapet overtatt forpliktelser knyttet til ytelsesbaserte 
ordninger for 77 antall ansatte i forbindelse med overtakelsen av 
Citibank.

banken har en forpliktelse knyttet til den usikrede ordningen (aFP 
avtalefestet førtidspensjon), hvor alle ansatte er med pr. 31.12.2009. 
Personer som er ansatt ved overtakelsen av Citibank har tidligere ikke 

vært en del av aFPordningen, men er pr. 31.12.2009 medtatt i 
beregningen av aFPforpliktelsen. kostnadene med at disse personene 
integreres i ordningen er ført over resultatregnskapet. Ved utregning av 
aFPansvaret er det forutsatt at 31 prosent av de ansatte vil benytte 
seg av ordningen fra de fyller 62 år. Ordningen innebærer at banken 
dekker 100 prosent av pensjonen ved 62 og 63 år og deretter dekker 
Rikstrygdeverket 40 prosent fram til 67 år. det var ingen som benyttet 
aFP ordningen i 2009. 

i forbindelse med omlegging i aFPordningene vil selskapet kunne 
inntektsføre en betydelig del av det som pr. 31.12.2009 er bokført 
som forpliktelser knyttet til aFP.

Gjensidige bank asa tok i bruk regnskapsprinsippet virkelig verdi 
opsjon på verdipapirgjeld for første gang i november 2009. det har 
ikke vært noen vesentlige endringer i virkelig verdi siden utstedelsen 

av disse obligasjons og sertifikatinnlånene i november, og heller ingen 
vesentlig endring i kredittrisiko. 
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  20 – pensjon (Forts.)

Økonomiske forutsetninger 2009 2008

diskonteringsrente 4,20 % 3,90 %
Forventet avkastning 5,80 % 5,80 %
Lønnsøkning 3,80 % 3,80 %
Gregulering 3,70 % 3,75 %
Regulering av løpende pensjon 2,10 % 2,00 %
arbeidsgiversats 14,10 % 14,10 %
Uttaksgrad aFP 31,0 %
demografisk forutsetninger om dødlighet k2005 k2005

årets pensjonskostnad           2009            2008
tall i hele kroner sikret Usikret sum sikret Usikret sum

nåverdi av årets pensjonsopptjening  157.521  321.456  478.977  152.483  311.176  463.659 
Rentekostnad  19.504  83.206  102.710  4.038  18.358  22.396 
Forventet avkastning på pensjonsmidlene  (23.258)  (23.258) 
amort. av forpl. ved planendring  1.394.322  1.394.322 
arbeidsgiveravgift  21.682  253.657  275.339  22.069  46.464  68.533 
total pensjonskostnad  175.449   2.052.641   2.228.090   178.590   375.998   554.588 

Balanseført pensjonsforpliktelse           2009            2008
tall i hele kroner sikret Usikret sum sikret Usikret sum

nåverdi av pensjonsforpliktelse  40.242.515  1.295.336  41.537.851  265.792  502.559  768.351 
beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering  295.791  1.207.403  1.503.194  234.323  236.613  470.936 
sum pensjonsforpliktelse  40.538.306   2.502.739   43.041.045   500.115   739.172   1.239.287 
Virkelig verdi av pensjonsmidlene  (32.053.384)  (32.053.384)  (229.810)  (229.810)
Utsatt forpl. tap/gevinst  (200.000)  (200.000)
sum faktisk nettoforpliktelse  8.484.922   2.502.739   10.987.661   300.115   739.172   809.477 
netto pensjonsforpliktelse
arbeidsgiveravgift  1.196.374  352.886  1.549.260  38.113  104.223  142.336 
netto pensjonsforpliktelse  9.681.296   2.855.625   12.536.921   338.228   843.395   951.813 

Balanseført pensjonsforpliktelse           2009            2008

implementeringseffekt 1.1.08/ib i år  1.239.287  597.224 
Forpliktelse ved planendring  1.394.322 
årets pensjonsopptjening  478.977   463.659 
Pensjonsutbetaling
Rentekostnader aktive  102.710  22.396 
Rentekostnader pensjonister
ikke resultatført estimatavvik  (70.835)  156.008 
Virksomhetssammensluting  39.896.585 
Brutto pensjonforplikelse pr 31.12  43.041.046   1.239.287 

pensjonsmidler
inngående balanse  229.810 0
innbetaling premier  113.028  200.000 
Utbetaling pensjoner
Forventet avkastning  23.258 
Planendring
ikke resultatført estimatavvik  97.288  29.810 
Virksomhetssammensluting  31.590.000 
totale pensjonsmidler 31.12.  32.053.384   229.810 

Medlemmer
antall personer som er med i ordningen 132 45
  av dette aktive 132 45
  av dette pensjonister og uføre    
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  21 – VirkeLiG Verdi på FinansieLLe instrUMenter

Metode For UtreGninG aV VirkeLiG Verdi på FinansieLLe 
instrUMent
Finansielle instrument vurdert til virkelig verdi (inkl. finansielle 
instrument tilgjengelig for salg). 
se note 1 Regnskapsprinsipp

Finansielle instrument vurdert til amortisert kost
Markedspris benyttes ved prising av utlån og fordringer på kredittinsti
tusjoner og utlån til kunder. Verdi av nedskrevne engasjement fastset
tes ved neddiskontering av forventet fremtidig kontantstrøm med 
internrente basert på markedsvilkår for tilsvarende engasjement som 
ikke er nedskrevne. Virkelig verdi estimeres til balanseverdi for utlån og 
fordringer vurdert til amortisert kost. eventuell endring i kredittrisiko 

utover endring i estimerte fremtidige kontantstrømmer for nedskrevne 
lån er ikke tatt hensyn til.

Virkelig verdi på kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner er estimert 
lik amortisert kost. Langsiktig gjeld til kredittinstitisjoner er vurdert 
til virkelig verdi basert på tilsvarende prising som banken betaler på 
obligasjonsgjeld. Verdipapirgjeld ført til amortisert kost er verdsatt på 
samme måte som verdipapirgjeld ført til virkelig verdi, ref. note 1.

plikter og garantiansvar utenfor balansen
Pantsatte eiendeler er vurdert til virkelig verdi, ref. note 1. Plikter og 
garantiansvar ellers utenfor balansen omfatter nominelle verdier. Virke
lig verdi inngår i balansen under avsetninger.

konsern justering til justering til
Bokført verdi virkelig verdi Bokført verdi virkelig verdi

tall i tusen kroner 31.12.09 31.12.09 31.12.08 31.12.08

eiendeLer

kontanter/krav på sentralbanker 264.519 0 176.529 0

Utlån til og fordringer på kredittinst., vurdert til amortisert kost 149.409 0 179.119 0
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 149.409 0 179.119 0

Utlån til og fordringer på kunder, vurdert til amortisert kost 11.560.303 2.683 6.711.394 2.740
Utlån til og fordringer på kunder, bestemt bokført til virkelig verdi 0 0 0 0
Utlån til og fordringer på kunder 11.560.303 2.683 6.711.394 2.740

Rentebærende verdipapir, fordringer og lån, amortisert kost 0 0     
Rentebærende verdipapir, bestemt bokført til virkelig verdi 577.521 255.071 0
rentebærende verdipapir 577.521 0 255.071 0

aksjer, bestemt bokført til virkelig verdi 88.026 0 85.182 0
aksjer, tilgjengelig for salg 0 0 0 0
aksjer 88.026 0 85.182 0

derivat, handelsportefølje 1.065 0 0 0
derivat 1.065 0 0 0

andre finansielle instrument, amortisert kost 16.017 0 13.265 0
sum andre finansielle instrument 16.017 0 13.265 0
sum  12.656.860 2.683 7.420.561 2.740

GjeLd

Gjeld til kredittinstitusjoner, vurdert til amortisert kost 513.108 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 513.108 0 0 0

innskudd fra og gjeld til kunder, vurdert til amortisert kost 6.550.442 0 6.131.371 3.773
innskudd fra og gjeld til kunder, vurdert til virkelig verdi 0 0 0 0
innskudd fra og gjeld til kunder 6.550.442 0 6.131.371 3.773

Gjeld stiftet ved utskr. av verdipapirer, vurdert til amortisert kost 3.016.590 3.620 549.853 0
Gjeld stiftet ved utskriving av verdipapirer, vurdert til virkelig verdi 1.350.135 0 0 0
Gjeld stiftet ved utskriving av verdipapirer 4.366.725 3.620 549.853 0

derivat, handelsportefølje 1.569 0 0 0
derivat 0 0 0 0

andre finansielle forpliktelser, amortisert kost 31.537 0 20.012 0
derivat 31.537 0 20.012 0
sum  11.461.811 3.620 6.701.236 3.773

