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deLÅrsraPPorT FØrsTe kVarTaL 2010
GjensidiGe bank konsern

VirksoMHeTen 
gjensidige bank ble lansert i 2007 og har hovedkontor i førde. i 
løpet av sine to første driftsår etablerte gjensidige bank seg som en 
av norges 30 største banker. Høsten 2009 gjennomførte banken 
oppkjøpet av citibank sin norske virksomhet innen forbruksfinansi
ering. denne delen av virksomheten er lokalisert i oslo, og er i første 
kvartal 2010 blitt videreført under gjensidiges merkenavn. gjensidige 
bank har et langsiktig, strategisk samarbeid med sparebanken sogn 
og fjordane som leverer bankfaglige og stabsrelaterte tjenester til 
banken.

banken tilbyr et selvbetjeningskonsept med attraktive betingelser og 
enkle kundeprosesser som gir god kundeopplevelse på nett. distribu
sjon skjer gjennom konsernportalen gjensidige.no og konsernets 22 
moderne rådgivningskontorer som er plassert sentralt over hele landet. 
i tillegg har banken et eget kundesenter som tilbyr bankens produkter. 
gjennom tilknytning til gjensidiges merkevare, kundebase og distribu
sjonsapparat differensierer banken seg fra andre aktører i markedet. 

banken har avtale med tekna, Ys, nito og nbs og tilbyr produkter 
og tjenester til organisasjonenes medlemmer. avtalene innebærer at 
organisasjonsmedlemmer får meget konkurransedyktige betingelser 
på utlånsprodukter og innskuddskonti.

gjensidige bank har 127 årsverk fordelt på 141 ansatte ved utgangen 
av første kvartal 2010. 

banken har tilgang til finansiering med obligasjoner med fortrinnsrett 
gjennom det heleide datterselskapet gjensidige bank boligkreditt as. 

gjensidige bank asa er et heleid datterselskap av gjensidige bank 
Holding as, som igjen er heleid datterselskap av gjensidige forsikring 
ba. gjensidige bank boligkreditt as er et heleid datterselskap av 
gjensidige bank asa.

kvartalsrapportene er med virkning fra tredje kvartal 2009 utarbeidet 
på konsolidert basis, og består av gjensidige bank asa og gjensidige 
bank boligkreditt as. 

MarkedsFØrinG oG kUndeVeksT
ved utløpet av første kvartal hadde banken 77.190 kunder. rapport
ert kundevekst i kvartalet isolert sett var på 1.245 kunder. metoden 
som benyttes for å måle antall kunder er endret fra 1. januar 2010. 
tidligere brukte banken registrerte kunder som måleparameter, mens 
vi nå teller kunder som har konto eller aktivt forbrukslån. reell kunde
vekst for kvartalet etter ny målemetode var 3.528 kunder.

gjensidige bank baserer seg fortrinnsvis på direkte markedsføring mot 
konsernets egne kunder, og kommunikasjon via konsernets distribu
sjonsapparat. gjensidige bank har styrket satsingen på distribusjons
apparatet, og rådgivere fordelt på 22 finanskontorer over hele 
landet tilbyr nå bankens produkter. banken har i perioden fått gode 
plasseringer i finansportalen, og er blant annet kåret til en av landets 
beste dagligbanker.

etter oppkjøpet av citibanks forbrukslånsportefølje er forbruksfinansi
ering lansert som et nytt produkt, Personlån, fra gjensidige bank fra 
26. mars i år. Personlån blir markedsført separat med omfattende 
annonsering  på tv, internett og direktemarkedsføring. 

49 prosent av kundene er breddekunder i bank og forsikring. 

ÅrsreGnskaP 2009  
i forbindelse med årsavslutningen ble det gjort noen mindre justerin
ger i regnskapet. endelig årsregnskap for 2009 avviker derfor noe fra 
foreløpig årsregnskap slik det fremgikk av del årsrap port en for fjerde 
kvartal 2009. i fjerde kvartal 2009 rapporterer banken et foreløpig 
negativt årsresultat etter skatt på 51,7 millioner kroner, mens endelig 
årsregnskap 2009 viser et underskudd på 54,9 millioner kroner.

resULTaT FØr skaTTekosTnad 
resultat før skattekostnad for kvartalet ble et overskudd på 4,9 mil
lioner kroner mot et underskudd før skatt på 20,4 millioner kroner i 
samme periode i 2009. dette tilsvarer en resultatforbedring på 25,3 
millioner kroner. Hovedårsaken til resultatforbedringen er økte inntek
ter og bedre driftsmarginer. banken er fortsatt i en utviklingsfase, og 
resultat utviklingen er i tråd med forventningene.

