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Hovedtrekk konsern  
– andre kvartal og første Halvår 2011

•  Konsernets resultat før skattekostnad i kvartalet endte på 1.244,9 millioner kroner (529,7). 
• Underwriting-resultatet for skadeforsikringsvirksomheten i kvartalet endte på 615,0 millioner 

kroner (288,6). Combined ratio for kvartalet var 86,1 (93,3). 
• Finansresultatet for investeringsporteføljen i kvartalet ble 639,4 millioner kroner (288,5).
• Premieinntektene for skadeforsikringsvirksomheten viser en økning på 2,9 prosent i kvartalet 

målt mot samme periode i fjor. 
• Driftskostnadene i skadeforsikringsvirksomheten utvikler seg fortsatt tilfredsstillende. 

Kostnadsandelen for kvartalet endte på 16,8 (17,1). 
• Det er inngått avtale om salg av Hjelp24. Salget vil bli gjennomført i tredje kvartal. 
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godt forsIkrIngsresUltat

resUltatUtvIklIng konsern 
Konsernet fikk et resultat før skattekostnad på 
1.244,9 millioner kroner i kvartalet (529,7).  Resultat 
fra skadeforsikringsvirksomheten, målt ved under-
writing-resultatet, ble 615,0 millioner kroner (288,6). 
Netto finansavkastning for investeringsporteføljen 
ble 1,2 prosent (0,6) i kvartalet. Renteporteføljen 
gir et stabilt hovedbidrag til den positive avkast-
ningen. Eiendom og tilknyttede selskaper ga god 
avkastning i kvartalet. Avkastningen på aksjer ble 
positiv, til tross for fall i aksjemarkedene i perioden. 
Dette skyldes positivt bidrag fra private equity, samt 
aktiv posisjonering innen omløpsaksjer.  

Konsernet fikk et resultat før skattekostnad på 
2.059,9 millioner kroner i første halvår (874,0). 
 Resultat fra skadeforsikringsvirksomheten, målt ved 
underwriting-resultatet, ble 664,7 millioner kroner 
(negativ 80,1). Netto finansavkastning for invester-
ingsporteføljen ble 2,7 prosent (2,2) i første halvår. 

dIskonterIng av forsIkrIngs-
teknIske avsetnInger
Med unntak av forsikringstekniske avsetninger knyt-

tet til dansk yrkesskadeportefølje, er  Gjensidiges 
forsikringstekniske avsetninger regnskapsført til 
nominelle verdier (ikke diskontert). Som forbe-
redelse til forventede endringer i IFRS og nytt sol-
vensregelverk (innføring av Solvens II fra 2013), 
har Gjensidige fra og med andre kvartal 2010 be-
regnet, men ikke regnskapsført, effekten på com-
bined ratio av å diskontere erstatningsavsetning-
ene. For andre kvartal 2011 isolert ville combined 
ratio på diskontert basis vært 81,3, en reduksjon 
på 4,8 prosentpoeng i forhold til regnskapsført 
nominell størrelse. 

Ved beregningen er det for de norske og svenske 
avsetningene benyttet swap-rente, mens det for 
de danske avsetningene er benyttet rente fast-
satt av det danske Finanstilsynet. For de baltiske 
av setningene er det benyttet euroswap-kurve. 

skattekostnad
Skattekostnaden hittil i år var 510,5 millioner  kroner 
(122,1), tilsvarende en effektiv skattesats på 24,8 
prosent (14,0). 

resUltatUtvIklIng konsern 2. kv 2011 2. kv. 2010 1.1.-30.6.2011 1.1.-30.6.2010 1.1.-31.12.2010

Millioner kroner
Skadeforsikring Privat Norge  426,7  229,8  522,8  66,2  662,0 
Skadeforsikring Næringsliv Norge  192,0  65,3  244,4  12,7  368,5 
Skadeforsikring Norden  78,1  50,6  55,2  (59,7)  (70,4)
Skadeforsikring Baltikum  (2,3)  8,2  (8,4)  7,4  17,4 
Konsernsenter/eierrelaterte kostnader 1  (79,5)  (65,3)  (149,3)  (106,8)  (181,2)

Underwriting-resultat skadeforsikring 2  615,0  288,6  664,7  (80,1)  796,3 

Pensjon og sparing  1,7  (6,7)  14,5  (17,9)  (27,9)
Bank  18,1  10,3  32,6  15,2  33,1 
Finansavkastning 3  639,4  288,5  1.418,4  1.125,1  2.704,6 
Merverdiav- og nedskrivninger – immaterielle eiendeler  (44,7)  (39,0)  (90,4)  (162,7)  (254,3)
Øvrige poster 4  15,4  (12,0)  20,1  (5,6)  2,4 
Periodens resultat før skattekostnad  1.244,9  529,7  2.059,9  874,0  3.254,0 

nøkkeltall skadeforsikring
Skadeprosent 5 69,3 % 76,2 % 75,4 % 84,1 % 78,9 %
Kostnadsandel 6 16,8 % 17,1 % 16,9 % 16,9 % 16,5 %
Combined ratio 7 86,1 % 93,3 % 92,3 % 101,0 % 95,3 %

1 Storskader over 30,0 millioner kroner i segmentene Privat Norge, Næringsliv Norge og Norden belastes Konsernsenter, mens erstatningskostnadene under 30,0 millioner kroner belas-
tes segmentet der storskaden er skjedd. Segmentet Baltikum har en egenregning på 0,5 millioner Euro. I kvartalet er Konsernsenter belastet med netto skadekostnader på 47,0 mil-
lioner kroner (33,5), herav storskader på 35,2 millioner kroner (33,5). 

2  Underwriting-resultat skadeforsikring = premieinntekter - erstatningskostnader mv. - driftskostnader
3 Eksklusiv finansavkastning i Pensjon og sparing, samt Bank
4 Helserelaterte tjenester inngår i Øvrige poster
5 Skadeprosent = erstatningskostnader mv./premieinntekter
6 Kostnadsandel = driftskostnader/premieinntekter
7 Combined ratio = skadeprosent + kostnadsandel

egenkaPItal og solvens 
Konsernets egenkapital beløp seg til 22.314,0 mil-
lioner kroner ved utløpet av kvartalet. Annualisert 
egenkapitalavkastning før skattekostnad hittil i år 
endte på 18,0 prosent (8,1). Ved utløpet av kvar-
talet var kapitaldekningen 15,5 prosent (16,1). 
 Solvensmarginen var 556,9 (655,6). 

I tillegg til å teste kapitalen i forhold til legale krav, 
foretas det på kvartalsvis basis en beregning av 
krav til økonomisk kapital, samt krav for å opp-
rettholde en A-rating fra Standard and Poor’s. 
Beregningen av krav til økonomisk kapital gjøres i 
konsernets interne risikomodell, som baserer seg 
på en økonomisk verdsettelse av aktiva og passiva. 
Kapital utover dette utgjør konsernets økonomiske 
overskuddskapital. For å komme frem til den en-
delige overskuddskapitalen gjøres det fradrag for 
beregnet krav til tilleggskapital for å oppretthol-
de dagens  rating samt tilfredsstille legale krav til 
kapital dekning. Ved utløpet av andre kvartal ble 
overskudds kapitalen beregnet til 6,3 milliarder 
kroner (7,0), etter å ha utbetalt et utbytte på 2,35 
milliarder kroner (1,65) i mai 2011.

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

kvartalet med en økning på 8,2 prosent.
• Underwriting-resultatet i kvartalet var 426,7 

millioner kroner (229,8). 
• Forbedringen i underwriting-resultatet  skyldes 

en kombinasjon av økte premieinntekter og 
nedgang i erstatningskostnadene. 

resultatutvikling 
Underwriting-resultatet for kvartalet ble 426,7 mil-
lioner kroner (229,8). Combined ratio for kvartalet 
ble 79,2, en forbedring på 8,7 prosentpoeng fra 
tilsvarende periode i fjor (87,9). Hovedårsaken til 
resultatforbedringen er vekst i premieinntektene og 
lavere erstatningskostnader enn på samme tid i fjor. 

Underwriting-resultatet hittil i år ble 522,8 mil-
lioner kroner (66,2). Combined ratio hittil i år ble 
86,7, en forbedring på 11,5 prosentpoeng fra 
 tilsvarende periode i fjor (98,2). Hovedårsaken er 
vekst i premieinntektene og færre vinterrelaterte 
skader (bolig) enn på samme tid i fjor, i tillegg til 
høyere avviklingsgevinster* sammenlignet med 
tilsvarende periode i fjor.

Premieinntekter
Premieinntektene beløp seg til 2.047,9 millioner kroner 
i kvartalet (1.892,2). Den positive utvik lingen skyldes 
vekst innenfor alle produktom rådene. Premie veksten 
har vært størst innen hoved produktgruppene bolig 
og fritid, dernest motorvogn og personforsikring.
I siste offisielle kvartalsmåling (FNO, per første 

Produktgrupper Privat Norge

Motorvogn 

Bolig 

Annet

Person

8,7 % (8,5 %)

26,4 % 
(25,5 %)

Premieinntekter hittil i år (samme periode i fjor)

46,8 %
(47,2 %)

18,1 %
(18,8 %)

  

skadeforsIkrIng PrIvat norge 2. kv 2011 2. kv. 2010 1.1.-30.6.2011 1.1.-30.6.2010 1.1.-31.12.2010

Millioner kroner
Premieinntekter  2.047,9  1.892,2  3.946,0  3.683,3  7.719,9 
Erstatningskostnader mv.  (1.305,5)  (1.365,7)  (2.799,7)  (3.035,0)  (5.895,5)
Driftskostnader  (315,8)  (296,7)  (623,5)  (582,1)  (1.162,3)

Underwriting-resultat  426,7  229,8  522,8  66,2  662,0 

Merverdiav- og nedskrivninger - immaterielle eiendeler  (2,4)  (2,4)  (4,8)  (104,8)  (109,5)

Skadeprosent 1 63,7 % 72,2 % 70,9 % 82,4 % 76,4 %
Kostnadsandel 2 15,4 % 15,7 % 15,8 % 15,8 % 15,1 %

Combined ratio 3 79,2 % 87,9 % 86,7 % 98,2 % 91,4 %

1 Skadeprosent = erstatningskostnader mv./premieinntekter
2 Kostnadsandel = driftskostnader/premieinntekter
3 Combined ratio = skadeprosent + kostnadsandel

kvartal 2011) viser statistikken at Gjensidige fort-
satt er største selskap innen privatmarkedet selv 
om markedsandelen gikk noe ned i første kvartal. 