Forpliktelser og garantiansvar utenfor balansen
Forpliktelser  0 0
Garantiansvar 0 0
Pantsettelser 1 256.090 0
1 Pantsatte eiendeler er obligasjoner og sertifikat pantsatt til norges bank som sikkerhet for låneadgang/trekkrett i norges bank
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  21 – VirkeLiG Verdi på FinansieLLe instrUMenter (Forts:)

MorBank justering til justering til
Bokført verdi virkelig verdi Bokført verdi virkelig verdi

tall i tusen kroner 31.12.09 31.12.08 31.12.08 31.12.08

eiendeLer

kontanter/krav på sentralbanker 264.519 0 176.529 0

Utlån til og fordringer på kredittinst., vurdert til amortisert kost 301.848 0 179.119 0
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 301.848 0 179.119 0

Utlån til og fordringer på kunder, vurdert til amortisert kost 9.893.972 2.683 6.711.394 2.740
Utlån til og fordringer på kunder, bestemt bokført til virkelig verdi 0 0 0 0
Utlån til og fordringer på kunder 9.893.972 2.683 6.711.394 2.740

Rentebærende verdipapir, fordringer og lån, amortisert kost 1.500.000 (22.970)     
Rentebærende verdipapir, bestemt bokført til virkelig verdi 577.521 0 255.071 (596)
rentebærende verdipapir 2.077.521 (22.970) 255.071   -  

aksjer, bestemt bokført til virkelig verdi 88.026 0 85.182     
aksjer, tilgjengelig for salg 0 0 0     
aksjer 88.026 0 85.182   -  

andre finansielle instrument, amortisert kost 16.017 0 13.265     
sum andre finansielle instrument 16.017 0 13.265     
sum  12.641.903 (20.287) 7.420.561  2.740.000 

GjeLd

Gjeld til kredittinstitusjoner, vurdert til amortisert kost 568.147 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 568.147 0 0 0

innskudd fra og gjeld til kunder, vurdert til amortisert kost 6.550.442 0 6.131.371 3.773
innskudd fra og gjeld til kunder, vurdert til virkelig verdi 0 0 0 0
innskudd fra og gjeld til kunder 6.550.442 0 6.131.371 3.773

Gjeld stiftet ved utskr. av verdipapirer, vurdert til amortisert kost 3.016.590 3.620 549.853 0
Gjeld stiftet ved utskriving av verdipapirer, vurdert til virkelig verdi 1.350.135 0 0     
Gjeld stiftet ved utskriving av verdipapirer 4.366.725 3.620 549.853 0

andre finansielle forpliktelser, amortisert kost 31.537 0 20.012     
derivat 31.537 0 20.012     
sum  10.948.703 3.620 6.701.236 3.773.000

Forpliktelser og garantiansvar utenfor balansen
Forpliktelser  0 0
Garantiansvar 0 0
Pantsettelser 1 256.090 0
1 Pantsatte eiendeler er obligasjoner og sertifikat pantsatt til norges bank som sikkerhet for låneadgang/trekkrett i norges bank

eiendeler og gjeld bokført til virkelig verdi, enten som følge av at de er 
holdt for handelsformål, bestemt bokført til virkelig verdi ved første 
gangs innregning eller holdt som tigjengelig for salg skal klassifiseres 
etter hvor sikkert estimatet for virkelig verdi er. klassifiseringen har 

3 nivå, der nivå 1 er kvoterte priser i aktive markeder. nivå 2 er verdi 
utledet fra observerbare priser for lignende aktiva direkte eller indi
rekte. nivå 3 er verdi som ikke er basert på observerbare priser, t.d. ved 
verdsetting basert på egen verdsettelsesmodell.
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konsern         2009
tall i tusen kroner nivå 1 nivå 2 nivå 3 sum

Utlån til og fordringer på kunder, bestemt bokført til virkelig verdi 0 0
Rentebærende verdipapir, bestemt bokført til virkelig verdi 364.374 213.147 577.521
aksjer, bestemt bokført til virkelig verdi 88.026 88.026
aksjer, tilgjengelig for salg 0 0 0 0
derivat, handelsportefølje 1.065 1.065
sum aktiva ført til virkelig verdi 452.400 214.212 0 666.612

innskudd fra og gjeld til kunder, vurdert til virkelig verdi 0 0
Gjeld stiftet ved utskriving av verdipapirer, vurdert til virkelig verdi 1.350.135 1.350.135
derivat, handelsportefølje 1.569 1.569
sum passiva ført til virkelig verdi 0 1.351.704 0 1.351.704

konsern         2008
tall i tusen kroner nivå 1 nivå 2 nivå 3 sum

Utlån til og fordringer på kunder, bestemt bokført til virkelig verdi 0 0
Rentebærende verdipapir, bestemt bokført til virkelig verdi 255.071 255.071
aksjer, bestemt bokført til virkelig verdi 85.182 85.182
aksjer, tilgjengelig for salg 0 0 0 0
derivat, handelsportefølje 0 0
sum aktiva ført til virkelig verdi 85.182 255.071 0 340.253

innskudd fra og gjeld til kunder, vurdert til virkelig verdi 0 0
Gjeld stiftet ved utskriving av verdipapirer, vurdert til virkelig verdi 0 0
derivat, handelsportefølje 0 0
sum passiva ført til virkelig verdi 0 0 0 0

MorBank         2009
tall i tusen kroner nivå 1 nivå 2 nivå 3 sum

Utlån til og fordringer på kunder, bestemt bokført til virkelig verdi 0 0
Rentebærende verdipapir, bestemt bokført til virkelig verdi 364.374 213.147 577.521
aksjer, bestemt bokført til virkelig verdi 88.026 88.026
aksjer, tilgjengelig for salg 0 0 0 0
derivat, handelsportefølje 1.065 1.065
sum aktiva ført til virkelig verdi 452.400 214.212 0 666.612

innskudd fra og gjeld til kunder, vurdert til virkelig verdi 0 0
Gjeld stiftet ved utskriving av verdipapirer, vurdert til virkelig verdi 1.350.135 1.350.135
derivat, handelsportefølje 1.569 1.569
sum passiva ført til virkelig verdi 0 1.351.704 0 1.351.704

MorBank         2008
tall i tusen kroner nivå 1 nivå 2 nivå 3 sum

Utlån til og fordringer på kunder, bestemt bokført til virkelig verdi 0 0
Rentebærende verdipapir, bestemt bokført til virkelig verdi 255.071 255.071
aksjer, bestemt bokført til virkelig verdi 85.182 85.182
aksjer, tilgjengelig for salg 0 0 0 0
derivat, handelsportefølje 0 0
sum aktiva ført til virkelig verdi 85.182 255.071 0 340.253

innskudd fra og gjeld til kunder, vurdert til virkelig verdi 0 0
Gjeld stiftet ved utskriving av verdipapirer, vurdert til virkelig verdi 0 0
derivat, handelsportefølje 0 0
sum passiva ført til virkelig verdi 0 0 0 0

  21 – VirkeLiG Verdi på FinansieLLe instrUMenter (Forts:)

det har ikke hvert vesentlige forflytninger mellom nivå 1 og nivå 2 i 2009. 
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MorseLskap 2009
tall i tusen kroner < 1 mnd

1–3 
mnd

3–12 
mnd 1–5 år

Mer 
enn 5 år

Uten 
forfall sum

eiendeLer 
kontanter og fordringer på sentralbanker  264.519  264.519 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  301.848  301.848 
Utlån til og fordringer på kunder  9.814.416  2.439  66.538  10.579  9.893.972 
individuell nedskrivning utlån og fordringer på kunder  (816)  (816)
Gruppenedskrivning utlån og fordringer på kunder  (13.254)  (13.254)
netto utlån til kunder og kredittinstitusjoner  566.367   9.814.416   2.439   66.538   10.579   (14.070) 10.446.269 

Rentebærende verdipapirer  293.424 1.714.688  69.409  2.077.521 
aksjer og andeler  88.026  88.026 
derivater
aksjer i datterselskap  80.030  80.030 
immaterielle eiendeler  41.543  41.543 
eiendom, anlegg og utstyr 5.244  5.244 
Utsatt skattefordel 22.980  22.980 
andre eiendeler 20.587  20.587 
Forskuddsbetalte kostnader og påløpte inntekter
sum eiendeler  947.817  11.529.104   71.848   66.538   10.579   156.314  12.782.200 