neTTo renTe- oG krediTTProVisjonsinnTekTer 
netto renteinntekter i kvartalet var 96,6 millioner kroner, noe som er 
en betydelig økning sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2009, da 
netto renteinntekter var 11,3 millioner kroner. Hovedårsaken til den 
positive utviklingen er økte volum og høyere marginer, hvor en stor an
del knyttes til den oppkjøpte forbrukslånsporteføljen. bankens netto
rente utgjorde 2,97 prosent i kvartalet, mot 0,59 prosent i samme 
periode i 2009. ved utgangen av året var nettorenten 0,63 prosent. 

driFTskosTnader 
driftskostnadene for kvartalet ble 78,2 millioner kroner, mens drift
kostnadene var 34,1 millioner kroner i tilsvarende periode i 2009. lønn 
og administrasjonskostnader er økt som følge av flere ansatte og en 
større organisasjon. driftskostnadene øker også som følge av  kostna
der knyttet til integrering av den oppkjøpte forbrukslåns porteføljen.

MisLiGHoLd oG TaP PÅ UTLÅn
banken har retningslinjer for nedskrivning for tap på utlån. avsetning 
for individuelle nedskrivninger knyttet til enkeltengasjementer ble økt 
med 0,4 millioner kroner i kvartalet mot en økning på 0,9 millioner 
kroner i samme periode i 2009. i tillegg ble det i kvartalet konstatert 
tap på utlån på 0,2 millioner kroner. banken har satt vesentlighets
grensen på engasjementsstørrelse som skal vurderes for individuell 
nedskriving til 0,2 millioner kroner, noe som medfører at det ikke blir 
ført individuelle nedskrivinger på forbrukslånsporteføljen. 
 
nedskrivning på grupper av utlån ble økt med 22,4 millioner kroner i 
kvartalet. i tilsvarende periode i 2009 ble gruppenedskrivingen holdt 
omtrent uendret. gruppenedskrivningen skal dekke potensielle tap på 
utlån i porteføljen som ikke individuelt er identifisert som tapsutsatt.  
økningen i gruppenedskrivingen i dette kvartalet kommer som en følge 
av beregnede, forventede tap i forbrukslånsporteføljen. banken har et 
brutto mislighold på 162,4 millioner kroner eldre enn 30 dager. av mis
ligholdet er 130 millioner kroner knyttet til forbrukslånsvirksomheten. 
 
banken finner tapssituasjonen tilfredsstillende, og bokførte tap i første  
kvartal 2010 ligger under forventningene ved inngangen til året.
  
UTLÅn TiL kUnder 
ved utløpet av kvartalet utgjorde brutto utlån 12.221,9 millioner 
kroner , mot 7.214,7 millioner kroner i samme periode i 2009. dette 
tilsvarer en økning i utlånsvolumene på 5.007,2 millioner kroner i 
løpet av de siste tolv måneder. Utlånsveksten i kvartalet utgjør 646,3 
milli oner kroner. Utlånene består i all hovedsak av utlån med flytende 
rente. banken yter lån til privatkunder og landbrukskunder. ved 
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utgangen av kvartalet var 78 prosent av bankens eksponering mot 
kunder sikret med pant i bolig. sammenlignet med samme periode i 
2009 har andelen av usikrede lån økt som en følge av oppkjøpet fra 
citibank. 

gjennomsnittlig utlånsengasjement i den pantesikrede porteføljen  
ligger rett i underkant av en million kroner. det er ingen enkelt
eksponeringer over ti millioner kroner. 

innskUdd Fra kUnder
kundeinnskudd utgjorde 6.702,0 millioner kroner ved utløpet av 
kvartal et mot 6.242,8 millioner kroner i tilsvarende periode i 2009. 
dette  utgjør en økning i kundeinnskuddene på 459,2 millioner kroner 
i løpet av de siste tolv måneder. innskuddsveksten i kvartalet utgjør 
151,6 milli oner kroner. innskuddsdekningen ved utgangen av kvartlet var 
på 54,8 prosent mot 86,5 prosent i tilsvarende periode 2009. ved utgang
en av året var innskuddsdekningen 56,6 prosent. nedgang i inn  skudds
dekningen skyldes i hovedsak oppkjøpet av forbrukslåns porteføljen.

seGMenT 
banken har privatkundesegmentet som målgruppe. segmentet er 
sammensatt av organisasjonskunder, fordelskunder, landbrukskunder, 
ansatte i gjensidigekonsernet og andre kunder. kundene er fordelt 
over hele landet. 

kaPiTaLdekninG 
ved utgangen av kvartalet hadde bankkonsernet en kapitaldekning 
på 16,3 prosent mot 18,6 prosent i tilsvarende periode i 2009. ved 

utgangen av 2009 hadde bankonsernet en kapitaldekning på 17,8 
prosent. nedgangen i kapitaldekningen i kvartalet skyldes i hoved
sak utlånsvekst. ved utgangen av kvartalet utgjorde netto ansvarlig 
kapital 1.149  millioner kroner. 

banken har som målsetning å ha en kjernekapitaldekning på minimum 
12 prosent.