Gjennom første og andre kvartal er antall privat-
kunder redusert. Å opprettholde god lønnsomhet 
kombinert med en fortsatt tilfredsstillende premie-
vekst og redusert kundeavgang, er hovedfokus frem-
over. Viktige tiltak for å redusere kunde avgangen 
omfatter blant annet redusert egen andel ved bil-
skader som nå er utvidet til ikke bare å gjelde for 
kunder med NAF-medlemskap, men alle fordels-
kunder, samt mer målrettet kommunikasjon mot 
utsatte kundegrupper. Videre er det iverksatt en 
rekke tiltak både innen salg og skadebehandling 
for å øke kundetilfredsheten. 

For å styrke konkurransekraften og øke salget innen 
motorvogn, lanserte Gjensidige i juni det nye bil-
produktet START 12+ for nye biler solgt gjennom 
bilforhandlere. Målet med det nye bilproduktet er å 
øke markedsandelen som forsikringsgiver for nye biler.  

Hittil i år var premieinntektene 3.946,0 millioner 
kroner (3.683,3).

erstatningskostnader
Erstatningskostnadene i kvartalet var 1.305,5 mil-
lioner kroner, som tilsvarer en reduksjon på 4,4 pro-
sent i forhold til tilsvarende periode i fjor (1.365,7). 
Skadeprosenten ble 63,7, en forbedring på 8,4 pro-
sentpoeng i forhold til tilsvarende periode i fjor 
(72,2). Flommen på indre Østlandet i juni belaster * Avviklingsgevinst/-tap = estimatavvik fra tidligere perioder

resultatet i kvartalet med 28,0 millioner kroner i er-
statningskostnader. Det har ikke vært storskader 
i kvartalet, hverken i år eller i fjor. Avviklingsgevin-
sten i kvartalet utgjør 6,9 millioner kroner (20,8). 

Erstatningskostnadene hittil i år er 2.799,7 millioner 
kroner, som tilsvarer en reduksjon på 7,8 prosent 
i forhold til samme periode i fjor (3.035,0). Skade-
prosenten ble 70,9, en forbedring på 11,4 prosent-
poeng i forhold til første halvår i fjor (82,4). Årets 
første måneder hadde et betydelig lavere innslag av 
vinterrelaterte skader enn fjoråret, og boligproduk-
tet (eksklusive naturskader) har derfor en betydelig 
bedre skadeutvikling enn til samme tid i fjor. Også 
motor-, fritids- og personforsikring har så langt i 
år et lavere erstatningsnivå enn i samme periode i 
fjor. Det har ikke vært storskader i perioden, hver-
ken i år eller i fjor. Avviklingsgevinster beløp seg til 
81,0 millioner kroner hittil i år, mot 31,4 millioner 
kroner i samme periode i fjor. 

driftskostnader 
Kostnadsandelen for kvartalet ble 15,4 mot 15,7 i 
fjor. Det er et mål fremover å redusere kostnadsan-
delen gjennom endret organisering av distribusjonen, 
prosessforbedringer og annet effektiviseringsarbeid.

Hittil i år er kostnadsandelen 15,8, uendret fra 
tilsvarende periode i fjor. Inntektsføring av AFP-
ordningen i 2010 reduserte kostnads andelen for 
første halvår i fjor med 0,7 prosentpoeng.
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utviklingen er positiv for produktene bygning, 
landbruk og ansvar, mens det er premienedgang 
for de øvrige produktområdene. Nye og mer ren-
dyrkede roller for salgsapparatet og påfølgende 
økt aktivitetsnivå har gitt ønskede resultater.

Etter flere år med avgang vises det en positiv utvik-
ling med 30 prosent reduksjon i netto kunde avgang 
hittil i år sammenlignet med fjoråret. I storkunde-
markedet er avtalene med forfall i andre kvartal 
for første gang på flere år fornyet med netto pre-
mievekst. Aktivitet og salg ligger betydelig over 
fjoråret til tross for omstilling og færre selgere.

Hittil i år var premieinntektene 2.662,9 millioner 
kroner (2.697,6), tilsvarende en nedgang på 1,3 
prosent i forhold til samme periode i fjor. Reduk-
sjonen skyldes nedgang i personporteføljen i stor-
kundesegmentet, redusert volum av motorvogn-
portefølje samt avviklet marineportefølje. 

erstatningskostnader
Erstatningskostnadene var 969,1 millioner kroner i 
kvartalet (1.103,4). Skadeprosenten i kvartalet endte 
på 71,5 (81,8). Nedgangen i skadeprosenten viser 
at det er en reell forbedring i den underliggende 
lønnsomheten. Særlig gjelder dette for produkte-
ne motor og marine. Flommen på indre Østlandet 
i juni belaster resultatet i kvartalet med 37,1 mil-
lioner kroner i erstatningskostnader. Storskadene 
beløp seg til 103,5 millioner kroner i kvartalet, mens 
de for tilsvarende periode i fjor beløp seg til 131,4 

skadeforsIkrIng  
nÆrIngslIv norge
• Premieinntektene økte med 0,6 prosent i kvar-

talet. 
• Underwriting-resultatet er betydelig forbedret, 

til 192,0 millioner i kvartalet (65,3).
• Nominelle driftskostnader i kvartalet er 8,7 

prosent høyere enn i fjor, delvis som en følge 
av omorganiseringskostnader.

resultatutvikling 
Underwriting-resultatet i kvartalet var 192,0 mil-
lioner kroner (65,3). Combined ratio ble 85,8 (95,2). 
Nedgangen i skadeprosenten viser at det er en  reell 
forbedring i den underliggende lønnsomheten. 
 Videre er omfanget av storskader noe redusert fra 
tilsvarende periode i fjor, samtidig som avviklings-
gevinstene er noe høyere. 

Hittil i år er underwriting-resultatet 244,4 millioner 
kroner (12,7). Combined ratio hittil i år er 90,8, en 
forbedring på 8,7 prosentpoeng i forhold til samme 
periode i fjor (99,5). Forbedringen skyldes lavere 
skadeprosent som følge av økte priser og lavere 
risiko profil, særlig innen person- og motorforsikring. 
I tillegg var innslaget av vinterrelaterte  skader på 
et forventet nivå, og betydelig lavere enn tilsvar-
ende periode i fjor.

Premieinntekter 
Premieinntektene i kvartalet ble 1.356,3 millioner 
kroner (1.348,2), en økning på 0,6 prosent sam-
menlignet med tilsvarende periode i fjor. Premie-

Produktgrupper Næringsliv Norge

Motorvogn 

Marine/
transport 

Landbruk 

Ansvar

Annet

Bygning 

Person5,6 %
(5,3 %)

17,5 %
(16,3 %)

0,5 % 
(0,6 %)

30,3 %
(32,2 %)

25,8 % 
(24,6 %)

15,5 %
(16,0 %)

 4,9 %
 (5,1 %)

Premieinntekter hittil i år (samme periode i fjor)

millioner kroner. Avviklingsgevinst i kvartalet var 
på 41,6 millioner kroner (negative 3,8).

Hittil i år ble erstatningskostnadene 2.033,4 mil-
lioner kroner (2.330,4). Skadeprosenten ble 76,4 
(86,4). Hittil i år er det en betydelig forbedring i 
skadeprosent for produktene landbruk, marine 
og motor. Bedringen for landbruk skyldes frost-
skadene i første kvartal 2010, mens bedringen 
for motor kan forklares med endring i porteføljen 
og ny  tariff.  Marine hadde høyere belastning av 
storskader i 2010. Også for produktene ansvar og 
person er det en bedring i skadeprosenten, mens 
skadeprosenten for bygningsbransjer viser økning. 
Hittil i år beløp storskadene seg til 167,5 millioner 
kroner, mens de for tilsvarende periode i fjor be-
løp seg til 207,5 millioner kroner. Avviklingsgevin-
sten hittil i år var 54,4 millioner kroner, noe lavere 
enn i fjor (71,0).

driftskostnader
Kostnadsandelen i kvartalet er 14,4 (13,3). De no-
minelle kostnadene er 8,7 prosent høyere enn i 
tilsvarende periode i fjor. Økningene relaterer seg 
delvis til engangseffekt knyttet til omorganisering 
av divisjonen.

Hittil i år er kostnadsandelen 14,5 (13,1). Nomi-
nelle kostnader har økt med 30,4 millioner kroner 
i forhold til samme periode i fjor. Inntektsføring av 
AFP-ordningen i 2010 reduserte kostnads andelen 
for første halvår i fjor med 0,6 prosentpoeng.

skadeforsIkrIng nÆrIngslIv norge 2. kv 2011 2. kv. 2010 1.1.-30.6.2011 1.1.-30.6.2010 1.1.-31.12.2010

Millioner kroner
Premieinntekter  1.356,3  1.348,2  2.662,9  2.697,6  5.401,0 
Erstatningskostnader mv.  (969,1)  (1.103,4)  (2.033,6)  (2.330,4)  (4.339,6)
Driftskostnader  (195,2)  (179,5)  (384,9)  (354,5)  (692,9)
Underwriting-resultat  192,0  65,3  244,4  12,7  368,5 

Skadeprosent 1 71,5 % 81,8 % 76,4 % 86,4 % 80,3 %
Kostnadsandel 2 14,4 % 13,3 % 14,5 % 13,1 % 12,8 %
Combined ratio 3 85,8 % 95,2 % 90,8 % 99,5 % 93,2 %

1 Skadeprosent = erstatningskostnader mv./premieinntekter
2 Kostnadsandel = driftskostnader/premieinntekter
3 Combined ratio = skadeprosent + kostnadsandel 
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skadeforsIkrIng norden
• Premieinntektene viser en negativ utvikling 

i kvartalet, og er redusert med 1,6 prosent i 
forhold til tilsvarende periode i fjor.

• Underwriting-resultat var 78,1 millioner kroner 
i kvartalet (50,6). 

• De nominelle driftskostnadene er redusert.

resultatutvikling
Underwriting-resultatet i kvartalet ble 78,1 millio-
ner kroner (50,6). Combined ratio endte på 91,4 
(94,5). Forbedringen i underwriting-resultatet 
skyldes en kombinasjon av lavere erstatnings- og 
driftskostnader og en større avviklingsgevinst i år 
enn i samme periode i fjor. 

Underwriting-resultatet hittil i år ble positivt med 
55,2 millioner kroner (negativt 59,7). Combined ratio 
endte på 97,0 (104,1). Forbedringen skyldes først 
og fremst en bedre utvikling i erstatningskostnad-
ene, samt lavere driftskostnader.