ForpLikteLser
Gjeld til kredittinstitusjoner  568.147  568.147 
innskudd fra og gjeld til kunder  6.550.441  6.550.441 
Verdipapirgjeld  511.028  2.356.797  1.199.533  299.367  4.366.725 
derivater
Utsatt skatt
betalbar skatt
annen gjeld og forpliktelser  72.722                      72.722 
ansvarlig lånekapital                      12.537  12.537 
sum gjeld  7.702.338   2.356.797   1.199.533   299.367        12.537  11.570.572 

  22 – reprisinGsstrUktUr For eiendeLer oG ForpLikteLser – (rentestrUktUr) 

konsern 2009
tall i tusen kroner < 1 mnd

1–3 
mnd

3–12 
mnd 1–5 år

Mer 
enn 5 år

Uten 
forfall sum

eiendeLer 
kontanter og fordringer på sentralbanker  264.519  264.519 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  149.409  149.409 
Utlån til og fordringer på kunder  11.496.048  2.439  66.538  10.579  11.575.604 
individuell nedskrivning utlån og fordringer på kunder  (816)  (816)
Gruppenedskrivning utlån og fordringer på kunder  (14.485)  (14.485)
netto utlån til kunder og kredittinstitusjoner  413.928  11.496.048   2.439   66.538   10.579   (15.301)  11.974.231 

Rentebærende verdipapirer  293.424 214.688  69.409  577.521 
aksjer og andeler  88.026  88.026 
derivater
aksjer i datterselskap
immaterielle eiendeler  43.254  43.254 
eiendom, anlegg og utstyr 5.244  5.244 
Utsatt skattefordel 22.878  22.878 
andre eiendeler 21.680  21.680 
Forskuddsbetalte kostnader og påløpte inntekter
sum eiendeler  795.378  11.710.736   71.848   66.538   10.579   77.755  12.732.834 

ForpLikteLser
Gjeld til kredittinstitusjoner  513.108  513.108 
innskudd fra og gjeld til kunder  6.550.441  6.550.441 
Verdipapirgjeld  511.028  2.356.797  1.199.533  299.367  4.366.725 
derivater
Utsatt skatt
betalbar skatt
annen gjeld og forpliktelser  77.730                      77.730 
ansvarlig lånekapital                      12.537  12.537 
sum gjeld  7.652.307   2.356.797   1.199.533   299.367        12.537  11.520.541 

På grunn av varslingsfrister i Finansavtaleloven er utlån til kunder plassert i intervallet 1–3 mnd., mens innskudd fra kunder er plassert i intervallet under 1 mnd.
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  22 – reprisinGsstrUktUr For eiendeLer oG ForpLikteLser – (rentestrUktUr) Forts. 

MorseLskap 2008
tall i tusen kroner < 1 mnd

1–3 
mnd

3–12 
mnd 1–5 år

Mer 
enn 5 år

Uten 
forfall sum

eiendeLer 
kontanter og fordringer på sentralbanker  176.529  176.529 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  179.119  179.119 
Utlån til og fordringer på kunder  6.669.890  34.513  6.991  6.711.394 
individuell nedskrivning utlån og fordringer på kunder  (672)  (672)
Gruppenedskrivning utlån og fordringer på kunder  (12.880)  (12.880)
netto utlån til kunder og kredittinstitusjoner  355.648   6.669.890   34.513   6.991   (13.552)  7.053.490 

Rentebærende verdipapirer  255.071  255.071 
aksjer og andeler  85.182  85.182 
derivater
aksjer i datterselskap
immaterielle eiendeler  41.472  41.472 
eiendom, anlegg og utstyr 3.176  3.176 
Utsatt skattefordel 24.937  24.937 
andre eiendeler 14.316  14.316 
Forskuddsbetalte kostnader og påløpte inntekter
sum eiendeler  695.901   6.669.890   34.513   6.991   70.349   7.477.644 

ForpLikteLser
Gjeld til kredittinstitusjoner
innskudd fra og gjeld til kunder  6.131.371  6.131.371 
Verdipapirgjeld  349.964  199.889  549.853 
derivater
Utsatt skatt
betalbar skatt
annen gjeld og forpliktelser  37.162  37.162 
ansvarlig lånekapital  952  952 
sum gjeld  6.168.533   349.964   6.719.338 

det er ikke avvik mellom tall for konsern og morselskap.

2009
tall i tusen kroner

 Under 
1 mnd 

1- 3
 mnd

3-6 
mnd

6-12 
mnd

over 
12 mnd totalt

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner
Utlån til og fordringer på kunder  710  4.921  8.711  6.460  8.842   29.644 
kontokreditt
Utlån til og fordring på kunder og kredittinstitusjoner
klassifisert finansielle eiendeler til virkelig verdi
over resultatet ved første gangs innregning
sum   710   4.921   8.711   6.460   8.842  29.644 

Tallene i 2008 gjelder morselskapet Gjensidige bank asa i sin helhet.

2008
tall i tusen kroner

 Under 
1 mnd 

1- 3
 mnd

3-6 
mnd

6-12 
mnd

over 
12 mnd totalt

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner
Utlån til og fordringer på kunder  580  3.049  2.478  1.070  1.076   8.253 
kontokreditt
Utlån til og fordring på kunder og kredittinstitusjoner
klassifisert finansielle eiendeler til virkelig verdi
over resultatet ved første gangs innregning
sum   580   3.049   2.478   1.070   1.076  8.253 

Oversikten viser lån som er forfalt med mer enn kr 1 000 og kontoer som er overtrukket med mer enn kr 1 000.  
dersom en av kundens lån eller konti er forfalt, vises hele kundens kredittengasjement.

  23 – aLdersFordeLinG på ForFaLte, Men ikke nedskreVet UtLån
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  24 – nærstående parter

Tallene for 2008 vedrører morselskapet Gjensidige bank asa      representantskap,
    styret og ledende ansatte 

 
    nærstående selskap 

tall i hele kroner 2009 2008 2009 2008

Utlån utestående pr 1.1.  7.852  11.294 
nye utlån/ tilbakebetaling  7.566  (3.442)
endringer i nærstående parter
Utlån per 31.12.  15.418   7.852 

renteinntekter 
innskudd 1.1.  1.850  1.047  35.908  52.285 
innskudd/uttak i året  10.460  803  (4.866)  (16.377)
innskudd per 1.1.
innskudd mottatt i løpet av perioden
Uttak 
endringer i nærstående parter
innskudd per 31.12.  12.310   1.850   31.042   35.908 

Rentekostnader  1.375 
solgte tjenester  162 
OMF i datter  1.500.000 
Renteinntekter OMF i datter  5.808 

Utstedte Garantier 
Transaksjoner med varamedlemmer til styret og representantskap er 
ikke medtatt.      

Transaksjoner med nærstående selskaper omfatter morselskap, datter, 
og tilknyttet og felleskontrollert selskap.    

Renteinntekter/ rentekostn vedr ledelse, styre o.l er ikke oppgitt da 
beløpene er uvesentlig. Rentevilkår til styre og representantskap er 
på ordinære kundevilkår. Ledende ansatte har rentevilkår som andre 
ansatte, og ligger nær ordinær kunderente.    
  
Gjensidige bank mottar en rentekompensasjon for gunstige lånebetin
gelser til ansatte i Gjensidige Forsikring. denne rentekompensasjonen 
er hensynstatt i rentenettoen i regnskapet.

tall i tusen kroner 2009 2008

ansvarlig kapital
aksjekapital og overkurs 1.208.192 820.000
annen egenkapital 4.101 (61.694)
egenkapital 1.212.293 758.306

Fradrag 
Goodwill og andre immaterielle eiendeler (43.254) (41.472)
Utsatt skattefordel (22.878) (24.937)
kjernekapital 1.146.161 691.897

Tilleggskapital
netto ansvarlig kapital 1.146.161 691.897

Minimumskrav ansvarlig kapital

kredittrisiko
Herav institusjoner 2.390 2.864
 Foretak 8.343 9.957
 Massemarkedsengasjement 241.428 110.615
 engasjement med pant i bolig 247.917 160.204
 Forfalte engasjement 2.067 478
 andeler i verdipapirfond 7.028 6.815
 andre engasjement 1.188 305
sum minimuskrav kredittrisiko 510.361 291.238

Operasjonell risiko 7.197 5.543
Fradrag: Gruppenedskrivning (1.159) (1.080)
Minimumskrav ansvarlig kapital 516.399 295.701

kapitaldekning
kapitaldekningsprosent 17,8 % 18,7 %
kjernekapitaldekning 17,8 % 18,7 %