VerdiPaPirGjeLd oG sTaTkasseVeksLer 
netto verdipapirgjeld utgjorde  4.702,3 millioner kroner ved utgangen 
av kvartalet. ved utløpet av 2009 utgjorde netto verdipapirgjeld 
4.366,7 millioner kroner, noe som gir en økning i verdipapirgjelden på 
335,6 millioner kroner i kvartalet. av netto verdipapirgjeld på 4.702,3 
millioner kroner forfaller 2.149,2 millioner kroner til betaling i  2010.  

gjensidige bank asa har en beholdning med obligasjoner med fortrinns
rett på 1.500,0 milioner kroner utstedt av gjensidige bank boligkreditt 
as. av beholdningen av obligasjoner med fortrinnsrett er 586,6 millioner 
kroner benyttet i norges banks bytteordning. bytteordningen har tilført 
konsernet 513,1 millioner kroner i likvide statskasseveksler. 

LikVidiTeT
ved utgangen av første kvartal 2010 hadde gjensidige bank konsern 
en likviditetsbeholdning på 1.957,6 millioner kroner fordelt på 287,2 
millioner kroner i bankinnskudd og 1.670,4 millioner kroner plassert 
i obligasjoner, sertifikater og pengemarkedsfond. av dette var 913,4 
millioner kroner plasseringer i obligasjoner med fortrinnsrett fra 
gjensidige bank boligkreditt as (eliminert i konsernregnskapet) som 
ikke er benyttet i bytteordningen med norges bank. deler av denne 
beholdningen er notert på oslo abm. likviditetsbeholdningen er nok 
til å dekke forfall på gjeld i vel syv måneder fremover.

UTsikTer FreMoVer 
banken har i første kvartal tatt enda et skritt i retning av å bli en effektiv  
og lønnsom bank for person og landbruksmarkedet. banken er nå også 
en av norges største aktører innen forbruksfinansiering, noe som har 
vært et viktig bidrag til veksten og lønnsomheten i banken. for første 
gang siden oppstarten i januar 2007 kan banken presentere et overskudd.

gjensidige bank konsern vurderer å overføre flere lån til gjensidige 
bank boligkreditt for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. 

70 rådgivere fordelt på 22 finanskontorer over hele landet tilbyr 
nå helhetlig rådgivning innen bank, pensjon, sparing og forsikring. 
banken  vil ytterligere videreutvikle og effektivisere betjenings
modellene for bankproduktene via gjensidige forsikrings distribu
sjons apparat i tiden som kommer. 

en kraftfull lansering av produktet Personlån under gjensidiges 
merke navn med omfattende annonsering via tv, internett og direkte 
markedsføring i løpet av andre kvartal, vil bidra til å øke bankens 
synlighet i markedet betydelig.  

forholdene ligger til rette for videre vekst og utvikling, og styret 
har tro på at gjensidige bank vil utvikle seg tilfredsstillende i tiden 
fremover.
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førde, 10. mai 2010

 geir bergskaug  arvid andenæs  ingun rannebergnilsen 
 styreleder nestleder

 marianne b. einarsen britt tjønneland jan kaare Hellevang 
   adm. dir
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resULTaTreGnskaP oG baLanse
GjensidiGe bank konsern

resULTaTreGnskaP
Tall i 1.000 kroner noter 1.1.-31.3.2010 1.1.-31.3.2009 1.1.-31.12.2009

renteinntekter og lignende inntekter  176.177  90.813  323.287 
rentekostnader og lignende kostnader  79.602  79.465  265.835 
netto rente-/kredittprovisjonsinntekter  96.575  11.348  57.452 
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester  9.859  2.647  13.272 
Provisjonskostnader og kostn. ved banktjenester  1.024  889  3.806 
netto provisjonsinntekter  8.835  1.758  9.466 
inntekt fra andre finansielle investeringer  144  1.482  7.028 
andre driftsinntekter  577  37 
sum inntekter eksklusiv rentenetto  9.556  3.240  16.531 

sum inntekter   106.131  14.588  73.983 

lønn og generelle administrasjonskostnader  58.042  21.044  88.170 
avskrivninger av varige driftsmidler  4.084  2.953  13.515 
andre driftskostnader  16.097  10.124  45.574 
sum driftskostnader  78.223  34.121  147.259 

resultat før tap  27.908  (19.533)  (73 276)
nedskrivning på utlån 4  23.000  856  3.004 
resultat før skattekostnad  4.908  (20.389)  (76.280)
skattekostnad  1.374  (5.709)  (21.348)
Periodens resULTaT  3.534  (14.680)  (54.932)

resultat per aksje, kroner (basis og utvannet) 4,0  (25,1)  (75,1)

baLanse
Tall i 1.000 kroner 31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009

eiendeLer
kontanter og krav på sentralbanker  192.856  109.482  264.519 
Utlån til og krav på kredittinstitusjoner 2  94.343  162.450  149.409 
Utlån til og krav på kunder 4  12.221.875  7.214.668  11.575.604 
nedskrivning  (38.034)  (14.409)  (15.301)
netto utlån til kunder  12.183.841  7.200.259  11.560.303 
sertifikat, obligasjoner o.a. rentebærende  668.481  255.461  577.521 
aksjer (o.a. verdipapir med variabel avkastning)  88.530  86.199  88.026 
immaterielle eiendeler  63.312  70.183  66.132 
varige driftsmidler  4.711  3.704  5.244 
andre eiendeler  4.750  2  1.187 
forskuddsbetalinger og opptjente inntekter  26.248  12.088  20.493 
sum eiendeler  13.327.072  7.899.828  12.732.834 