Premieinntekter
Premieinntektene i kvartalet ble 907,3 millioner 
kroner (922,5), en nedgang på 1,6 prosent. Ned-
gangen skyldes i hovedsak valutakurseffekt, samt 
bortfall av en betydelig kunde. I tillegg er det i kvar-
talet innregnet en gjeninnsettelses reassuransepre-
mie på 20,0 millioner kroner. Forøvrig er det posi-
tiv utvikling i næringslivssatsningen i det svenske 
markedet. Fokuset på lønnsomhet har imidlertid 
medført noe avgang innen næringslivssatsningen 
i det danske markedet. 

Premieinntektene hittil i år var 1.823,3 millioner 
kroner (1.458,4). Kjøpet av Nykredit Forsikring, 
med virkning fra 1. mai 2010, står for det vesent-
ligste av veksten for segmentet. 

erstatningskostnader
Erstatningskostnadene i kvartalet endte på 670,4 
millioner kroner (696,4). Dette ga en skadeprosent 
på 73,9 (75,5). Storskadenivået i perioden var la-
vere enn i tilsvarende periode i fjor, og beløp seg 
til 23,1 millioner kroner (42,7). Avviklingsgevin-
sten i kvartalet beløp seg til 57,1 millioner kroner 
(61,8). Det arbeides med å bedre den underlig-
gende lønnsomheten. 

Produktgrupper Norden

Person

Motorvogn

Bygning33,8 %
(33,2 %)

Annet

Ansvar

4,3 % (4,8 %)

7,7 % (3,6 %)

Landbruk 5,2 % (3,7 %)

30,9 % 
(31,8 %)

Premieinntekter hittil i år (samme periode i fjor)

18,0 %
  (22,8 %)

Erstatningskostnadene hittil i år endte på 1.462,0 
millioner kroner (1.249,5). Dette ga en skadeprosent 
på 80,2 i perioden (85,7). Det var en høyere andel 
værrelaterte skader i første kvartal enn forventet. 
Storskadenivået hittil i år var noe lavere enn i tilsvar-
ende periode i fjor, og beløp seg til 52,5 millioner 
kroner (92,7). Avviklingsgevinsten ved utgangen av 
juni beløp seg til 76,3 millioner kroner, mot 60,4 
millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. 

driftskostnader
Kostnadsandelen utgjorde 17,5 i kvartalet (19,0). 
Driftskostnadene i kvartalet var lavere enn i fjor.  I 
andre kvartal 2010 ble driftskostnadene belastet 
med engangskostnader på 22,8 millioner kroner 
knyttet til integrasjonen av Nykredit Forsikring. 

Kostnadsandelen utgjorde 16,8 hittil i år (18,4). De 
nominelle driftskostnadene økte med 37,6 millioner 
kroner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. 
Økningen skyldes i hovedsak økte kostnader som 
følge av større forretningsvolum etter oppkjøpet 
av Nykredit Forsikring. 
 

skadeforsIkrIng norden 2. kv 2011 2. kv. 2010 1.1.-30.6.2011 1.1.-30.6.2010 1.1.-31.12.2010

Millioner kroner
Premieinntekter  907,3  922,5  1.823,3  1.458,4  3.453,1 
Erstatningskostnader mv.  (670,4)  (696,4)  (1.462,0)  (1.249,5)  (2.882,7)
Driftskostnader  (158,8)  (175,5)  (306,2)  (268,6)  (640,7)
Underwriting-resultat  78,1  50,6  55,2  (59,7)  (70,4)

Merverdiav- og nedskrivninger - immaterielle eiendeler  (33,7)  (29,1)  (68,1)  (47,1)  (117,0)

Skadeprosent 1 73,9 % 75,5 % 80,2 % 85,7 % 83,5 %
Kostnadsandel 2 17,5 % 19,0 % 16,8 % 18,4 % 18,6 %
Combined ratio 3 91,4 % 94,5 % 97,0 % 104,1 % 102,0 %

1 Skadeprosent = erstatningskostnader mv./premieinntekter
2 Kostnadsandel = driftskostnader/premieinntekter
3 Combined ratio = skadeprosent + kostnadsandel 
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skadeforsIkrIng BaltIkUM
• Premieinntektene er redusert fra tilsvarende 

periode i fjor. Dette skyldes markedsfallet i 
det baltiske forsikringsmarkedet gjennom de 
to siste år. Markedsutviklingen er imidlertid 
under bedring.

• Underwriting-resultatet i kvartalet var nega-
tivt med 2,3 millioner kroner (positivt 8,2), og 
er preget av høyere frekvens av mellomstore 
skader enn forventet.

• Nominelle driftskostnader er redusert som følge 
av flere iverksatte kostnadsreduserende tiltak.

resultatutvikling 
Underwriting-resultatet ble negativt med 2,3 mil-
lioner kroner i kvartalet (positivt 8,2). Combined 
ratio i kvartalet ble 102,4 (93,0). I tillegg til høy-
ere frekvens av mellomstore skader enn ventet, er 
segmentet også truffet av en storskade i kvartalet. 

Underwriting-resultatet ble negativt med 8,4 mil-
lioner kroner hittil i år (positivt 7,4). Combined ratio 
hittil i år ble 104,4 (97,0). Resultatet er preget av et 
høyt antall vinterrelaterte skader, to store brann-
skader og flere mellomstore skader enn forventet.

Premieinntekter
Premieinntektene i kvartalet var 95,2 millioner kro-
ner (117,0). Det har imidlertid vært en positiv utvik-
ling i forfalt premie i perioden som en følge av en 
bedret markedsutvikling. For å øke premieveksten 
gjennomføres nå intensiv salgstrening, vurdering 
av mulighet for salg over internett i Litauen, samt 
at man har ekstra oppmerksomhet mot megler-
kanalen i Litauen.

Premieinntektene hittil i år var 191,4 millioner 
kroner (246,2). Nedgangen skyldes de senere års 
negative utvikling i det baltiske markedet. Det 
samlede  skadeforsikringsmarkedet i Baltikum har 
imidlertid stabilisert seg så langt i år, med positiv 
vekst i Litauen. 

erstatningskostnader
Erstatningskostnadene i kvartalet var 67,5 millio-
ner kroner (70,2). Dette gir en skadeprosent på 
70,9 i kvartalet (60,0). Det har vært flere mellom-
store skader som har gitt en betydelig forverring i 
skade prosenten i kvartalet. Ulike tiltak for å bremse 
den negative skadeutviklingen blir nå vurdert. En 
storskade belaster segmentet i kvartalet med 3,9 

Produktgrupper Baltikum

Motorvogn 
15,6 %
(12,2 %)

   64,0 % 
(71.1 %)

12,3 %
(9,6 %) 

Bygning

Person

Annet

4,6 % (4,0 %) 3,5 % (3,1 %)

Premieinntekter hittil i år (samme periode i fjor)

millioner kroner (0,0) og Konsernsenter med 11,8 
millioner kroner (0,0). Avviklingsgevinst i kvartalet 
var på 1,9 millioner kroner (1,9).

Erstatningskostnadene hittil i år endte på 139,0 mil-
lioner kroner (165,0). Dette tilsvarer en skadeprosent 
på 72,6 hittil i år (67,0). Et høyt antall vinterrelaterte 
skader påvirket første kvartal negativt både i år og 
i fjor. Analyser over flere år viser at sesongvaria-
sjon ene i Baltikum blir sterkere. Det har i tillegg 
vært to store brannskader og flere mellomstore 
skader. Hittil i år utgjør storskadene 3,9 millioner 
kroner (0,0) og Konsernsenter er belastet med 11,8 
millioner kroner (0,0). Avviklingsgevinsten hittil i år 
beløp seg til 17,4 millioner kroner (21,5). De høye 
avviklingsgevinstene skyldes først og fremst den 
generelle prisnedgangen i de baltiske markedene.

driftskostnader
Kostnadsandelen for kvartalet var 31,5 (32,9). De 
to foregående år er det iverksatt mange kostnads-
reduserende tiltak som sammen med lavere forret-
ningsvolum har bidratt til lavere driftskost nader til 
tross for økte offentlige skatter og avgifter.

Kostnadsandelen hittil i år var 31,8 (30,0). 

skadeforsIkrIng BaltIkUM 2. kv 2011 2. kv. 2010 1.1.-30.6.2011 1.1.-30.6.2010 1.1.-31.12.2010

Millioner kroner
Premieinntekter  95,2  117,0  191,4  246,2  459,3 
Erstatningskostnader mv.  (67,5)  (70,2)  (139,0)  (165,0)  (305,3)
Driftskostnader  (29,9)  (38,5)  (60,8)  (73,8)  (136,7)
Underwriting-resultat  (2,3)  8,2  (8,4)  7,4  17,4 

Merverdiav- og nedskrivninger - immaterielle eiendeler  (1,4)  (1,6)  (2,9)  (3,3)  (8,6)

Skadeprosent 1 70,9 % 60,0 % 72,6 % 67,0 % 66,5 %
Kostnadsandel 2 31,5 % 32,9 % 31,8 % 30,0 % 29,8 %
Combined ratio 3 102,4 % 93,0 % 104,4 % 97,0 % 96,2 %

1 Skadeprosent = erstatningskostnader mv./premieinntekter
2 Kostnadsandel = driftskostnader/premieinntekter 
3 Combined ratio = skadeprosent + kostnadsandel 
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PensJon og sParIng 
• Positivt resultat før skattekostnad i kvartalet.
• Pensjon og sparing er nå det fjerde største liv-

selskapet innen innskudds pensjon (i følge sta-
tistikk fra FNO).

• Forvaltningskapitalen viser moderat vekst, 
 hovedsaklig som følge av en beskjeden mar-
kedsutvikling.

resultatutvikling
Resultat før skattekostnad i kvartalet ble 1,7 mil-
lioner kroner (negativt 6,7). Den positive utviklin-
gen skyldes inntektsøkning som følge av vekst i 
kundeporteføljen. 

Hittil i år er resultat før skattekostnad 14,5 millioner 
kroner (negativt 17,9). Fremgangen kan relateres 
til økte inntekter som følge av vekst i kundeporte-
føljen, samt en engangseffekt knyttet til merverdi-
avgiftsrefusjon (7,9 millioner kroner) i første kvartal.

Premie- og forvaltningsinntekter 
Premieinntektene i kvartalet var 133,7 millioner 
kroner (116,2). Økningen skyldes økt kundepor-
tefølje, særlig innenfor kollektiv innskuddspensjon.

Hittil i år er premieinntektene på 240,2 millioner 
kroner (181,6).  