  25 – kapitaLdekninG
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  26 – kLassiFiserinG aV FinansieLLe instrUMent

konsern Finansielle instrument til 
virkelig verdi over resultat

Finansielle
BaLanse 31.12.2009 eiendeler og Finansielle ikke

Bestemt regn- gjeld vurdert derivater finansielle
skapsført til  til amortisert som sikrings- eiendeler

tall i tusen kroner Handel virkelig verdi  kost instrument og gjeld totalt

eiendeLer
kontanter og fordringer på norges bank  264.519  264.519 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner      149.409  149.409 
Utlån til kunder  11.560.303  11.560.303 
Rentebærende verdipapirer  577.521  577.521 
aksjer og andeler  88.026  88.026 
aksjer i konsernselskap
immaterielle eiendeler  43.254  43.254 
eiendom, anlegg og utstyr  5.244  5.244 
Utsatt skattefordel  22.878  22.878 
derivater  1.065  1.065 
andre eiendeler      20.615  20.615 
sum eiendeler  1.065   665.547   11.974.231   91.992   12.732.834 

GjeLd
Gjeld til kredittinstitusjoner  513.108  513.108 
innskudd fra og gjeld til kunder     6.550.441  6.550.441 
Verdipapirgjeld  1.348.872  3.017.853  4.366.725 
derivater  1.688  1.688 
annen gjeld      15.356  60.686  76.042 
avsetninger  12.537  12.537 
sum gjeld  1.688   1.348.872   10.096.758   73.223   11.520.541 

sum egenkapital  1.212.293   1.212.293 
sum gjeld og egenkapital  1.688   1.348.872   10.096.758   1.285.516   12.732.834 

MorseLskapet Finansielle instrument til 
virkelig verdi over resultat

Finansielle
BaLanse 31.12.2009 eiendeler og Finansielle ikke

Bestemt regn- gjeld vurdert derivater finansielle
skapsført til  til amortisert som sikrings- eiendeler

tall i tusen kroner Handel virkelig verdi  kost instrument og gjeld totalt

eiendeLer
kontanter og fordringer på norges bank  264.519  264.519 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  301.848  301.848 
Utlån til kunder  9.879.902  9.879.902 
Rentebærende verdipapirer  577.521  1.500.000  2.077.521 
aksjer og andeler  88.026  88.026 
aksjer i konsernselskap  80.030  80.030 
immaterielle eiendeler  41.543  41.543 
eiendom, anlegg og utstyr  5.244  5.244 
Utsatt skattefordel  22.980  22.980 
derivater  1.065  1.065 
andre eiendeler  19.522  19.522 
sum eiendeler  1.065   665.547   12.026.299   89.289   12.782.200 

GjeLd
Gjeld til kredittinstitusjoner   568.147  568.147 
innskudd fra og gjeld til kunder  6.550.441  6.550.441 
Verdipapirgjeld  1.350.135  3.016.590  4.366.725 
derivater  1.688  1.688 
annen gjeld  12.609  58.425  71.034 
avsetninger  12.537  12.537 
sum gjeld  1.688   1.350.135   10.147.787   70.962   11.570.572 

sum egenkapital  1.211.628   1.211.628 
sum gjeld og egenkapital  1.688   1.350.135  10.147.787  1.282.590   12.782.200 
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  26 – kLassiFiserinG aV FinansieLLe instrUMent (Forts.)

MorseLskap Finansielle instrument til 
virkelig verdi over resultat

Finansielle
BaLanse 31.12.2008 eiendeler og Finansielle ikke

Bestemt regn- gjeld vurdert derivater finansielle
skapsført til  til amortisert som sikrings- eiendeler

tall i tusen kroner Handel virkelig verdi  kost instrument og gjeld totalt

eiendeLer
kontanter og fordringer på norges bank  176.529  176.529 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  179.119  179.119 
Utlån til kunder  6.697.842  6.697.842 
Rentebærende verdipapirer  255.071  255.071 
aksjer og andeler  85.182  85.182 
immaterielle eiendeler  41.472  41.472 
eiendom, anlegg og utstyr  3.176  3.176 
Utsatt skattefordel  24.937  24.937 
andre eiendeler  14.316  14.316 
sum eiendeler  340.254   7.053.490   83.900   7.477.644 

GjeLd
Gjeld til kredittinstitusjoner
innskudd fra og gjeld til kunder  6.131.371  6.131.371 
Verdipapirgjeld  549.853  549.853 
annen gjeld  5.345  31.817  37.162 
avsetninger  952  952 
sum gjeld  6.686.569   32.769   6.719.338 

sum egenkapital  758.306   758.306 
sum gjeld og egenkapital  6.686.569     791.075   7.477.644 
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  27 – ForFaLLsanaLyse aV eiendeLer oG ForpLikteLser

konsern 2009
tall i tusen kroner 1 mnd 1-3 mnd 3-12 mnd 1-5 år Mer enn 5 år Uten forfall sum

eiendeLer
kontanter og fordringer på sentralbanker  264.519      264.519 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  149.409      149.409 
Utlån til og fordringer på kunder  25.008  37.548  170.360  1.582.408  6.323.928  3.436.352  11.575.604 
individuell nedskrivning utlån og fordringer på kunder          (816)  (816)
Gruppenedskrivning utlån og fordringer på kunder          (14.485)  (14.485)
netto utlån til kunder og kredittinstitusjoner  438.936   37.548   170.360   1.582.408   6.323.928   3.421.051   11.974.231 

Rentebærende verdipapirer  5.024 128.893  324.590 118.868 146  577.521 
aksjer og andeler  88.026          88.026 
derivater         1.065      1.065 
aksjer i datterselskap             0     
immaterielle eiendeler              43.254  43.254 
eiendom, anlegg og utstyr              5.244  5.244 
Utsatt skattefordel              22.878  22.878 
andre eiendeler              122  122 
Forskuddsbetalte kostnader og påløpte inntekter             20.493  20.493 
sum eiendeler  531.986   166.441   494.950   1.702.341   6.324.074   3.513.042   12.732.834 

ForpLikteLser 
Gjeld til kredittinstitusjoner         513.108  513.108 
innskudd fra og gjeld til kunder  6.550.441      6.550.441 
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer  494.184  1.874.193     1.998.348  4.366.725 
derivater         1.688  1.688 
Utsatt skatt             
betalbar skatt             
annen gjeld  76.042      76.042 
avsetninger          12.537  12.537 
sum gjeld  7.120.667   1.874.193       2.513.144       12.537   11.520.541 
sum egenkapital  1.212.293  1.212.293 
sum gjeld og egenkapital  1.212.293   12.732.834 

MorseLskapet 2009
tall i tusen kroner 1 mnd 1-3 mnd 3-12 mnd 1-5 år Mer enn 5 år Uten forfall sum

eiendeLer
kontanter og fordringer på sentralbanker  264.519    264.519 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  301.848    301.848 
Utlån til og fordringer på kunder  20.913  29.333  133.048  1.377.467  5.585.829  2.747.382  9.893.972 
individuell nedskrivning utlån og fordringer på kunder      (816)  (816)
Gruppenedskrivning utlån og fordringer på kunder      (13.254)  (13.254)
netto utlån til kunder og kredittinstitusjoner  587.280   29.333   133.048   1.377.467   5.585.829   2.733.312  10.446.269 

Rentebærende verdipapirer  5.024 128.893  324.590 618.918 1.000.095  2.077.520 
aksjer og andeler  88.026      88.026 
derivater     1.065    1.065 
aksjer i datterselskap       80.030  80.030 
immaterielle eiendeler        41.543  41.543 
eiendom, anlegg og utstyr        5.244  5.244 
Utsatt skattefordel              22.980  22.980 
andre eiendeler              122  122 
Forskuddsbetalte kostnader og påløpte inntekter             19.401  19.401 
sum eiendeler  680.330   158.226   457.638   1.997.450   6.585.924   2.902.632  12.782.200 

ForpLikteLser
Gjeld til kredittinstitusjoner  55.039   513.108  568.147 
innskudd fra og gjeld til kunder  6.550.441    6.550.441 
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer  494.184  1.874.193   1.998.348  4.366.725 
derivater     1.688  1.688 
Utsatt skatt       
betalbar skatt       
annen gjeld  71.034      71.034 
avsetninger          12.537  12.537 
sum gjeld  7.170.698   1.874.193        2.513.144        12.537   11.570.572 
sum egenkapital  1.211.628  1.211.628 
sum gjeld og egenkapital  1.211.628  12.782.200 
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  27 – ForFaLLsanaLyse aV eiendeLer oG ForpLikteLser (Forts.)