GjeLd
gjeld til kredittinstitusjoner  563.108  513.108 
innskudd og gjeld til kunder 2  6.702.005  6.242.810  6.550.441 
gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir 3  4.702.302  799.438  4.366.725 
annen gjeld  10.871  20.313  12.769 
Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter  129.358  92.690  64.961 
avsetning for forpliktelser  og kostnader 3.605  952   12.537 
sum gjeld  12.111.249  7.156.203  11.520.541 

eGenkaPiTaL
aksjekapital  876.000  586.000  876.000 
overkursfond  332.192  172.692  332.192 
annen innskutt egenkapital  148.824  89.784  93.892 
annen egenkapital  (141.193)  (104.851)  (89.792)
sum egenkapital  1.215.823  743.625  1.212.293 

sum gjeld og egenkapital  13.327.072  7.899.828  12.732.834 
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oPPsTiLLinG oVer endrinGer i eGenkaPiTaL 
GjensidiGe bank konsern

andre resULTaTkoMPonenTer 
GjensidiGe bank konsern

Tall i 1.000 kroner
aksje-
kapital

overkurs-
fond

annen 
innskutt 

egen-
kapital

sum
 innskutt 

egen-
kapital

annen 
egen-

kapital

Total
egen-

kapital

egenkapital 1.1.2009 586.000 172.692 89.784 848.476  (90.170) 758.306
Periodens resultat 1.1.31.3.2009  (14.680)  (14.680)
mottatt konsernbidrag (etter skatt)

andre resultatkomponenter
sum andre resultatkomponenter

Periodens totalresultat 1.1.2009-31.3.2009  (14.680) (14.680)

egenkapital per 31.3.2009 586.000 172.692 89.784 848.476 (104.851)  743.625 

kapitalutvidelse 1.4.31.12.2009 290.000 159.500 449.500 449.500
mottatt konsernbidrag (etter skatt) 1.4.31.12.2009 59.040 59.040 59.040

Periodens totalresultat 1.4.-31.12.2009  (39.873)  (39.873)

egenkapital per 31.12.2009 876.000 332.192 148.824 1.357.016 (144.723) 1.212.293

egenkapital 1.1.2010 876.000 332.192 148.824 1.357.016 (144.723) 1.212.293
Periodens resultat 1.1.201031.3.2010 3.534  3.534 

andre resultatkomponenter
aktuarielle gevinster og tap på pensjon  (4)  (4)
skatt på andre resultatkomponenter  1  1 
sum andre resultatkomponenter  (3)  (3)

Periodens totalresultat 1.1.-31.3.2010  3.531  3.531 

egenkapital per 31.3.2010 876.000 332.192 148.824 1.357.016 (141.193) 1.215.823

antall aksjer ved utgangen av perioden 876.000

Tall i 1.000 kroner   1.1.-31.3.2010  1.1.-31.3.2009  1.1.-31.12.2009 

Periodens resultat  3.534  (14.680)  (54.932)

andre resultatkomponenter
aktuarielle gevinster og tap på pensjon  (4)  525 
skatt på andre resultatkomponenter 1  (147)
sum andre resultatkomponenter  (3)  378 

Periodens ToTaLresULTaT 3.531 (14.680) (54.553)
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konTanTsTrØMoPPsTiLLinG
GjensidiGe bank konsern

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. likviditetsbeholdningen er definert som kontanter og krav på 
sentralbanker, og utlån til og krav på kredittinstitusjoner. 

Tall i 1.000 kroner 1.1. - 31.3.2010 1.1. - 31.3.2009 1.1.-31.12.2009

operasjonelle aktiviteter

netto utbetaling av lån til kunder (646.270) (503.274) (4.864.210)

netto innbetaling av innskudd fra kunder 151.563 111.439 419.070 

innbetaling av renter fra kunder 171.117 88.177 304.248 

Utbetaling av renter til kunder (185) (215) (210.000)

netto innbetaling av renter fra kredittinstitusjoner o.l. (7.505) 1.361 9.417 

netto andre provisjonsinntekter 7.910 1.818 7.412 

Utbetaling til drift (74.139) (31.168) (133.896)

netto utbet./innbet. ved kjøp og salg av finansielle instrumenter og 
rentebærende verdipapir