Forvaltnings- og tegningsinntektene i spare-

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

Obligasjoner 
som holdes 
til forfall

Pengemarked

Aksjefond

Andre 
finansielle 
investeringer

Obligasjoner 
klassifisert som 
lån og fordringer

 23,2 % (32,8 %)

0,0 % (5,5 %)

1,3 % (0,4 %)

0,0 % (1,7 %)

   73,6 % 
(58,9 %)  

2,0 % (0,7 %)

Omløps-
obligasjoner

PensJon og sParIng 2. kv 2011 2. kv. 2010 1.1.-30.6.2011 1.1.-30.6.2010 1.1.-31.12.2010

Millioner kroner
Premieinntekter  133,7  116,2  240,2  181,6  335,8 
Erstatningskostnader mv.  (109,8)  (89,4)  (192,0)  (135,4)  (258,1)
Driftskostnader  (29,8) (26,6) (50,4)  (54,6)  (109,6)
Underwriting-resultat  (6,0)  0,2  (2,2)  (8,3)  (31,8)
Forvaltningsinntekter  7,8  5,4  17,3  10,4  22,4 
Netto finansinntekter  6,1  (2,4)  12,4  (1,7)  14,5 
Andre inntekter  5,3  2,7  10,5  5,7  14,1 
Andre kostnader  (11,6)  (12,6)  (23,5)  (24,1)  (47,1)
resultat før skattekostnad  1,7  (6,7)  14,5  (17,9)  (27,9)

Fortjenestemargin sparing, i prosent 1  0,30  0,34  0,61 
Bokført avkastning fripoliseporteføljen 2  2,83  2,47  5,29 
Verdijustert avkastning fripoliseporteføljen 3  2,46  1,86  5,10 

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

virksomheten endte på 7,8 millioner kroner i kvar-
talet (5,4). Økningen skyldes først og fremst vekst 
i forvaltningskapitalen. 

Hittil i år er forvaltnings- og tegningsinntektene 
17,3 millioner kroner (10,4). 

Fortjenestemarginen for sparing ble 0,30 prosent 
ved utgangen av kvartalet. Tilsvarende margin i fjor 
var 0,34 prosent. Reduksjonen skyldes en økende 
andel storkunder med lavere marginer. 

driftskostnader
Driftskostnadene i kvartalet endte på 41,5 mil-
lioner kroner (39,2). Av dette var 29,8 millioner 
kroner (26,6) tilknyttet forsikringsvirksomheten. 
Kostnadsøkningen skyldes en generell økning i 
forretningsomfanget både for pensjon og sparing.

De totale driftskostnadene beløp seg til 73,8 milli oner 
kroner for de to første kvartalene (78,6), hvorav 50,4 
millioner kroner (54,6) var driftskostnader tilknyttet 
forsikringsvirksomheten. Kostnadsutviklingen var 
som forventet, og reduksjonen skyldes hovedsakelig 
nevnte inntektsføring av merverdi avgifts refusjon 
på 7,9 millioner kroner i første kvartal.  

kapital til forvaltning 

Kapital til forvaltning for pensjonsvirksomheten 
økte med 799,6 millioner kroner i løpet av det før-
ste halvåret (1.146,3). Veksten skyldes i hovedsak 
økt premiebestand for kollektiv innskuddspensjon. 
Økningen i samme periode i fjor inkluderer også 
overtakelse av en portefølje fra Handels banken. 
Ved utløpet av kvartalet utgjorde pensjons kapitalen 
7.473,7 millioner kroner (5.516,6). Av dette ut-
gjorde kollektivporteføljen 2.380,0 millioner kro-
ner. Bokført avkastning på fripoliseporteføljen 
var 2,83 prosent hittil i år (2,47). Dette vurderes å 
være et tilfredsstillende resultat sett i forhold til 
risiko eksponeringen. Den årlige gjennomsnittlige 
rentegarantien er på 3,55 prosent. 

Sparevirksomheten opplevde en vekst i forvaltnings-
kapitalen på 161,4 millioner kroner i det første halv-
året (2.767,1). Den moderate veksten i år  skyldes 
først og fremst en beskjeden markedsutvikling, samt 
en mindre kundeavgang innenfor privat markedet. 
Fjorårets vekst er dominert av overtagelsen av en 
stor institusjonell kunde.  Totalt utgjorde forvalt-
ningskapitalen for spareområdet 5.858,6 millioner 
kroner ved utgangen av perioden (4.447,7). 

Den totale forvaltningskapitalen har økt med 961,0 
millioner kroner i år (3.913,4), og utgjorde 13.332,3 
millioner kroner ved utløpet av perioden (9.964,3). 
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Bank
• Svak vekst i utlån og innskudd i kvartalet.
• Positiv resultatutvikling sammenlignet med 

 tilsvarende kvartal i fjor.
• Arbeid med å samordne sterkere dagligbank- 

og forbrukslånsvirksomheten er igangsatt.

resultatutvikling
Resultat før skattekostnad i kvartalet ble 18,1 mil-
lioner kroner (10,3), tilsvarende en økning på 7,8 mil-
lioner kroner fra samme periode i fjor. Hovedårsaken 
til resultatforbedringen er økte inntekter som følge 
av volumvekst og lavere nedskrivninger på utlån.

Resultat før skattekostnad hittil i år ble 32,6 mil-
lioner kroner (15,2), en økning på 17,3 millioner 
kroner fra samme periode i fjor. 

netto rente- og 
kredittprovisjonsinntekter
Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter i kvar-
talet var på 107,8 millioner kroner (103,8). 

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter hittil 
i år ble 213,7 millioner kroner (200,3). Økningen 
skyldes i hovedsak vekst i utlånene.

Rentenetto i forhold til gjennomsnittlig forvalt-
ningskapital ved utgangen av kvartalet utgjorde 

2,73 prosent (3,03). Nedgangen skyldes i hovedsak 
større andel utlån med pant i bolig sammenlignet 
med tilsvarende periode i fjor.

driftskostnader
Driftskostnadene i kvartalet ble 81,8 millioner kro-
ner (65,8), tilsvarende en økning på 16,0 millioner 
kroner fra samme periode i fjor. Økningen skyl-
des blant annet økte avskrivninger og kostnader 
knyttet til strukturell omorganisering. Pågående 
lønnsomhetsprosjekt i banken har medført høy-
ere kon sulenthonorar og omstillingskostnader enn 
normalt. Den strukturelle omorganiseringen er en 
følge av integrasjonsprosessen etter oppkjøpet av 
forbrukslånsporteføljen i slutten av 2009.   

Driftskostnadene hittil i år ble 157,1 millioner kro-
ner (144,0), tilsvarende en kostnadsøkning på 13,0 
millioner kroner fra samme periode i fjor. 

nedskrivning på utlån 
Banken har kostnadsført 20,7 millioner kroner 
i nedskrivning på utlån i kvartalet (37,3), som i 
det alt vesentlige er relatert til forbrukslånporte-
føljen. Nedskrivningen knytter seg i hovedsak til 
beregnede gruppenedskrivninger, som skal dekke 
potensielle tap som ikke individuelt er identifisert 
som tapsutsatte.

Hittil i år har banken kostnadsført 46,3 millioner 
kroner i nedskrivning på utlån (60,3). 

Annualiserte tapskostnader i prosent av brutto ut-
lån for årets første halvår er 0,63 prosent (0,92). 
Nedgangen skyldes i hovedsak en større andel 
pantesikrede utlån, samt god utvikling i den  totale 
låneporteføljen. Tapssituasjonen er i henhold til 
forventningene.

Utlån og innskudd
Gjensidige Bank har hatt en økning i utlån på 348,8 
millioner kroner i kvartalet (829,2), og ved utløpet 
av perioden utgjorde brutto utlån 14.596,7 mil-
lioner kroner (13.051,0). Utlånsporteføljen økte 
med 477,2 millioner kroner i første halvår (1.475,4). 

Bankens innskudd i kvartalet hadde en økning på 
88,1 millioner kroner (455,0). I første halvår økte 
bankens innskudd med 258,6 millioner kroner 
(606,5), til 9.378,6 millioner kroner ved utløpet av 
perioden (7.157,0).

Innskuddsdekningen var ved utgangen av kvar talet 
64,3 prosent (54,8). Økningen i innskuddsdek-
ningen sammenlignet med tilsvarende periode i 
fjor skyldes i hovedsak en positiv innskuddsutvik-
ling i andre halvår 2010. Ved utgangen av 2010 
var innskuddsdekningen 64,6 prosent.

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

Bank 2. kv 2011 2. kv. 2010 1.1.-30.6.2011 1.1.-30.6.2010 1.1.-31.12.2010

Millioner kroner
Renteinntekter og lignende inntekter  216,3  192,5  431,1  368,7  782,6 
Rentekostnader og lignende kostnader  (108,5)  (88,7)  (217,3)  (168,3)  (375,6)
netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 107,8 103,8 213,7 200,3 407,0
Netto finansinntekter og andre inntekter  12,9  9,7  22,2  19,3  37,5 
Driftskostnader  (81,8)  (65,8)  (157,1)  (144,0)  (302,1)
Nedskrivning på utlån  (20,7) (37,3) (46,3)  (60,3)  (109,4)
resultat før skattekostnad  18,1  10,3  32,6  15,2  33,1 

Rentenetto i prosent, annualisert 1  2,73  3,03  2,88 

Kapitaldekning 2 14,6  15,3  16,1 

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

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

InnskuddUtlån14.596,7 
(13.051,0)

9.378,6
(7.157,0)

Millioner kroner
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forvaltnIng av fInansIelle 
eIendeler og eIendoMMer
• Tilfredsstillende resultat for investeringsporte-

føljen. 
• Finansavkastningen i kvartalet var 1,2 prosent 

(0,6). 

samlet portefølje 
Konsernets investeringsportefølje omfatter alle 
 investeringsmidler i konsernet, med unntak av Pen-
sjon og sparing samt Bank. Ved utløpet av kvartalet 
utgjorde investeringsporteføljen 52.428,2 millioner 
kroner. Finansresultatet for investeringsporte-
føljen utgjorde 639,4 millioner kroner i kvartalet, 
mot et resultat på 288,5 millioner kroner i tilsvar-
ende kvartal i fjor. 