MorseLskap 2008
tall i tusen kroner 1 mnd 1-3 mnd 3-12 mnd 1-5 år Mer enn 5 år Uten forfall sum

eiendeLer
kontanter og fordringer på sentralbanker  176.529  176.529 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  179.119  179.119 
Utlån til og fordringer på kunder  2.618.300  18.865  86.604  500.296  3.487.329  6.711.394 
individuell nedskrivning utlån og fordringer på kunder  (672)  (672)
Gruppenedskrivning utlån og fordringer på kunder  (12.880)  (12.880)
netto utlån til kunder og kredittinstitusjoner  2.973.948   18.865   86.604   500.296   3.487.329   (13.552)  7.053.490 

Rentebærende verdipapirer      100.631 154.440      255.071 
aksjer og andeler  85.182          85.182 
derivater                 
aksjer i datterselskap                 
immaterielle eiendeler              41.472  41.472 
eiendom, anlegg og utstyr              3.176  3.176 
Utsatt skattefordel              24.937  24.937 
andre eiendeler                     
Forskuddsbetalte kostnader og påløpte inntekter             14.316  14.316 
sum eiendeler  3.059.130   18.865   187.235   654.736   3.487.329   70.349   7.477.644 

ForpLikteLser 
Gjeld til kredittinstitusjoner
innskudd fra og gjeld til kunder  6.131.371  6.131.371 
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer  149.970  100.049 299.834  549.853 
derivater
Utsatt skatt
betalbar skatt
annen gjeld  37.162  37.162 
avsetninger  952  952 
Fremtidige renteutbetalinger 1)  391  1.390  6.340 8.452  16.573 
Lånetilsagn 1)  150.215 442.932  593.147 
sum gjeld  6.469.109   544.371   6.340   308.286   952   7.329.058 

1 Poster utenom balansen som ikke kan avstemmes mot regnskapet. 

  28 – aksjer oG andeLer

    MOR   konsern
2008 2009 Tall i tusen kroner 2009 2008

 85.182   88.026  andel/ aksjer  88.026   85.182 
     aksjer/andeler tilgjengelig for salg     

 80.030  aksjer i konsernselskap   
 85.182   168.056  sum  88.026   85.182 

 85.182  88.026 børsnoterte verdipapirer  88.026  85.182 
   80.030 ikkebørsnoterte verdipapirer     

 85.182   168.056  sum  88.026   85.182 

Bokført verdi Markedsverdi Tall i tusen kroner Bokført verdi Markedsverdi stemmerett %

omløpsmidler
 88.026  88.026  storebrand likviditet  88.026   88.026 100 %

anleggsmidler
 80.030  80.030 ikkebørsnoterte verdipapirer  ia ia
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  29 – risiko oG risikostyrinG

styret i Gjensidige bank har ansvaret for å sette rammer for, og å følge 
opp selskapets risikoeksponering. Risikoene i Gjensidige bank måles og 
rapporteres i henhold til prinsipper og retningslinjer vedtatt av styret. 
styret fastsetter instrukser og policyer for styring av bankens risikoer. 

styret vedtar selskapets kredittpolitikk, samt bevilgningsreglement. 
styret fastsetter også rammene for selskapets markeds og likviditets
risiko. styret i Gjensidige bank har det endelige ansvaret for å begrense 
og følge opp risikoen i selskapet. 

selskapets ledelse har ansvaret for utarbeidelse og oppfølging av 
policy, instrukser, retningslinjer, styring og rapportering knyttet til 
selskapets risikostyring.

kapitaLdekninGsreGLer 
banken tilpasset seg basel ii – regelverket pr 1. januar 2008. Regelver
ket er bygd opp av 3 pilarer; 
•  pilar 1   Minstekrav til kapitaldekning
•  pilar 2   iCaap - prosessen for vurdering av bankens samlede
      kapitalbehov 
•  pilar 3   krav til offentliggjøring av finansiell informasjon  

pilar 1: Ved innføring av nytt kapitaldekningsregelverk tilpasser banken 
seg enkleste metode. dette innebærer å rapportere kredittrisiko etter 
standardmetoden, og å rapportere operasjonell risiko etter basismeto
den. 

pilar 2: banken utarbeider iCaaP – dokumentet i henhold til egen 
iCaaP – prosess, og innen de fastsatte fristene angitt av kredittilsy
net. dokumentet blir utarbeidet gjennom bred involvering fra ledelsen 
og de fagansvarlige i banken, samt styret. 

pilar 3: banken har gjennomgått kravene som basel ii – regelverket 
stiller til offentliggjøring av informasjon. krav og retningslinjer rundt 
dette er behandlet og vedtatt av styret. banken offentliggjorde sitt 
første Pilar 3 – dokument i forbindelse med fremleggelsen av årsrap
porten for 2008. 

basel ii – regelverket åpnet for at institusjonene kan tilpasse rapporte
ring av kapitaldekning etter hvor sofistikerte bankens egne målemeto
der for kvantifisering av risiko er. Gjensidige bank har en ambisjon om å 
søke om godkjenning for å rapportere kredittrisiko etter iRb – metode, 
men har ikke fastsatt søknadstidspunktet. 

Bankens risikooMråder
bankens risikoområder blir vurdert løpende, og strategiene innenfor 
risikoområdene blir vedtatt årlig av styret. banken benytter statistiske 
modeller for å beregne kapitalbehov gitt det valgte konfidensnivå, for 
de fleste risikokategoriene. kapitalbehovet blir beregnet for risikoom
rådene for hele strategiperioden i gjeldende strategiplan, vist i bankens 
iCaaPdokument, og rapportert over til styret kvartalsvis. 

kredittrisiko 
kredittrisiko er fare for tap som følge av at kundene/motpartene ikke 
har evne eller vilje til å oppfylle sine forpliktelser til banken. bankens 
kredittrisiko kommer fra utlån og kreditter. 

styret setter rammene for bankens kredittrisiko gjennom kredittpolitik
ken og reglementet for bevilgning av lån og kreditter. styret vedtar også 
en årlig kredittstrategi som legger føringer for kredittvirksomheten. 

Gjensidige bank er streng i sin kredittpolitikk, og gir i hovedsak boliglån 
inntil 80 % av forsvarlig vurdert panteverdi. Lån utover 80 prosent av 
forsvarlig vurdert panteverdi gis kun til definerte kundegrupper. ana
lyser av bankens kredittportefølje gjennomført av Lindorff decision, 
viser svært god kundekvalitet. Ved alle boliglånssøknader blir kundens 
betjeningsevne vurdert, og i tillegg til å betjene et lån med dagens 
rentevilkår skal kunden også kunne betjene sine samlede lån dersom 
renten øker med inntil 4,5 prosentpoeng.

banken har i desember 2009 ervervet forbrukslånsporteføljen til Citibanks 
norske virksomhet. Porteføljen har en høyere kredittrisiko enn eksiste
rende portefølje, men risikoen blir priset gjennom en risikoprisingsmodell. 
Porteføljeutviklingen blir fulgt nøye opp gjennom grundige og kontinuer
lige analyser, og målt gjennom risikojustert avkastning. Porteføljen viser 
god lønnsomhet. ervervet av porteføljen er et ledd i bankens strategi, 
og porteføljestyringen er tilordnet bankens strategi og kredittpolitikk. 
informasjon som blir vektlagt ved innvilgelse av forbrukslån er blant annet 
kundens inntekt, likviditet, gjeldsbetjeningsevne og betalingshistorikk 
internt og eksternt.

Tallene i noten er beregnet for Gb uten lån som er overført til Gb bo
ligkreditt, men inkludert  den ervervede forbrukslånsporteføljen. deler 
av bankens boliglånsportefølje er overført til Gb boligkreditt. Risikoen i 
gjenværende portefølje i Gb er likevel god. 

ModeLLer For BereGninG aV kredittrisiko
Gjensidige bank har utviklet statistiske modeller for å beregne søk
nads og adferdsscore. Modellene predikerer sannsynligheten for at 
kunden går i mislighold i løpet av en 12 måneders periode. 

søknadsscoremodellen benytter seg av både interne og eksterne 
data om kunden, og blir benyttet når kunden søker om lån i banken. 
adferdsscoremodellen benytter utelukkende bankinterne data og be
regner en sannsynlighet for mislighold ut fra kundens bruk av banken. 

Ved hjelp av disse modellene blir alle kredittengasjement i banken 
risikoklassifisert månedlig i risikoklassene a – k, der a er best og k er 
misligholdte engasjement. Ut fra dette er engasjementene inndelt i 
3 hovedgrupper: Lav risiko, middels risiko og høy risiko. klassifiserin
gen blir benyttet i bankens månedlige rapportering og oppfølging av 
kundemassen.