(91.319)  (318.265)

netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (488.829) (331.862) (4.786.224)

investeringsaktiviteter

netto kjøp av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler (1.507) (1.547) (17.364)

netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (1.507) (1.547) (17.364)

Finansieringsaktiviteter

netto innbetaling/ utbetaling() ved låneopptak i kredittinstitusjoner 385.577 249.585 4.329.980 

netto utbetaling av renter på finansieringsaktiviteter (38.998) (19.531) (36.748)

netto innbetaling/ utbetaling() ved andre kortsiktige poster 17.029 19.640 37.137 

innbetalt egenkapital 449.500 

netto innbetalt konsernbidrag/ utbytte 82.000 

netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 363.608 249.693 4.861.869 

sum kontantstrøm (126.729) (83.716) 58.280 

kontantstrøm i perioden

likviditetsbeholdning ved inngangen av perioden 413.928 355.648 355.648 

Likviditetsbeholdning ved utgangen av perioden 287.200 271.932 413.928 

netto innbetaling/ utbetaling() av kontanter (126.729) (83.716) 58.280 

spesifikasjon likviditetsbeholdning

krav på sentralbanker 192.856 109.482 264.519 

innskudd i finansinstitusjoner 94.343 162.450 149.409 

Likviditetsbeholding i kontantstrømoppstilling 287.200 271.932 413.928 
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noTer
GjensidiGe bank konsern

gjensidige bank konsern består av gjensidige bank asa og dat
terselskapet gjensidige bank boligkreditt as. konsernet rapporterer 
etter internasjonale regnskapsstandarder (ifrs) og kvartalsregnskapet 
for første kvartal er avlagt i henhold til ias 34 – delårsrapportering. 
samme regnskapsprinsipper og beregningsmetoder er lagt til grunn 
som i siste årsregnskap. for mer informasjon om regnskapsprinsipper 
viser vi til årsrapporten for 2009 for gjensidige bank asa.

Utarbeidelse av delårsregnskap innebærer bruk av vurderinger, estima
ter og forutsetninger som påvirker anvendelsen av regnskapsprinsip
per og regnskapsførte beløp på eiendeler og forpliktelser, inntekter 
og kostnader. faktiske resultater kan avvike fra disse estimatene. de 
vesentligste vurderingene ved anvendelse av selskapets regnskaps
prinsipper og de viktigste kildene til usikkerhet i estimatene er de 

samme ved utarbeidelse av delårsregnskapet som i årsregnskapet for 
2009.  

konsernet gjensidige bank ble etablert i tredje kvartal 2009 ved 
etablering av gjensidige bank boligkreditt as. aksjekapitalen er på 80 
millioner kroner og gjensidige bank asa eier alle aksjene. selskapet 
ble etablert for å overta deler av låneporteføljen i gjensidige bank 
asa med tanke på utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. regn
skapstall for gjensidige bank asa er benyttet som sammenligningstall 
for konsernet per 31.3.2009.  

alle beløp vises i hele tusen dersom ikke annet fremkommer. som 
følge av avrundingsdifferanser kan det være at tall og prosentsatser 
ikke alltid lar seg summere helt nøyaktig. 

 1 reGnskaPsPrinsiPPer

 2 seGMenTinForMasjon

Tall i 1.000 kroner 31.3.10 31.12.09 30.9.09 30.6.09 31.3.09 31.12.08 30.9.08 30.6.08 31.3.08

innskudd fra kunder  
fordelt på sektor og næring
lønnstakere og lignende 6.702.886 6.550.442 6.364.371 6.455.654 6.242.810 6.131.371 5.177.146 4.525.627 3.105.492
sum innskudd 6.702.886 6.550.442 6.364.371 6.455.654 6.242.810 6.131.371 5.177.146 4.525.627 3.105.492

Utlån til kunder 
fordelt på sektor og næring
lønnstakere og lignende 12.221.875 11.575.604 8.281.289 7.776.284 7.214.668 6.711.394 6.280.854 5.739.448 4.562.047
brutto utlån 12.221.875 11.575.604 8.281.289 7.776.284 7.214.668 6.711.394 6.280.854 5.739.448 4.562.047
gjensidige bank asa har kun ett virksomhetssegment og det er utlån til privatkunder. selskapets totalregnskap utgjør dermed i sin helhet segmentet ”Privatmarked”.