Netto finansavkastning for investeringsporteføljen 
ble 1,2 prosent (0,6) i kvartalet. Renteporteføljen 
gir et stabilt hovedbidrag til den positive avkast-
ningen. Eiendom og tilknyttede selskaper ga god 
avkastning i kvartalet. Avkastningen på aksjer ble 
positiv, til tross for fall i aksjemarkedene i perioden. 
Dette skyldes positivt bidrag fra private equity, samt 
aktiv posisjonering innen omløpsaksjer.  

renteportefølje
Renteporteføljen utgjorde 37,6 milliarder kroner 
ved utløpet av kvartalet, og består av fire del-
porte føljer: pengemarkedspapirer, omløpsobliga-
sjoner, obligasjoner som holdes til forfall, samt lån 
og fordringer. Motpartsrisikoen i renteporteføljen 

fordeler seg med 17,0 prosent mot stat og annen 
offentlig sektor, 61,7 prosent mot banker og fi-
nansinstitusjoner, samt 21,3 prosent mot  industri. 
Fordelt etter kredittrating, er 74,2 prosent klassi-
fisert som såkalt ”investment grade”, 2,7 prosent 
er klassifisert som ”high yield”, mens de rest erende 
23,2 prosentene ikke har offisiell kredittrating. Av 
de siste er 26,1 prosent utstedt av norske spare-
banker, mens  resten hovedsakelig er utstedt av 
norske kraftprodu senter og kraftdistributører, 
eien domsselskaper eller statsgaranterte selskaper. 
6,4 prosent av renteporte føljen er plassert i obli-
gasjoner hvor kupongen justeres med utviklingen 
i norsk konsumprisindeks.

Obligasjonsinvesteringer i såkalte PIIGS-land  utgjorde 
ved utløpet av kvartalet totalt 538,3 millioner kroner. 
Av dette er 186,0 millioner kroner i senior banklån 
i irske banker, med pålydende 222,0 millioner kro-
ner. 291,1 millioner kroner er investert i spanske 
obligasjonslån utstedt av kredittinstitusjon som er 
statsgarantert. 61,3 millioner kroner er investert i 
italienske senior banklån. Disse obligasjonsinvester-
ingene inngår i porteføljen obligasjoner som hol-
des til forfall. Det er ikke foretatt nedskrivninger 
på disse investeringene i kvartalet.

Avkastningen for renteporteføljen (inklusive alle 
bankinnskudd) ble 1,0 prosent i kvartalet, eksklu-
sive verdiendringer for hold til forfall-porteføljen 
og lån- og fordringer-porteføljen. Mens renter 
for løpetider mellom 0-2 år var omtrent uendret i 

 perioden falt rentenivået for de lengre løpetidene. 
Urealisert merverdi i hold til forfall og lån- og for-
dringer-porteføljen steg med 0,1 milliarder kroner 
i perioden, til 0,4 milliarder kroner.

aksjeportefølje 
Ved utløpet av kvartalet var den totale aksjeek-
sponeringen på 7,5 milliarder kroner. De viktigste 
postene er aksjer i Storebrand og egenkapitalbe-
vis i SpareBank1 SR-Bank, samt fondsinvesteringer 
innen private equity og omløpsaksjer. Investeringene 
i Storebrand og SpareBank1 SR-Bank er klassifisert 
som tilknyttede selskaper. Ved utløpet av kvartalet 
er aksjeposten i Storebrand regnskapsført til 3.442,6 
millioner kroner. Tilsvarende tall for investeringen 
i SpareBank1 SR-Bank er 963,1 millioner kroner. 

Resultatet fra tilknyttede selskaper utgjorde 104,2 
millioner kroner. Dette tilsvarer en avkastning på 
2,4 prosent. Av dette utgjør 78,5 millioner kroner 
Gjensidiges estimerte andel av Storebrands resul-
tat for kvartalet, inklusive merverdiavskrivninger 
og estimatavvik fra tidligere perioder. 25,7 mil-
lioner kroner utgjør Gjensidiges estimerte andel 
av SpareBank1 SR-Banks resultat for kvartalet, 
 inklusive merverdiavskrivninger og estimatavvik 
fra tidligere perioder. 

I kvartalet ble det inntektsført 31,2 millioner kroner 
fra aksjeporteføljen (eksklusive tilknyttede selska-
per), noe som utgjør en avkastning på 1,1 prosent.

Aktivaallokering
Ved utløpet av perioden (samme periode i fjor)

Obligasjoner 
til amortisert 
kostn

Eiendom

H
edgefond og 

andre fin. instr.

Omløps-
obligasjoner

Aksjer Tilkn. 
selskaper

Penge-
marked 
og bank

     20,2 %
(23,2 %)

8,4 % (7,5 %)

5,8 % (3,0 %)1,7 % (2,7 %)

15,9 %
 (18,3 %)

35,5 %
 (33,5 %)

12,5 % (11,7 %)

fInansIelle eIendeler
og eIendoMMer

 resultat 2. kv.     resultat 1.1.-30.6.   Balanseført verdi 30.6.
2011 2010 2011 2010 2011 2010

Millioner kroner
Aksjer  31,2  (42,7)  119,5  45,3  3.044,3  1.554,1 
Tilknyttede selskaper  104,2  4,5  336,5  121,9  4.431,8  3.917,3 
Pengemarked og bank  83,9  41,3  141,1  80,6  8.333,8  9.502,0 
Omløpsobligasjoner  79,0  59,3  189,4  304,1  10.609,2  12.054,6 
Obligasjoner til amortisert kost  238,4  208,0  439,7  469,9  18.641,8  17.390,3 
Eiendom  117,3  82,3  225,0  157,8  6.542,1  6.097,5 
Hedgefond og andre finansielle investeringer  (10,6)  (8,8)  (5,5)  7,5  888,1  1.403,6 
Øvrige finansposter 1  10,5  (39,5)  5,9  (33,7)  (62,8)  (46,6)
Forvaltningskostnader  (14,3)  (16,0)  (33,2)  (28,3)
finansresultat for investeringsporteføljen  639,4  288,5  1.418,4  1.125,1  52.428,2  51.872,8 
Finansinntekter i Pensjon og sparing samt Bank  13,0  6,4  24,6  16,2 
netto inntekter fra investeringer  652,4  294,9  1.443,0  1.141,3 

1   Posten inkluderer diskonteringseffekter av forsikringsforpliktelsene i Danmark, mismatch mellom rentejusteringer av passivasiden i Danmark  
versus rentehedgen, samt valutasikring av Gjensidige Sverige, Gjensidige Baltic og Gjensidige Danmark. 
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Avkastning per aktivaklasse

Eiendom 

Aksjer

≠ 2. kvartal 2011 (≠samme periode i fjor)

Penge-
marked
og bank

Omløps-
obliga-
sjoner

Obliga-
sjoner til 
amortisert 
kost

1,8 %1,3 %0,7 %2,4 % (1,0 %)0,9 %1,1 %
1,3 %1,2 %0,5 %0,1 % (0,6 %)0,5 %(1,8 %)

Hedge-
fond og 
andre fin. 
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inger
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Avkastning per aktivaklasse hittil i år

Eiendom 

Aksjer

≠ 1.1.-30.6.2011 (≠samme periode i fjor)

Penge-
marked
og bank

Omløps-
obliga-
sjoner

Obliga-
sjoner til 
amortisert 
kost

3,5 %2,4 %1,7 %7,7 % (0,5 %)1,6 %4,3 %
2,5 %2,8 %2,5 %3,1 % 0,5 %0,9 %1,9 %

Hedge-
fond og 
andre fin. 
invester-
inger

Tilknyttede 
selskaper
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eiendommer 
Eiendomsinvesteringene utgjorde 6,5 milliarder 
kroner ved utløpet av kvartalet, og er konsentrert 
om kontoreiendommer i Oslo, men inneholder også 
kjøpesentre og kontoreiendommer i andre norske 
byer, samt to kontorbygg i København. I tillegg er 
en mindre del av porteføljen investert i interna-
sjonale eiendomsfond.

Eiendom totalt ga et resultat i kvartalet på  
117,3 millioner kroner, tilsvarende en avkast-
ning på 1,8 prosent. Det er inngått avtale 
om salg av fire eiendommer for samlet verdi  
944,2 millioner kroner. Basert på de avtalte salgs-
summer er de fire eiendommene oppskrevet med 
om lag 50 millioner kroner i kvartalet. Salgene vil 
bli gjennomført i løpet av tredje kvartal. 

I verdsettingen av eiendommene ved utgangen av 
kvartalet (eksklusive solgte eiendommer) er det 
 benyttet samme generelle avkastningskrav som 
ved utgangen av første kvartal, 6,6 prosent. De 
individuelle verdiberegningene medførte en ned-
skrivning på 26,3 millioner kroner som følge av 
justeringer for noen enkelteiendommer. Gjennom-
snittlig  avkastningskrav i porteføljen, eksklusive de 
solgte eiendommene, var 6,5 prosent ved utgangen 
av kvartalet. De interne verdiberegningene er på 
linje med eksterne verdivurderinger foretatt for et 
utvalg av eiendommene ved utgangen av kvartalet.

sentrale rIsIko- og  
UsIkkerHetsfaktorer
Det er lagt vekt på å organisere virksomheten med 
klare rapporteringslinjer og ansvarsforhold. Risiko-

vurderinger foretas jevnlig, og status til ledelsen 
rapporteres kvartalsvis.

forsikringsrisiko
Skadeforsikringsvirksomheten utgjør den største 
delen av konsernets virksomhet og risiko. Resultatet 
for skadeforsikringsvirksomheten påvirkes av utvik-
lingen i portefølje og premienivå samt utviklingen 
i skadefrekvens, gjennomsnittsskader og omfang 
av store enkeltskader eller hendelser.

Sterk konkurranse vil fortsatt prege de forsi-
kringsmarkeder konsernet opererer i. Risikoen for 
at  premienivået generelt ikke er tilfredsstillende, 
overvåkes fortløpende. Det samme gjelder utvik-
lingen i skadefrekvens og gjennomsnittsskader, 
og det utvikles løpende bedre metoder for å sette 
riktige priser. 

Reassuranseprogrammet fastsettes ut fra behovet 
for å beskytte egenkapitalen mot skadehendelser 
utover et beløp som anses forsvarlig, samt  behovet 
for å redusere resultatsvingninger. Forsikrings risikoen 
vurderes som moderat med de reassuransedek-
ninger konsernet har kjøpt. 

Konsernet arbeider kontinuerlig med å fastsette et 
riktig nivå på de forsikringstekniske avsetningene. 
Det er likevel en iboende risiko for at de forsikrings-
tekniske avsetningene ikke er tilstrekkelige. For å 
redusere denne risikoen arbeides det jevnlig med 
forbedring av aktuarielle metoder. Tidvis benyttes 
eksterne aktuarer for uavhengige gjennomganger 
av avsetningene. De eksterne gjennomgangene 
har bekreftet at de forsikringstekniske avset ninger 

er tilstrekkelige, og at risikoen for betydelige av-
viklingstap er lav.   

finansiell risiko
Finansielle investeringer er utsatt for endringer 
i makroøkonomiske faktorer og mer kortsiktige 
endringer i markedenes risikoappetitt. Ved ut løpet 
av kvartalet bestod de finansielle invester inger 
(for sikringsvirksomheten) hovedsakelig av rente-
bærende plasseringer, eiendom, aksjer og strate-
giske og  finansielle eierposter i tilknyttede selskaper. 
En kontinuerlig overvåking av finans resultatet opp 
mot vedtatte resultatkrav og forventet resultat-
ut vikling, kombinert med en betydelig andel høyt 
 lik vide  aktiva, muliggjør rask tilpasning av risikonivået 
ved en negativ utvikling. Dette innebærer mode-
rat svingningsrisiko for fremtidige finansresultater. 