Tabellene under viser risikofordelt portefølje pr 31.12.09 og andel 
av gruppenedskrivinger knyttet til hver risikokategori. Oppstillingen 

Gjensidige bank uten den ervervede forbrukslånsporteføljen

engasjement prosent individuell nedskriving Gruppenedskriving
Lav 8.201.786.304 79,53 % 6.275.959
Middels 1.826.644.174 17,71 % 4.945.217
Høy 284.108.928 2,75 % 816.000 2.033.225
sum 10.312.539.406 100,00 % 816.000 13.254.402

Gjensidige bank konsern uten den ervervede forbrukslånsporteføljen

engasjement prosent individuell nedskriving Gruppenedskriving
Lav 8.201.786.304 79,53 % 6.275.959
Middels 1.826.644.174 17,71 % 4.945.217
Høy 284.108.928 2,75 % 816.000 2.033.225
sum 10.312.539.406 100,00 % 816.000 13.254.402
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viser tall for Gb uten den ervervede forbrukslåneporteføljen. denne 
porteføljen er vist separat.

Lav risiko er her definert som eksponeringer som har en Pd (mislig
holdssannsynlighet) som er mindre enn 1,25 prosent i løpet av de 
neste 12 månedene. eksponeringene med middels risiko har en mislig
holdssannsynlighet mellom 1,25 prosent og 3 prosent. eksponeringer 
som er klassifisert som høy risiko har en misligholdssannsynlighet som 
er større enn 3 prosent. 

For forbrukslånsporteføljen er Pd definert på en annen måte enn i 
den øvrige porteføljen. Pdverdien viser her sannsynligheten for at en 
kunde går i mislighold i løpet av de neste 18 månedene. Pdverdiene 
i forbrukslånsporteføljen og i den øvrige porteføljen er derfor ikke 
direkte sammenlignbare. Vi har gjort en skjønnsmessig vurdering 
av forbrukslånsporteføljen, og ut fra dette definert lavrisikokunder 
som kunder med Pd < 3 %. kunder med Pdverdi mellom 3 og 6 % er 
plassert som middels risiko, og høyrisikokunder har Pd > 6 %. dette gir 
denne fordelingen:

Brutto utlån prosent
Lav 1.623.945.480 60,73 %
Middels 436.939.766 16,34 %
Høy 612.953.324 22,92 %
sum 2.673.838.570 100,00 %

innenfor personkundemarkedet har Gjensidige bank også utviklet en 
rammeverksmodell som angir tapsgraden på hver kundefordring, gitt 
at denne går i mislighold. Tapsgraden blir beregnet med bakgrunn i 
hvilket produkt som er innvilget kunden, hvilket pant som sikrer bank
ens fordring, og den vurderte verdien av fordringen. denne modellen 
blir også brukt for den ervervede forbruksporteføljen.

tap på UtLån
Utlån blir ved første gangs måling vurdert til virkelig verdi med tillegg 
av direkte transaksjonsutgifter. Ved etterfølgende måling blir utlånene 
vurdert til amortisert kost ved bruk av effektiv rentemetode. endringer 
i utlånets rentesats på grunn av endringer i markedsrenten, påvirker 
ikke verdien av utlånet. 

banken kostnadsfører tap på utlån og kreditter etter retningslinjer gitt 
av kredittilsynet. nedskrivingsbeløpet er differansen mellom neddis
kontert verdi av forventet fremtidig kontantstrøm neddiskontert med 
effektiv rente og balanseført verdi av utlånet. nedskrivingsbeløpet 
kan deles i to, individuell nedskriving og gruppenedskriving. banken tar 
først stilling til de individuelle nedskrivningene før nedskriving på grup
per av utlån blir beregnet. 

bankens engasjementer blir gjennomgått og vurdert individuelt når 

det foreligger objektivt bevis for en tapshendelse. når det foreligger et 
objektivt bevis, som for eksempel konkurs, akkord, gjeldsforhandlinger 
og annet mislighold, for at et utlån vil gi tap, blir det ført en individuell 
nedskriving. nedskriving medfører at engasjementet blir gitt risiko
klasse k, som er misligholdsklassen. Verdien av pantet blir fastsatt ut 
fra realisasjonsverdien på det ventede realisasjonstidspunktet. ned
skrivingen blir reversert når verdifallet er redusert. 

et engasjement blir vurdert som misligholdt dersom en konto blir 
overtrekt, eller låntaker ikke betaler forfalte terminer, og kunden ikke 
kommer à jour innen 90 dager. et engasjement blir rapportert som mis
ligholdt når overtrekket/ restansen er større enn 1000 kroner. dersom 
et engasjement blir nedskrevet for tap uten å være i mislighold, vil det 
bli utrapportert som nedskrevet, ikke misligholdt engasjement. 

når banken bokfører konstaterte tap på engasjement som det tidligere 
er gjennomført individuelle nedskrivinger på, blir hele tapet bokført 
som konstatert i perioden, mens den individuelle nedskrivingen blir 
tilbakeført. innkommet beløp på tidligere avskrevne fordringer (konsta
terte tap) blir bokført som reduksjon i tap på utlån. 

banken har egne modeller for beregning av nedskriving på grupper av 
utlån. Modellen tar utgangspunkt i bankens modellpark for beregning 
av kredittrisiko ned på hver enkelt eksponering i det sikrede segmentet. 
beregning av gruppenedskriving blir gjort ned på hver enkelt ekspone
ring og beregner nivået for påregnelig tap i nåværende portefølje over 
porteføljens statistiske restløpetid. nedskrivinger på grupper av utlån 
tar høyde for tap på kunder som er i bankens portefølje, men som på 
balansetidspunktet ikke er identifisert som tapsutsatte. På den usik
rede porteføljen blir det ført nedskriving på grupper av utlån først og 
fremst basert på utviklingen i overtrekk og misligholdet i porteføljen. 

banken har også retningslinjer for beregning av ventet eksponering 
mot kunden dersom kunden misligholder. bankens maksimale ekspo
nering mot kredittrisiko på balansedagen reflekteres best ved summen 
av bokførte utlån på 9684 mnok. i tillegg er det innvilget trekkrettig
heter på 1028 mnok.

oBLiGasjoner oG sertiFikat
bokførte verdier representerer maksimal risikoeksponering for obliga
sjon og sertifikatplasseringer. banken har ingen kredittderivat eller 
lignende som reduserer kredittrisikoeksponeringen.

Ca 24 % av morbank og 87 % av konsernet portefølje har internasjonal 
rating. Porteføljen er klassifisert etter rating nedenfor. For selskap 
med internasjonal rating er denne benyttet, fortrinnsvis fra standard 
& Poor eller Moody’s. intern rating er basert på rating satt av norske 
meklerforetak.

Gjensidige bank uten den ervervede forbrukslånsporteføljen

MorBank konsern
2008 2009 internasjonal rating intern rating rating intern rating internasjonal rating 2009 2008

     366.717  366.717      aaa      366.717  366.717     
                 aa                 

 184.498  210.659  137.416  73.242  a  73.242  137.416  210.659  184.498 
 70.573              bbb              70.573 

                 bb                 
                 b                 
     1.500.145      1.500.145  ikke rating                 

 255.071  2.077.521  sum  577.376  255.071 

  29 – risiko oG risikostyrinG (Forts.)
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Gjensidige bank vurderer det slik at endringane i virkelig verdi på obliga
sjons og sertifikatplasseringene i hovedsak er relatert til generelle end 
ringer i markedsrisiko. Metoden for å vurdere dette er å sammenligne 
utvikling i prising av obligasjoner og sertifikat fra sammenlignbare selskap. 
Finansielle derivat er gjort med skandinaviske banker med rating a  
eller bedre som motpart. 

Markedsrisiko
Markedsrisiko er risiko for tap knyttet til ugunstige endringer i mar
kedspriser; i denne sammenheng knyttet til posisjoner og aktiviteter i 
rente, valuta og aksjemarkedet. 

styret har vedtatt rammer for bankens renterisiko. Rammene gjelder 
for banken, inkludert den ervervede forbrukslånsporteføljen. Rammen 
for renterisiko under 1 år er begrenset til 500 milliår.i tillegg er det gitt 
ramme for renterisiko ut over 1 år, oppad begrenset til 100 milliår pr år, 
men samlet ikke mer enn 200 milliår. bankens maksimale eksponering 
for renterisiko er altså på 700 milliår. det betyr at ved full utnyttelse av 
rammen, vil maksimalt tap for banken ved 1 prosentpoengs renteend
ring være 7 millioner. Utnyttelse av denne rammen blir det rapportert 
månedlig til bankens styre. 

Rentebindingstider på bankens eiendeler og gjeld, gjennom fastren
teprodukter på bankens utlånsside, utgjør også markedsrisiko, og er 
inkludert i rammene som er definert over 

banken måler markedsrisikoen ved hjelp av Value at Risk  analyse i 
bankens totalrisikomodell. Pr. 31.12.2009 var kapitalavsetningen til 
renterisiko på 2 MnOk.