 3 GjeLd Ved UTsTedeLse aV VerdiPaPirer

Tall i 1.000 kroner 31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009

sertifikater og andre kortsiktige låneopptak  2.150.000  600.000  2.475.000 
obligasjonsgjeld  2.750.000  300.000  2.100.000 
egne ikke amortiserte sertifikat/obligasjoner  (200.000)  (100.000)  (205.000)
sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer (pålydende verdi)  4.700.000  800.000  4.370.000 

Løpetid
Gjenstående løpetid (pålydende verdi)
betalbar på anmodning
maksimum 3 måneder  550.000  600.000  495.000 
3 mnd  1 år 1.800.000    1.875.000  
15 år  2.350.000  200.000  2.000.000 
mer enn 5 år
sum  4.700.000  800.000  4.370.000 

nye utstedelser i perioden  925.000  600.000  6.270.000 
tilbakebetaling i perioden  595.000  350.000  2.450.000 
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 4 TaP PÅ UTLÅn oG GaranTier
Tall i 1.000 kroner 31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009

Periodens endring i individuell nedskrivning  365  865  144 
Periodens endring i gruppenedskrivning  22.398  (9)  1.605 
Periodens konstaterte tap dekket av tidligere nedskrivning
Periodens konstaterte tap uten at det tidligere har vært ind.nedskr.  236 
Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap
 = Periodens tapskostnader  23.000  856  1.749 

Tapsavsetning på utlån og garantier
individuell nedskrivning ved starten av perioden 816 672 672
 + økning i ind. nedskrivning på engasjementer der det tidl. er foretatt nedskrivning 143
  tilbakeføring av ind. nedskrivning fra tidligere perioder 168
 + nedskrivning på engasjementer der det tidl. ikke er foretatt ind. nedskrivning 360 865 144
  konstaterte tap i perioden der det tidligere er foretatt ind.nedskrivning
individuell nedskrivning ved slutten av perioden 1.151 1.537 816
konstaterte tap i perioden  234 1.235

Gruppenedskrivning ved starten av perioden 14.485 12.880 12.880
+ Periodens endring i gruppenedskrivning 22.398 (9) 1.605
Gruppenedskrivning ved slutten av perioden 36.883 12.871 14.485

Total  nedskrivning i slutten av perioden 38.034 14.408 15.301
 
Misligholdte og tapsutsatte engasjementer

Misligholdte utlån
brutto mislighold over 30 dager 1)  162.393  15.966  28.934 
individuell nedskrivning  1.151  1.538  816 
netto misligholdte utlån  161.242  14.428  28.118 
avsetningsgrad 0,7 % 9,6 % 2,8 %

andre tapsutsatte engasjementer
tapsutsatte engasjementer (ikke misligholdte)
  individuelle nedskrivninger
netto andre tapsutsatte engasjementer
avsetningsgrad 0 % 0 % 0 %

1) tallene per 31.3.2009 er brutto mislighold over 90 dager. 

 5 kaPiTaLdekninG
Tall i 1.000 kroner

         Mor ansvarlig kapital       konsern
31.12.2009 31.3.2009 31.3.2010 31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009

 1.208.192  820.000  1.208.192 aksjekapital og overkurs  1.208.192  820.000  1.208.192 
 3.436  (61.694)  3.436 annen egenkapital  4.101  (61.694)  4.101 

 1.211.628  758.306  1.211.628 egenkapital  1.212.293  758.306  1.212.293 

 (14.680) delårsresultat som inngår i kjernekapitalen  (14 680)

fradrag
 (41.543)  (39.537)  (39.660) goodwill og andre immaterielle eiendeler (41.210)  (39.537)  (43.254)
 (22.980)  (30.646)  (22.103) Utsatt skattefordel  (22.102)  (30.646)  (22.878)

 1.147.105  673.443  1.149.865 kjernekapital  1.148.981  673.443 1.146.161 

tilleggskapital

 1.147.105  673.443  1.149.865 netto ansvarlig kapital  1.148.981  673.443  1.146.161 
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 6 nærsTÅende ParTer

som nærstående parter anses gjensidige forsikring ba, gjensidige 
bank asa og gjensidige bank boligkreditt as.

vesentlige transaksjoner med nærstående parter utgjør per 31.3.2010 
følgende:

•	 Gjensidige	Bank	ASA	har	kjøpt	tjenester	fra	Gjensidige	Forsikring	
for 6,2 millioner kroner.

•	 Det	er	inngått	avtale	mellom	Gjensidige	Bank	ASA	og	Gjensidige	
bank boligkreditt as om levering av tjenester knyttet til låneadmi
nistrasjon og drift av gjensidige bank boligkreditt. i tillegg omfat
ter avtalen rentebetingelser knyttet til rammekreditt på inntil 250 
millioner kroner hvorav 108,3 millioner kroner er benyttet.

 Per 31.3.2010 utgjør inntekter og renter knyttet til disse avtalene 
totalt en million kroner. Postene er eliminert konsernregnskapet. 

•	 Gjensidige	Bank	ASA	har	investert	1,5	milliard	kroner	i	obligasjoner	
med fortrinnsrett utstedt av gjensidige bank boligkreditt as.  
investeringen er i konsernregnskapet eliminert mot utstedte 
obligasjonslån i gjensidige bank boligkreditt as. 

 Per 31.3.2010 utgjør renter på obligasjonene 8,6 millioner kroner 
og er eliminert i konsernregnskapet.