Det er utarbeidet rammer for nødvendig tilgang 
på likvide midler for alle selskaper, med en betyd-
elig likviditetsreserve i Gjensidige Forsikring ASA. 
For å redusere risikoen utarbeides det løpende 
likvi ditetsprognoser, i tillegg til at det holdes en 
 betydelig likviditetsreserve. Likviditetsrisikoen for 
konsernet totalt sett anses som lav.

Konsernet er utsatt for kredittrisiko gjennom plas-
seringer i obligasjons- og pengemarkedet og i utlån, 
herunder i Gjensidige Bank, samt i forbindelse med 
utestående krav mot konsernets reassurandører. 
Det er gitt rammer for kredittvirksomheten samt at 
reassurandørene som minimum skal ha en Standard 
& Poor’s rating A eller tilsvarende. Kreditt-tapene 
har til nå vært meget lave. 
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organIsasJonen
Konsernet hadde totalt 3.810 ansatte ved utløpet 
av andre kvartal, hvilket er en nedgang fra 3.821 
ansatte ved utløpet av første kvartal.

Antall ansatte fordeler seg med 1.971 ansatte i 
skadeforsikringsvirksomheten i Norge (1.998 ved 
utløpet av første kvartal), 129 ansatte i Gjensidige 
Bank (132), 50 ansatte i Gjensidige Pensjon og 
 Sparing (49) samt 630 ansatte innen Helserela-
terte tjenester (612). I Danmark har Gjensidige-
konsernet 442 (447) ansatte, i Sverige 143 (140) 
ansatte og i Baltikum 445 (443) ansatte (eksklu-
sive agenter). 

salg av Helserelaterte  
tJenester
Styret har gjennomført den strategiske vurderin-
gen av segmentet helserelaterte tjenester (Hjelp24), 
som ble varslet i forbindelse med kvartalsrappor-
teringen for fjerde kvartal 2010. Et eierskap til 
Hjelp24 er etter styrets vurdering ikke nødvendig 
for Gjensidiges videre helsesatsning. Det er også 
styrets vurdering at Hjelp24 vil ha bedre forut-
setninger for å delta i utviklingen og veksten som 
ventes i det nordiske markedet for helsetjenester, 
gjennom et annet eierskap. 

Den 28. juni ble det inngått avtale med fond for-
valtet av Herkules Capital om salg av 100 prosent 

av aksjene i Hjelp24 til en avtalt salgssum på 315,8 
millioner kroner. Salget vil gi en regnskapsmessig 
gevinst for Gjensidige på om lag 110 millioner kro-
ner etter transaksjonskostnader. Det forretnings-
messige forholdet mellom Gjensidige og Hjelp24 
fortsetter som før. 

Salget er betinget av godkjennelse fra konkurran-
semyndighetene. Transaksjonen gjennomføres i 
tredje kvartal 2011. 

Hendelser etter Balansedagen
En rekke av konsernets forsikringskunder og deres 
pårørende ble berørt av terrorhendelsene i Norge 22. 
juli. Økt beredskap og bemanning ble etablert for å 
ta i mot kundehenvendelser og besvare spørsmål 
på best mulig måte. Tilbud om helsefaglig bistand 
gjennom Hjelp 24 ble formidlet til både kunder og 
egne medarbeidere. I tillegg til personskader, ble 
flere bygninger i og rundt Regjerningskvartalet på-
ført betydelige materielle skader med påfølgende 
driftsavbrudd. Foreløpige anslag tilsier at totale 
erstatningskostnader for egen regning for Gjensi-
dige vil bli om lag 50-60 millioner kroner. Kostna-
dene vil bli belastet segmentene Privat Norge og 
Næringsliv Norge i tredje kvartal. 

Det kraftige skybruddet i København i begynnelsen 
av juli har påført segment Norden betydelige er-
statningskostnader som vil bli regnskapsført i tredje 

kvartal. Foreløpige anslag tilsier erstatningskostna-
der for egen regning på om lag 80 millioner kroner. 

Ut over dette er det ikke inntrådt noen vesentlige 
hendelser etter periodens utløp. 

UtsIkter freMover
For å bidra til målsettingene om økt kundeoriente-
ring og strategiske lønnsomhetsmål, er det innenfor 
forsikringsvirksomheten opprettet nordiske funk-
sjoner for skadeoppgjør og produkt/pris. Sammen 
med tidligere etablerte nordiske stabsfunksjoner, 
forventes dette ytterligere å forsterke utviklings-
arbeidet knyttet til automatisering og styrking av 
selvbetjeningsløsninger, forenkling av produktstruk-
turen  og samlokalisering av kunde- og driftsrela-
terte funksjoner. Sammen med aktivitetene for å 
øke lønnsomheten i bankvirksomheten, forven-
tes de iverksatte tiltakene å øke konsernets inn-
tjening over tid. 

Finansresultatet hittil i år er tilfredsstillende, men 
volatiliteten og uroen i finansmarkedene vil kunne 
sette sitt preg på Gjensidiges finansavkastning for 
andre halvår 2011. 

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

   Sollerud, 10. august 2011
   Styret i Gjensidige Forsikring ASA

 Inge K. Hansen   Gunnhild H. Andersen  Trond Vegard Andersen  Hans-Erik F. Andersson Per Arne Bjørge
 Styreleder 

 Kjetil Kristensen  Gisele Marchand  Gunnar Mjåtvedt  Mari T. Skjærstad  Randi B. Sætershagen

  

     Helge Leiro Baastad 
     Konsernsjef
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konsolIdert resUltatregnskaP

Millioner kroner noter 2. kv. 2011 2. kv.2010 1.1.-30.6.2011 1.1.-30.6.2010 1.1.-31.12.2010

driftsinntekter
Premieinntekter fra skadeforsikring  4.414,0  4.289,4  8.638,6  8.100,6  17.063,3 
Premieinntekter fra pensjon  133,7  116,2  240,2  181,6  335,8 
Rente- og kredittprovisjonsinntekter fra bankdrift  216,3  192,5  431,1  368,7  782,6 
Andre inntekter  173,4  153,9  344,1  294,9  609,1 
sum driftsinntekter 3  4.937,5  4.751,9  9.654,1  8.945,9  18.790,8 

netto inntekter fra investeringer
Inntekter fra investeringer i tilknyttede selskaper  104,2  4,5  336,5  121,8  488,7 
Driftsinntekt fra eiendom  109,5  107,7  222,6  208,6  422,8 
Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler  288,3  369,8  688,0  677,9  1.385,4 
Netto urealiserte verdiendringer på investeringer (inkl. eiendom)  (125,2)  (66,4)  (315,7)  154,5  262,3 
Netto realisert gevinst og tap på investeringer  314,8  (81,8)  589,0  47,7  331,4 
Kostnader knyttet til investeringer  (39,2)  (38,9)  (77,5)  (69,2)  (142,4)
sum netto inntekter fra investeringer  652,4  294,9  1.443,0  1.141,3  2.748,2 

sum driftsinntekter og netto inntekter fra investeringer  5.589,9  5.046,8  11.097,0  10.087,1  21.539,0 

erstatningskostnader, tap mv. 
Erstatningskostnader mv. fra skadeforsikring 5, 6  (3.059,5)  (3.269,3)  (6.513,5)  (6.813,4)  (13.456,6)
Erstatningskostnader mv. fra pensjon  (109,8)  (89,4)  (192,0)  (135,4)  (258,1)
Rentekostnader o.l. og tap på utlån/garantier fra bankdrift  (129,3)  (126,0)  (263,6)  (228,6)  (484,9)
sum erstatningskostnader, rentekostnader, tap mv.  (3.298,6)  (3.484,7)  (6.969,2)  (7.177,4)  (14.199,6)

driftskostnader
Driftskostnader fra skadeforsikring  (739,6)  (731,5)  (1.460,4)  (1.367,3)  (2.810,4)
Driftskostnader fra pensjon  (29,8)  (26,6)  (50,4)  (54,6)  (109,6)
Driftskostnader fra bankdrift  (81,8)  (65,8)  (157,1)  (144,0)  (302,1)

Andre driftskostnader  (150,4)  (169,4)  (309,7)  (307,0)  (608,9)
Merverdiav- og nedskrivninger - immaterielle eiendeler  (44,7)  (39,0)  (90,4)  (162,7)  (254,3)
sum driftskostnader  (1.046,4)  (1.032,4)  (2.067,9)  (2.035,7)  (4.085,3)

sum kostnader  (4.345,0)  (4.517,1)  (9.037,1)  (9.213,1)  (18.285,0)

Periodens resultat før skattekostnad 3  1.244,9  529,7  2.059,9  874,0  3.254,0 

Skattekostnad  (347,0)  (34,9)  (510,5)  (122,1)  (303,6)

PerIodens resUltat  897,9  494,8  1.549,4  752,0  2.950,4 

resultat per aksje, kroner (basis og utvannet) 
(omarbeidet for 2010)

 1,80  0,99  3,10  1,50  5,90 
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konsolIdert oPPstIllIng 
av totalresUltat
Millioner kroner 2. kv. 2011 2. kv.2010 1.1.-30.6.2011 1.1.-30.6.2010 1.1.-31.12.2010

Periodens resultat  897,9  494,8  1.549,4  752,0  2.950,4 

andre inntekter og kostnader
Valutakursdifferanser  (39,9)  14,5  (18,9)  7,7  (19,4)

Andel av andre inntekter og kostnader
i tilknyttede selskaper

 26,3  17,6 

Aktuarielle gevinster og tap på pensjon  4,8  (118,0)
Skatt på andre inntekter og kostnader  (13,0)  0,5  (4,6)  (23,6)  (28,5)
sum andre andre inntekter og kostnader  (52,9)  15,0  (23,5)  15,3  (148,4)