Gjensidige bank har ikke valuta eller aksjerisiko. Gjensidige bank har 
ikke markedsrisiko under pilar 1 fordi banken ikke har handelspor
tefølje. note 22 viser reprisingsstruktur for fastrenteproduktene til 
Gjensidige bank. 

operasjoneLL risiko 
Med operasjonell risiko menes fare for tap som skyldes menneskelige 
feil, eksterne hendelser eller svikt og mangler i bankens system, rutiner 
og prosesser. det er under implementering en hendelsesdatabase for 
vurdering, lagring og måling av operasjonelle feil. 

Ved hjelp av totalrisikomodellen blir det beregnet økonomisk kapital til 
å dekke bankens operasjonelle risiko ut fra det til en hver tid vedtatte 
konfidensnivået, som er på 99,95 %. 

LikViditetsrisiko
Likviditetsrisiko er risikoen for at banken ikke klarer å oppfylle for
pliktelsene sine og/eller finansiere en økning i eiendeler, uten at det 
oppstår betydelige ekstrakostnader i form av prisfall på eiendeler som 
må realiseres, eller i form av ekstra dyr finansiering. 

Vi skiller mellom to typer likviditetsrisiko:
1. banken får nedklassifisert kredittrating som følge av store tap, men 

fremdeles tilgang på likviditet fra finansmarkedet
2. banken har ikke tilgang på likviditet som følge av store tap

avsetningen til den første typen likviditetstap blir estimert i totalrisiko
modellen. Likviditetsrisiko som følge av tap som resulterer i nedklas
sifisering i ratingklasse blir definert som en belastning på egenkapitalen 
som kommer fra økte finansieringskostnader. 

Likviditetsrisko som følge av sviktende tilgang på likviditet handler om 
å ha tilstrekkelig med likvide midler til å dekke inn de forpliktelsene som 
kommer til forfall.

Gjennom lavkonjunkturscenario og stresstester knyttet til sannsynlig
het og konsekvens for sviktende finansiering blir krav til innskuddsdek
ning, forfallsstruktur og likviditetsreserve fastlagt. et relativt kortsiktig 
tidsperspektiv blir lagt til grunn for disse beregningene.

styret har etablert rammer som legger begrensninger på bankens 
likviditetsforfall innenfor ulike tidsperioder, og mål for langsiktig likvidi
tetsindikator. banken skal ha tilgjengelig en likviditetsreserve (buffer
kapital) i kortsiktige innskudd, likvide verdipapirer og/ eller kommiterte 
trekkrettigheter som i en akutt likviditetstørke i markedet frigjør rimelig 
omstillingstid til å gjennomføre nødvendige tiltak. 

Likviditetsreserven skal dekke summen av:
a)  100 % av forfall på funding første måned frem
b)  75 % av forfall på funding andre måned frem
c)  50 % av forfall på funding tredje og fjerde måned frem
d)  25 % av forfall på funding femte og sjette måned fram
e)  Uventet nedgang i innskudd på 9 % målt etter innskudd ved siste 

offentliggjorte kvartalsregnskap.

Ut fra dette var kravet til likviditetsreserve pr 31.12.09 988 MnOk og 
faktisk likviditetsreserve var 1908 MnOk. note 27 viser en fullstendig 
forfallsanalyse.

det er også gjennomført stresstester som viser banken sitt behov for 
likvidietesreserve med utgangspunkt i framtidsscenarier knyttet til 
lavkonkunktur og finanskrise. 

konsentrasjonsrisiko
konsentrasjonsrisiko er faren for tap som skyldes at banken har store 
deler av den utlånte kapitalen knyttet opp mot enkeltaktører eller mot 
avgrensede geografiske eller næringsmessige områder. konsentra
sjonsrisiko blir styrt gjennom bankens risikorammer, og blir målt og vur
dert gjennom årlige stresstester/scenarioanalyser på kredittområdet. 

Pr. 31.12.09 er porteføljen geografisk veldiversifisert, med størt enga
sjement i de mest folkerike delene av landet. det største engasjementet 
utgjør ca 8,9 MnOk. summen av de 10 største engasjementene utgjør 
68,6 MnOk.

ForretninGsrisiko
Risiko for uventede inntektssvingninger som skyldes andre forhold enn 
kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko, er forretningsrisiko. 
Risikoen kan oppstå i ulike forretnings eller produktsegmenter og være 
knyttet til konjunktursvingninger og/eller endret oppførsel hos kun
dene, for eksempel endring i renommè og strategiske feilvurderinger. 

det er utarbeidet en egen statistisk modell som beregner den økono
miske kapitalen til forretningsrisiko som bygger på banken sine budsjet
ter og prognoser. 

CoMpLianCerisiko 
Compliancerisiko defineres i banken som risikoen for at banken pådrar 
seg offentlige sanksjoner, økonomiske tap eller tap av omdømme som 
en følge av at den ikke etterlever lover, regler og standarder.

banken har opprettet en compliancefunksjon som identifiserer, vur
derer, gir råd om, overvåker og rapporterer om compliancerisikoen og 
eventuelle brudd på definert regelverk.

alle ledere bekrefter årlig at virksomhet innen egen enhet utføres i 
samsvar med definert regelverk og at compliancerisikoen er vurdert. 
dette gjøres i forbindelse med rapporteringen av resultatet fra årets 
risikovurdering i henhold til forskrift om risikostyring og internkontroll. 

  29 – risiko oG risikostyrinG (Forts.)
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konsern 2009
tall i tusen kroner 1 mnd 1-3 mnd 3-12 mnd 1-5 år Mer enn 5 år Uten forfall sum

Gjeld til kredittinstitusjoner   2.829 14.798 556.163  573.789 
innskudd fra og gjeld til kunder  6.550.442    6.550.442 
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer  117.217  403.752  1.963.217  2.130.514  4.614.700 
Utsatt skatt       
Betalbar skatt         
annen gjeld  76.143        76.143 
avsetninger            12.537   12.537 
Lånetilsagn og unyttede trekkretter  2.578.001   2.578.001 
derivater  brutto utstrømmer *  2.314  3.925  33.042  47.175  86.456 
sum gjeld  9.324.117   410.507   2.011.057   2.733.852        12.537  14.492.069 

*) derivat  brutto innstrømmer  380      47.348   64.608   112.336 
Finansielle derivat  netto oppgjør (negative tall  
gir netto innbetaling)

 1.934   3.925  (14.306) (17.433) 25.880

konsern 2008 (tilsvarer tallene for Gjensidige bank asa)
tall i tusen kroner 1 mnd 1-3 mnd 3-12 mnd 1-5 år Mer enn 5 år Uten forfall sum

Gjeld til kredittinstitusjoner
innskudd fra og gjeld til kunder  6.131.371    6.131.371 
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer  150.361  101.439  6.340 938.223  1.196.363 
derivater       
Utsatt skatt       
Betalbar skatt         
annen gjeld  37.162    37.162 
avsetninger      952  952 
Lånetilsagn og unyttede trekkretter  150.215 442.932    593.147 
sum gjeld  6.469.109   544.371   6.340   938.223      952   7.958.995 

MorBank 2009
tall i tusen kroner 1 mnd 1-3 mnd 3-12 mnd 1-5 år Mer enn 5 år Uten forfall sum

Gjeld til kredittinstitusjoner  55.039 2.829 14.798 556.163  628.828 
innskudd fra og gjeld til kunder  6.550.441    6.550.441 
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer  117.217  403.752  1.963.217  2.130.514  4.614.700 
Utsatt skatt       
Betalbar skatt         
annen gjeld  71.035        71.035 
avsetninger            12.537   12.537 
Lånetilsagn og unyttede trekkretter  2.312.358   2.312.358 
derivater  brutto utstrømmer *  2.314  3.925  33.042  47.175  86.456 
sum gjeld  9.108.404   410.507   2.011.057   2.733.852        12.537   14.276.356 

*) derivat  brutto innstrømmer  380      47.348   64.608   112.336 
Finansielle derivat  netto oppgjør (negative tall  
gir netto innbetaling)

 1.934   3.925  (14.306) (17.433) 25.880

MorBank 2008
tall i tusen kroner 1 mnd 13 mnd 312 mnd 15 år Mer enn 5 år Uten forfall sum

Gjeld til kredittinstitusjoner
innskudd fra og gjeld til kunder  6.131.371    6.131.371 
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer  150.361  101.439  6.340 938.223  1.196.363 
derivater       
Utsatt skatt       
Betalbar skatt         
annen gjeld  37.162    37.162 
avsetninger      952  952 
Lånetilsagn og unyttede trekkretter  150.215 442.932    593.147 
sum gjeld  6.469.109   544.371   6.340   938.223      952   7.958.995 