•	 Per	31.3.2010	har	Gjensidige	Bank	Boligkreditt	AS	innskudd	
i gjensidige  bank asa med 63,5 millioner kroner og renter 
utgjør 0,3 millioner kroner. begge poster er eliminert i konsern
regnskapet.

         Mor kredittrisiko       konsern
31.12.2009 31.3.2009 31.3.2010 31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009

 11.232  2.619  9.400 institusjoner  1.510  2.619  2.390 
 8.343  13.860  8.992 foretak  8.992  13.860  8.343 

 239.893  53.866  289.724 massemarknadsengasjement  291.368  53.866  241.428 
 197.798  206.251  198.889 engasjement med pant i bolig  247.483  206.251  247.917 

 2.067  1.516  2.379 forfalte engasjement  2.379  1.516  2.067 
 12.000  12.000 obligasjoner med fortrinnsrett

 7.028  6.896  7.082 andeler i verdipapirfond  7.082  6.896  7.028 
 1.307  601  694 andre engasjement  521  601 1.188 

 479.668  285.609  529.161 sum minimuskrav kredittrisiko  559.335  285.609  510.361 

 7.197  5.543  7.197 operasjonell risiko  7.197  5.543  7.197 
fradrag:

 (1.060)  (1.030) (2.857) gruppenedskrivning  (3.043)  (1.030) (1.159)
 485.805  290.122  533.501 Minimumskrav ansvarlig kapital  563.348  290.122  516.399 

kapitaldekning
18,9 % 18,6 % 17,2 % kapitaldekningsprosent 16,3 % 18,6 % 17,8 %
18,9 % 18,6 % 17,2 % kjernekapitaldekning 16,3 % 18,6 % 17,8 %

 7 beTinGede ForPLikTeLser oG sikkerHeTssTiLLeLser
         Mor       konsern

31.12.2009 31.3.2009 31.3.2010 Tall i 1.000 kroner 31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009

 1.366.502  1.137.888  1.592.933 lånetilsagn  1.592.933  1.137.888  1.366.502 
 945.856  937.069  1.034.167 Ubenyttede trekkretter  1.268.230  937.069  1.211.712 

 2.312.358  2.074.957  2.627.100 sum betingede forpliktelser  2.861.163  2.074.957  2.578.214 

 256.090  304.612 verdipapir stilt som sikkerhet for lån/
trekkrett i norges bank 1)

 304.612  256.090 

 586.559  586.559 verdipapir stilt som sikkerhet for bytte
ordningen av statskasseveksler mot omf

 586.559  586.559 

 842.649  891.171 sum sikkerhetsstillelser  891.171  842.649 

1) det var ikke etablert lån/sikkerhet i norges bank pr. 31.3.2009.

 5 kaPiTaLdekninG  (forts.)
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 8 Pensjon
Tall i 1.000 kroner 31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009

bokført pensjonsforpliktelse  3.503  952  12.537 

i forbindelse av omlegging av afPordningene har selskapet inntektsført 2,54 millioner kroner i første kvartal 2010.
ved oppkjøpet av citibank i desember 2009 overtok selskapet pensjonsansvaret for ansatte fra citibank som en del av oppgjøret av transaks
jonen. endelig beregnet forpliktelse viste seg å være 6,67 lavere enn først antatt og dette er gjort opp mellom partene i første kvartal 2010 og 
har ingen resultateffekt for selskapet.

nØkkeLTaLL
GjensidiGe bank konsern

kVarTaLsVis resULTaTUTVikLinG
GjensidiGe bank konsern

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

rentenetto i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital %  2,97  0,59  0,63 

tapskostnader i prosent av brutto utlån eks. kredittinstitusjoner %  0,19  0,01  0,03 

egenkapitalavkastning  annualisert 1) %  1,61  10,86  7,74 

innskuddsdekning ved utløpet av perioden 2) %  54,84  86,53  56,59 

kapitaldekning 3) %  16,31  18,57  17,76 

gjennomsnittlig forvaltningskapital tusen kroner 12.995.817 7.691.352 9.077.536

gjennomsnittlig antall årsverk antall 127 45 48

registrerte kunder ved utløpet av perioden antall 77.190 46.647 75.945

reg. kunder som også er forsikr.kunder ved utløpet av perioden antall 38.109 24.950 36.000

Tall i 1.000 kroner 1. kv. 2010 4. kv. 2009 3. kv. 2009 2. kv. 2009 1. kv. 2009

renteinntekter og lignende inntekter  176.177  90.945  64.823  76.706  90.813 

rentekostnader og lignende kostnader  (79.602)  (65.859)  (54.808)  (65.703)  (79.465)

netto rente-/kredittprovisjonsinntekter  96.575  25.086  10.015  11.003  11.348 

Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester  9.859  4.519  3.262  2.844  2.647 