PerIodens totalresUltat  845,0  509,8  1.525,9  767,2  2.802,0 
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konsolIdert oPPstIllIng 
av fInansIell stIllIng
Millioner kroner noter 30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010

eIendeler
Goodwill  2.565,2  2.619,2  2.580,7 
Andre immaterielle eiendeler  1.331,9  1.445,7  1.349,5 
Eiendeler ved utsatt skatt  199,4 
Aksjer i tilknyttede selskaper  4.431,8  3.917,3  4.275,5 
Eierbenyttet eiendom  301,4  122,5  318,5 
Anlegg og utstyr  301,3  304,9  345,1 
Investeringseiendommer  5.992,1  5.783,2  5.900,3 

finansielle eiendeler
Finansielle derivater  137,5  238,3  536,6 
Aksjer og andeler  4.986,4  2.989,0  4.282,9 
Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning  17.081,6  19.594,5  18.389,9 
Obligasjoner som holdes til forfall  13.341,1  15.191,5  14.497,5 
Utlån og andre fordringer  22.407,7  16.909,3  19.537,8 
Eiendeler i livsforsikring med investeringsvalg  5.064,0  3.678,9  4.503,6 
Gjenforsikringsdepoter  0,6  0,7  0,6 
Gjenforsikringsandel av brutto forsikringsforpliktelser i skadeforsikring  721,8  765,9  487,0 
Fordringer i forbindelse med direkte forretninger og gjenforsikring  4.541,1  4.417,5  3.585,1 
Andre fordringer  277,9  675,3  342,2 
Forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter  67,3  94,1  84,5 
Kontanter og kontantekvivalenter  2.530,5  3.625,7  2.889,9 

sUM eIendeler  86.081,2  82.373,5  84.106,8 

egenkaPItal og forPlIktelser

egenkapital
Aksjekapital  1.000,0  1.000,0  1.000,0 
Overkursfond  1.430,0  1.430,0  1.430,0 
Annen egenkapital  19.884,0  18.655,4  20.707,8 
sum egenkapital  22.314,0  21.085,4  23.137,8 

avsetning for forpliktelser
Avsetning for ikke opptjent bruttopremie 8  11.265,7  10.734,2  9.078,3 
Brutto erstatningsavsetning 7  28.445,2  28.038,0  28.339,3 
Andre forsikringstekniske avsetninger  133,0  95,4  119,0 
Pensjonsforpliktelser  715,6  632,2  705,3 
Andre avsetninger for forpliktelser  126,3  175,1  138,5 

finansielle forpliktelser
Finansielle derivater  18,5  80,5  155,3 

Innskudd fra og forpliktelser overfor kunder  9.378,6  7.157,0  9.120,0 
Rentebærende forpliktelser  4.981,4  5.743,6  5.254,9 

Andre forpliktelser  1.187,6  1.384,2  1.234,4 

Forpliktelser ved periodeskatt  478,4  812,6  442,7 
Forpliktelser ved utsatt skatt  1.156,4  1.288,4  1.274,6 
Forpliktelser i forbindelse med forsikring  411,5  567,0  392,5 
Avsatt ikke utbetalt utbytte  602,2 
Avsetning i livsforsikring med investeringsvalg  5.064,0  3.678,9  4.503,6 
Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter  405,0  298,8  210,7 

sum forpliktelser  63.767,2  61.288,0  60.969,1 

sUM egenkaPItal og forPlIktelser  86.081,2  82.373,5  84.106,8 

Sollerud, 10. august 2011
Styret i Gjensidige Forsikring ASA
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konsolIdert oPPstIllIng  
av endrInger I egenkaPItal

over- valuta- aktuarielle annen annen sum
aksje- egne kurs-  kursdif- gev./tap innskutt opptjent egen- 

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

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

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

andre inntekter og kostnader

Valutakursdifferanser (19,4) (19,4)

Andel av andre inntekter og kostnader i tilknyttede selskaper 17,6 17,6 
Aktuarielle gevinster og tap på pensjon (118,0) (118,0)
Skatt på andre inntekter og kostnader (28,5) (28,5)
sum andre inntekter og kostnader  (19,4)  (118,0)  (10,9)  (148,4)

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

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

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

1.1.-30.6.2011
Periodens resultat  1.549,4  1.549,4 

andre inntekter og kostnader
Valutakursdifferanser (18,9) (18,9)

Skatt på andre inntekter og kostnader (4,6) (4,6)
sum andre inntekter og kostnader  (18,9)  (4,6)  (23,5)

Periodens totalresultat  (18,9)  1.544,9  1.525,9 

Egne aksjer  0,2  0,2 
Utbetalt utbytte  (2.349,9)  (2.349,9)

egenkapital per 30.6.2011  1.000,0  (0,1)  1.430,0  (153,7)  (2.124,0)  7,5  22.154,3  22.314,0 

1.1.-30.6.2010
Periodens resultat  752,0  752,0 

andre inntekter og kostnader
Valutakursdifferanser 7,7 7,7 
Andel av andre inntekter og kostnader i tilknyttede selskaper 26,3 26,3 
Aktuarielle gevinster og tap på pensjon 4,8 4,8 
Skatt på andre inntekter og kostnader (23,6) (23,6)
sum andre inntekter og kostnader  7,7  4,8  2,7  15,3 

Periodens totalresultat  7,7  4,8  754,6  767,2 

Vedtatt utbytte  (1.650,0)  (1.650,0)

egenkapital per 30.6.2010  1.000,0  1.430,0  (107,6)  (2.001,1)  20.764,2  21.085,4 
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konsolIdert oPPstIllIng av
kontantstrøMMer
Millioner kroner 1.1.-30.6.2011 1.1.-30.6.2010 1.1.-31.12.2010

kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Netto innbetalte premier  11.020,5  10.399,0  20.023,9 
Netto utbetalte erstatninger  (6.825,1)  (5.953,4)  (12.970,2)

Betalte driftskostnader inklusive provisjoner  (1.795,7)  (1.893,2)  (3.937,0)

Netto innbetalinger/utbetalinger på utlån og innskudd  (2.088,2)  (1.954,1)  (2.255,9)

Netto innbetalinger/utbetalinger fra investeringer
 Aksjer og andeler  55,4  3.314,5  (468,2)
 Obligasjoner og sertifikater  598,9  (1.610,0)  3.929,8 
 Finansielle derivater og andre finansielle instrumenter  644,0  173,8  416,6 
 Investeringseiendommer  115,0  (77,8)  (128,8)

Renter og øvrige finansinntekter  90,0  1.293,3  149,4 
Netto innbetalinger/utbetalinger eiendomsdrift  29,4  106,0  40,0 
Netto andre inntekter og kostnader  341,0  339,5  608,9 
Betalte skatter  (384,5)  (331,7)  (1.155,2)

netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  1.800,5  3.805,9  4.253,3 

kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Utbetalinger ved kjøp av datterselskaper  (4,9)  (2.689,4)  (2.702,0)
Netto kjøp og salg av eierbenyttet eiendom      0,2 
Netto kjøp og salg av anlegg og utstyr  (82,0)  (72,0)  (214,8)
netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter  (86,9)  (2.761,3)  (2.916,6)

kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Utbetalt utbytte  (2.349,9)  (1.122,6)  (1.677,6)

Innbetaling ved overtakelse av portefølje  (29,8)  42,9  42,9 

Utbetaling av renter på innlån  (1,6)  (42,4)  (208,1)
Netto innbetalinger/utbetalinger vedrørende lån  309,7  523,5  218,6 
netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  (2.071,6)  (598,6)  (1.624,2)

netto kontantstrøm for perioden  (358,0)  446,0  (287,5)

Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter  1,4  (14,7)  1,7 

netto endring i kontanter og kontantekvivalenter  (359,4)  431,2  (285,8)

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse  2.889,9  3.103,5  3.103,5 
Innfusjonerte, kjøpte og solgte selskaper  90,9  72,2 
korrigert beholdning ved periodens begynnelse  2.888,9  3.194,4  3.175,7 

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt  2.530,5  3.625,7  2.889,9 

netto endring i kontanter og kontantekvivalenter  (359,4)  431,2  (285,8)
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skadeforsIkrIng

Privat næringsliv norden Baltikum Pensjon og Bank elimineringer sum

andre kvartal norge norge sparing mv. 1

Millioner kroner 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010  

segmentinntekter

Segmentinntekter - eksterne  2.047,9  1.892,2  1.356,3  1.348,2  907,3  922,5  95,2  117,0  146,9  124,3  222,3  193,3  161,5  154,4  4.937,5  4.751,9 

Segmentinntekter - konsern 2

sum segmentinntekter  2.047,9  1.892,2  1.356,3  1.348,2  907,3  922,5  95,2  117,0  146,9  124,3  222,3  193,3  161,5  154,4  4.937,5  4.751,9 

- Erstatningskostnader, rentekostn., tap mv.  (1.305,5)  (1.365,7)  (969,1)  (1.103,4)  (670,4)  (696,4)  (67,5)  (70,2)  (109,8)  (89,4)  (129,3)  (126,0)  (47,0)  (33,5)  (3.298,6)  (3.484,7)

- Driftskostnader  (315,8)  (296,7)  (195,2)  (179,5)  (158,8)  (175,5)  (29,9)  (38,5)  (41,5)  (39,2)  (81,8)  (65,8)  (223,4)  (237,2)  (1.046,4)  (1.032,4)

+ Netto inntekter fra investeringer  6,1  (2,4)  6,9  8,9  639,4  288,5  652,4  294,9 

segmentresultat/resultat før skattekostnad  426,7  229,8  192,0  65,3  78,1  50,6  (2,3)  8,2  1,7  (6,7)  18,1  10,3  530,6  172,2  1.244,9  529,7 

noter

 1. regnskaPsPrInsIPPer
Konsernregnskapet per andre kvartal 2011, som er avsluttet 30. juni 2011, 
omfatter Gjensidige Forsikring og dets datterselskaper (sammen referert til 
som konsernet) og konsernets andel i tilknyttede selskaper. Regnskapsprin-
sippene benyttet i delårsrapporten er de samme som er lagt til grunn i års-
regnskapet for 2010.

Konsernregnskapet per andre kvartal 2011 er avlagt i henhold til IFRS og utar-
beidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering. Delårsregnskapet omfatter ikke 
all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap, og bør leses i sammen-
heng med konsernregnskapet for 2010. De IFRSer og fortolkningsuttalelser som 
er utgitt frem til 10. august 2011, men ikke trådt i kraft per 30. juni 2011, det vil 
si IFRS 9, IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12, IFRS 13, samt endringer i IFRS 7, IAS 12, IAS 
1 og IAS 19 antas, med unntak av IAS 19, basert på de vurderinger som er gjort 
så langt, ikke å få vesentlig effekt for rapporterte tall. Med hensyn til endringer 
i IAS 19 vil fremtidig bruk av samme rente for beregning av forventet avkast-
ning på pensjonsmidlene som benyttes til å diskontere pensjonsforpliktelsene, 

medføre at estimert verdi av netto pensjonsforpliktelse i balansen blir høyere.