  30 – LikViditetsrisiko

Likviditetsrisiko er risikoen for at banken ikke kan overholde sine be
talingsforpliktelser ved forfall, eller erstatte innskudd dersom disse blir 
trekt ut, med den konsekvens at konsernet misligholder sine forpliktel
ser. Likviditetsrisiko blir styrt og målt ved hjelp av flere målemetoder.

styret har etablert rammer som legger begrensinger på banken sine 

forfall innenfor ulike tidsperioder, og mål for langsiktig finansiering av 
illikvide eiendeler (likviditetsindikator). Videre har styret etablert rammer 
for likviditetsreserve.

beløpene under er nominelle beløp og inkluderer rentebetalinger, basert 
på rentebetingelser på tidspunkt for rapportering.
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  31 – Markedsrisiko

  32 – oBLiGasjoner Med Fortrinnsrett

  33 – sikkerHetsstiLLeLser

Markedsrisiko er risiko for tap knyttet til ugunstige endringer i mar
kedspriser, som i denne sammenheng knytter seg til posisjoner og 
aktiviteter i rente, valuta og aksjemarkedet.

aksjerisiko er risiko som banken påtar seg gjennom investeringer i om
løps eller anleggsaksjer. Gjensidige bank har ingen slike investeringer. 
Renterisiko er risiko for at rentene utvikler seg annerledes enn det 
banken har lagt til grunn når finansieringsstrukturen er lagt. Gjensi
dige bank har renterisiko som følge av innlån i finansmarkedene og 
fastrenteutlån. 

Valutarisiko er faren for tap som følge av at valutakursene utvikler seg 
annerledes enn det banken har lagt til grunn i sine vurderinger. Gjensi
dige bank er ikke eksponert mot valuta.

kapitalbehovet for markedsrisiko er beregnet i totalrisikomodellen ved 
hjelp av statistiske metoder. Modellen bruker en simuleringsbasert 
metode som genererer sannsynlighetsfordelingen til markedstapet i 
ett års tidshorisont. banken har bestemt å bruke et konfidensnivå på 
99,95 %. konfidensnivået er et uttrykk for sikkerhetsnivået banken 
ønsker å holde. For eksempel vil et konfidensnivå på 99,95 % innebære 
at det kun er 0,05 % sannsynlig at banken ikke har satt av nok kapital til 
å dekke et uventet tap. 

Tall i tusen kroner (tallene er like for morbank og konsern) 2009

balanseført verdi 586.559
Balanseført verdi av tilhørende finansielle forpliktelser 513.108

Tall i tusen kroner 2009

Verdipapir stilt som sikkerhet for lån/trekkrett i norges bank 256.090
Verdipapir stilt som sikkerhet for bytteordningen av statskasseveksler mot oMF 586.559
sum 842.649

Gjensidige bank asa har stilt verdipapir som sikkerhet for Flån i norges bank, samt at banken gjennom deltakelse i bytteordningen av obligasjo
ner  med fortinnsrett (OMF) mot statskasseveksler har avgitt sikkerhetsstillelse. 

For å kunne får lån/trekkrett i  norges bank, kreves det  sikkerhet i 
rentebærende verdipapir eller innskudd i norges bank. Pr. 31.12.2009 
har Gjensidige bank asa ingen lån i norges bank. 

 Gjensidige bank asa har deltatt i to auksjoner i forbindelse med 
statens tiltakspakke vedrørende bytteordning av obligasjoner med 
fortrinnsrett  som begge har forfall i 2013.

Overførte finansielle eiendeler består av bytteavtaler med staten 
om finansiell sikkerhetsstillelse.  bytteavtalene blir inngått gjennom 
auksjoner som admininstreres av norges bank på vegne av Finans
departementet. 

i bytteordningen selger staten statskasseveksler til banken gjennom 
et tidsbegrenset bytte mot obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Ved 
utløpet av bytteavtalen er banken forpliktet til å kjøpe OMF tilbake 
fra staten til samme pris som staten kjøpte dem for. Gjensidige bank 
asa mottar avkastningen på overførte OMF. all risiko ved OMF ligger 
fortsatt i Gjensidige bank asa og OMF er dermed ikke fraregnet. 

Økonomisk kapital 99,95 %
Tall i millioner kroner 2009 2008

Renterisiko 4,3 5,2
aksjerisiko 0 0
Valutarisiko 0 0
totalt 4,3 5,2
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15. desember 2009 fikk Gjensidige bank asa kontroll over den norske 
forbrukslånsporteføljen til Citibank, noe som har gitt banken en større 
markedsandel i forbruklånssegmentet.

i det følgende oppsummeres de viktigste elementene i det overførte 
vederlaget, samt innregnede anskaffede eiendeler og overtatte 
forpliktelser på overtakelsestidspunktet:

VerdsetteLse
Ved verdsettelse av overtatt utlånsportefølje har man lagt til grunn 
kontraktsfestede kontantstrømmer redusert med forventet tap basert 
på mislighold, samt interne og eksterne erfaringsdata. For øvrige 
eiendeler og forpliktelser er nominell/pålydende verdi i hovedsak lagt til 
grunn da dette er vurdert å i best mulig grad reflektere virkelig verdi.

GoodwiLL
Goodwill knytter seg i hovedsak til ansattes kompetanse og 
ferdigheter i den overtatte virksomheten, og den synergien  som 
er forventet oppnådd ved å samordne overtatt virksomhet med 
Gjensidige bank sin eksisterende virksomhet.

transaksjonskostnader soM ikke er en deL aV  
VirksoMHetssaMMensLUtninGen
konsernet har pådratt seg overtakelseskostnader på 7,3 millioner 
kroner knyttet til eksterne juridiske honorarer og due diligence 
kostnader.

oVertatt VirksoMHet – Medtatt i reGnskapet 2009
brutto renteinntekter og gebyrinntekter for perioden 16.31. desember 
2009 utgjorde 17,5 millioner kroner.

proForMa FinansieLL inForMasjon soM oM  
VirksoMHet Var oVertatt per 1.1.2009
brutto renteinntekter og gebyrinntekter for  2009 ville utgjort 
i størrelsesorden 435,1 millioner kroner knyttet til forbrukslåns
porteføljen.

således ville  brutto renteinntekter og gebyrinntekter for 2009 utgjort 
771,7 millioner kroner for Gjensidige bank konsern inklusiv den 
overtatte virksomheten.

overført vederlag
kontanter med videre 2.689,7

identifiserbare anskaffede eiendeler og overtatte forpliktelser

eiendeler
Utlånsportefølje 2.710,2
andre fordringer 0,8
Goodwill 1,5
sum eiendeler 2.712,5

Gjeld
annen kortsiktig gjeld 15,3

Utlånsportefølje
Virkelig verdi 2.710,2
brutto utlånsportefølje 3.064,9
kontraktsmessige kontantstrømmer 
som ikke forventes innkrevet 354,7

identiFiserte iMMaterieLLe eiendeLer 
soM ikke er innreGnet
det er identifisert software og kunderelasjoner som representerer 
immaterielle eiendeler. disse er ikke innregnet da virkelig verdi av disse 
er vurdert som uvesentlig. i tillegg er det identifisert kompetanse og 
ferdigheter til ansatte i den overtatte virksomheten, men i samsvar 
med iFRs 3 er dette ikke innregnet separat fra goodwill.

  34 – oppkjØp aV CitiBank internationaL pLC, norway BranCH 
        ForBrUksLånporteFØLje
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styret og daglig leder har i dag behandlet og fastsatt godkjent 
 årsberetning og årsregnskap for Gjensidige bank asa for kalenderåret 
2009 og per 31. desember 2009 (årsrapporten 2009)

Vi erklærer etter beste overbevisning at årsregnskapet for 2009 
er utarbeidet i samsvar med iFRs som fastsatt av eU, med krav til 
tilleggsopplysninger som følger av regnskapsloven, herunder års

regnskapsforskriften for banker, og at regnskapsopplysningene gir et 
rettvisende bilde av selskapets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og 
resultat som helhet, samt at årsberetningen gir en rettvisende oversikt 
over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på 
årsregnskapet, nærstående vesentlige transaksjoner og de mest  
sentrale risiko og usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor i 
neste regnskapsperiode. 

erkLærinG Fra styrets  

MedLeMMer oG daGLiG Leder

Førde, 09.03.2010

 Geir bergskaug arvid andenæs ingun Rannebergnilsen Roger nedrebø
 styreleder nestleder

 Marianne broholm einarsen    jan kaare Hellevang
    adm. direktør
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