Provisjonskostnader og kostn. ved banktjenester  (1.024)  (1.152) (821)  (945)  (889)

netto provisjonsinntekter  8.835  3.367  2.441  1.899  1.758 

inntekt fra andre finansielle investeringer  144  (648)  3.960  2.256  1.482 

andre driftsinntekter  577  (22)  37 

sum inntekt  106.131  27.783  16.416  15.195  14.588 

lønn og generelle administrasjonskostnader  (58.042)  (28.585)  (22.545)  (15.995)  (21.044)

avskrivninger av varige driftsmidler  (4.084)  (3.926)  (3.424)  (3.210)  (2.953)

andre driftskostnader  (16.097)  (17.225)  (9.000)  (9.225)  (10.124)

sum driftskostnader  (78.223)  (49.736)  (34.969)  (28.430)  (34.121)

resultat før tap  27.908 (21.953)  (18.553)  (13.235)  (19.533)

nedskrivning på utlån  (23.000)  595  (2.592)  (151)  (856)

Periodens resultat før skattekostnad  4.908  (21.358)  (21.145)  (13.386)  (20.389)

konsernet gjensidige bank ble etablert i tredje kvartal 2009 og tall for dette og senere kvartal er konsoliderte tall. 
tallene for første og andre kvartal 2009 vedrører gjensidige bank asa.

1)  resultat før skatt / gjennomsnittlig justert 
egenkapital i perioden  

2)  innskudd fra kunder / brutto utlån kunder  3)  netto ansvarlig kapital / risikovektet beregnings
grunnlag
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resULTaTreGnskaP oG baLanse 
GjensidiGe bank asa

resULTaTreGnskaP
Tall i 1.000 kroner  1.1.-31.3.2010 1.1.-31.3.2009 1.1.-31.12.2009

renteinntekter og lignende inntekter   174.070  90.813  319.423 
rentekostnader og lignende kostnader   79.900  79.465  266.075 
netto rente-/kredittprovisjonsinntekter   94.170  11.348  53.348 
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester   9.859  2.647  13.272 
Provisjonskostnader og kostn. ved banktjenester   1.024  889  3.806 
netto provisjonsinntekter   8.835  1.758  9.466 
inntekt fra andre finansielle investeringer  144  1.482  7.028 
andre driftsinntekter  698  200 
sum inntekter eksklusiv rentenetto   9.677  3.240  16.694 

sum inntekter    103.847  14.588  70.042 

lønn og generelle administrasjonskostnader   58.042  21.044  88.170 
avskrivninger av varige driftsmidler   3.924  2.953  13.301 
andre driftskostnader   15.687  10.124  44.003 
sum driftskostnader   77.653  34.121  145.474 

resultat før tap  26.194  (19.533)  (75.433)
nedskrivning på utlån  23.055  856  1.773 
resultat før skattekostnad  3.139  (20.389)  (77.206)
skattekostnad  879  (5.709)  (21.610)
Periodens resULTaT  2.260 (14.680)  (55.596)

resultat per aksje, kroner (basis og utvannet)  2,6  (25,1)  (76,1)

baLanse
Tall i 1.000 kroner 31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009

eiendeLer
kontanter og krav på sentralbanker  192.856  109.482  264.519 
Utlån til og krav på kredittinstitusjoner  187.319  162.450  301.848 
Utlån til og krav på kunder  10.607.109  7.214.668  9.893.972 
 nedskrivning  (36.858)  (14.409)  (14.071)
netto utlån til kunder  10.570.251  7.200.259  9.879.901 
sertifikat, obligasjoner o.a. rentebærende 2.168.481  255.461  2.077.521 
aksjer (o.a. verdipapir med variabel avkastning)  88.530  86.199  88.026 
eierinteresser i konsernselskap  80.030  80.030 
immaterielle eiendeler  61.762  70.183  64.524 
varige driftsmidler  4.711  3.704  5.244 
andre eiendeler  4.751  2  1.187 
forskuddsbetalinger og opptjente inntekter  28.482  12.088  19.401 
sum eiendeler  13.387.173  7.899.828  12.782.201 

GjeLd
gjeld til kredittinstitusjoner  626.644  568.147 
innskudd og gjeld til kunder  6.702.005  6.242.810  6.550.442 
gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir  4.702.302  799.438  4.366.725 
annen gjeld  10.215  20.313  12.609 
Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter  128.620  92.690  60.113 
avsetning for forpliktelser  og kostnader  3.502 952   12.537 
sum gjeld  12.173.288  7.156.203  11.570.573 

eGenkaPiTaL
aksjekapital  876.000  586.000  876.000 
overkursfond  332.192  172.692  332.192 
annen innskutt egenkapital  148.824  89.784  93.228 
annen egenkapital  (143.131)  (104.851)  (89.792)
sum egenkapital  1.213.885  743.625  1.211.628 

sum gjeld og egenkapital  13.387.173  7.899.828  12.782.201 
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