Utarbeidelse av delårsregnskap innebærer bruk av vurderinger, estimater og 
forutsetninger som påvirker anvendelsen av regnskapsprinsipper og regn-
skapsførte beløp på eiendeler og forpliktelser, inntekter og kostnader.  Faktiske 
resultater kan avvike fra disse estimatene. De vesentligste vurderingene ved 
anvendelse av konsernets regnskapsprinsipper og de viktigste kildene til usik-
kerhet i estimatene er de samme ved utarbeidelse av delårsregnskapet som 
i årsregnskapet for 2010. 

Sammenlignbare tall er basert på IFRS. Alle beløp vises i millioner kroner dersom 
ikke annet fremkommer. Som følge av avrundingsdifferanser kan det være at 
tall og prosentsatser ikke alltid lar seg summere helt nøyaktig.

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

 3. segMentInforMasJon
Konsernets kjernevirksomhet består av segmentene skadeforsikring Privat 
Norge, Næringsliv Norge,  Norden og Baltikum. I tillegg har konsernet virk-
somhet innen segmentene Pensjon og sparing samt Bank.

Datterselskapet Hjelp24 AS som tidligere utgjorde segmentet Helserelaterte 
tjenester er besluttet solgt. Segmentet er derfor fjernet fra segmentinforma-
sjonen med virking fra andre kvartal. Se note 11 for nærmere informasjon.

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

Segmentinntekter defineres som premieinntekter for skadeforsikring, premie-
inntekter, forvaltningsinntekter og andre inntekter for Pensjon og sparing og 
rente- og kredittprovisjonsinntekter for Bank.

Segmentresultat defineres som underwriting resultat for skadeforsikring og 
resultat før skattekostnad for Pensjon og sparing samt Bank.  

Med virkning fra 1. januar 2011 er segmentinndelingen endret ved at forret-
ningsområdet Landbruk er flyttet fra segmentet Privat Norge til segmentet 
Næringsliv Norge. Videre er konsernets white label satsning flyttet fra seg-
mentet Norden til segmentet Privat Norge. Segmentendringene skyldes at 
styringsstrukturen i konsernet er endret. 

I tillegg er alle storskader (netto) over 30,0 millioner kroner tatt ut av det en-
kelte segment og overført til Konsernsenter/eierrelaterte kostnader. Sammen-
ligningstall er endret tilsvarende.

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

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

1  Elimineringer mv. består av konserninterne elimineringer samt øvrige inntekter og kostnader som ikke er direkte henførbare til det enkelte segment.
2  Det er ingen betydelige inntekter mellom segmentene på dette nivået i 2011 og 2010.
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 4. PreMIeInntekter fra skadeforsIkrIng

 5. erstatnIngskostnader Mv. fra skadeforsIkrIng

Millioner kroner 2. kv. 2011 2. kv. 2010 1.1.-30.6.2011 1.1.-30.6.2010 1.1.-31.12.2010

Betalte bruttoerstatninger  (3.322,0) (3.098,1) (6.616,1) (6.020,0) (12.229,1)
Gjenforsikringsandel av betalte bruttoerstatninger  150,7 7,1 165,5 38,1 255,6 
Endring i brutto erstatningsavsetning  169,4 (332,1) (65,4) (1.015,7) (1.524,5)
Endring i gjenforsikringsandel av brutto erstatningsavsetninger  (21,8) 191,0 78,2 262,1 204,9 
Premierabatter og andre gevinstavtaler  (35,7) (37,3) (75,8) (78,0) (163,6)
sum erstatningskostnader mv. fra skadeforsikring  (3.059,5) (3.269,3) (6.513,5) (6.813,4) (13.456,6)

 6. avvIklIngsgevInst/-taP
Millioner kroner 2. kv. 2011 2. kv. 2010 1.1.-30.6.2011 1.1.-30.6.2010 1.1.-31.12.2010

skadeforsikring
Premieinntekter fra skadeforsikring 4.414,0 4.289,4 8.638,6 8.100,6 17.063,3 

Avviklingsgevinst/(-tap) i perioden f.e.r. 107,5 80,7 229,1 184,3 301,1 

I prosent av premieinntekter fra skadeforsikring 2,4 1,9 2,7 2,3 1,8 

Millioner kroner 2. kv. 2011 2. kv. 2010 1.1.-30.6.2011 1.1.-30.6.2010 1.1.-31.12.2010

Forfalte bruttopremier  3.843,2 3.714,4 10.903,0 10.237,7 17.466,8 

Avgitte gjenforsikringspremier  (65,4) (139,0) (413,0) (363,3) (457,3)
forfalte bruttopremier for egen regning  3.777,7 3.575,4 10.490,0 9.874,4 17.009,5 
Endring i avsetning for ikke opptjent bruttopremie  695,8 706,5 (1.996,9) (1.928,1) 38,5 

Endring i gjenforsikringsandel av ikke opptjent bruttopremie  (59,5) 7,6 145,6 154,4 15,2 
sum premieinntekter fra skadeforsikring  4.414,0  4.289,4  8.638,6  8.100,6  17.063,3 

skadeforsIkrIng

Privat næringsliv norden Baltikum Pensjon og Bank elimineringer sum

1.1.-30.6. norge norge sparing mv. 1

Millioner kroner 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010  

segmentinntekter

Segmentinntekter - eksterne  3.946,0  3.683,3  2.662,9  2.697,6  1.823,3  1.458,4  191,4  246,2  268,0  197,8  441,1  370,1  321,4  292,3  9.654,1  8.945,9 

Segmentinntekter - konsern 2

sum segmentinntekter  3.946,0  3.683,3  2.662,9  2.697,6  1.823,3  1.458,4  191,4  246,2  268,0  197,8  441,1  370,1  321,4  292,3  9.654,1  8.945,9 

- Erstatningskostnader, rentekostn., tap mv.  (2.799,7)  (3.035,0)  (2.033,6)  (2.330,4)  (1.462,0)  (1.249,5)  (139,0)  (165,0)  (192,0)  (135,4)  (263,6)  (228,6)  (79,4)  (33,5)  (6.969,2)  (7.177,4)

- Driftskostnader  (623,5)  (582,1)  (384,9)  (354,5)  (306,2)  (268,6)  (60,8)  (73,8)  (73,8)  (78,6)  (157,1)  (144,0)  (461,7)  (534,0)  (2.067,9)  (2.035,7)

+ Netto inntekter fra investeringer  12,4  (1,7)  12,2  17,8  1.418,4  1.125,1  1.443,0  1.141,3 

segmentresultat/resultat før skattekostnad  522,8  66,2  244,4  12,7  55,2  (59,7)  (8,4)  7,4  14,5  (17,9)  32,6  15,2  1.198,8  850,0  2.059,9  874,0 

1  Elimineringer mv. består av konserninterne elimineringer samt øvrige inntekter og kostnader som ikke er direkte henførbare til det enkelte segment.
2  Det er ingen betydelige inntekter mellom segmentene på dette nivået i 2011 og 2010.

 3. segMentInforMasJon (forts.)
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 7. BrUtto erstatnIngsavsetnIng
Millioner kroner 30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010

skadeforsikring
Brutto erstatningsavsetning  per 1.1.  28.214,4  25.755,4  25.755,4 
Tilgang ved kjøp  6,0 1.133,2  1.133,2 
Årets skader  6.567,6  7.225,2  14.026,8 
Inntrufne tidligere år, brutto  (220,7)  (190,5)  (314,0)
Betalte skader  (6.291,0)  (6.020,0)  (12.229,1)
Diskontering av erstatningsavsetning  58,7  69,1  130,2 
Endring diskonteringsrente  26,9  113,9  21,8 
Andre endringer  (24,6)
Valutakursdifferanser  (23,3)  (186,2)  (309,8)
Brutto erstatningsavsetning ved utløpet av perioden  28.313,9  27.900,1  28.214,4 

Pensjon
Brutto erstatningsavsetning per 1.1.  124,9  101,8  101,8 
Årets skader  192,0  135,4  258,1 
Betalte skader  (50,7)  (23,5)  (62,6)
Flytting av oppsparte pensjonsmidler  (135,0)  (75,9)  (172,4)
Brutto erstatningsavsetning ved utløpet av perioden  131,3  137,9  124,9 

konsern
Brutto erstatningsavsetning per 1.1.  28.339,3  25.857,2  25.857,2 
Tilgang ved kjøp  6,0  1.133,2  1.133,2 
Årets skader  6.759,6  7.360,6  14.284,9 
Inntrufne tidligere år, brutto  (220,7)  (190,5)  (314,0)
Betalte skader  (6.341,7)  (6.043,5)  (12.291,8)
Diskontering av erstatningsavsetning  58,7  69,1  130,2 
Endring diskonteringsrente  26,9  113,9  21,8 
Flytting av oppsparte pensjonsmidler  (135,0)  (75,9)  (172,4)
Andre endringer  (24,6)
Valutakursdifferanser  (23,3)  (186,2)  (309,8)
Brutto erstatningsavsetning ved utløpet av perioden  28.445,2  28.038,0  28.339,3 

Neddiskontert brutto erstatningsavsetning – Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S  3.558,8  3.645,4  3.515,4 
Udiskontert  brutto erstatningsavsetning – Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S  5.078,3  4.913,8  4.853,0 

Erstatningsavsetningene skal dekke framtidige erstatningsutbetalinger.  
Erstatningsavsetningene for Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S er omreg-
net til nåverdi (diskontert), mens øvrige avsetninger er udiskontert. 

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

Erstatningene for yrkesskade i Danmark betales ut enten som annuiteter  eller 
som engangserstatninger (som i all hovedsak blir beregnet som diskonterte 
annuiteter). Det er derfor mest hensiktsmessig å betrakte hele porteføljen 
som annuiteter.

Diskonteringsrenten som er benyttet er gitt av Finanstilsynet i Danmark i hen-
hold til danske regnskapsregler (dansk GAAP). 

 8. avsetnIng for Ikke oPPtJent BrUttoPreMIe

Millioner kroner 30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010

Skadeforsikring  9.069,8  9.069,3  7.094,2 

Pensjon  2.195,9  1.664,9  1.984,1 
avsetning for ikke opptjent bruttopremie  11.265,7  10.734,2  9.078,3 
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Millioner kroner 30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010

garantier og kommittert kapital
Brutto garantier  0,6  0,6  0,6 
Kommittert kapital, ikke innbetalt  654,7  838,7  705,8 

 9. BetIngede forPlIktelser

Selskapet har som ledd i den løpende finansforvaltningen forpliktet seg til 
å investere inntil 654,7 millioner kroner i ulike private equity- og eiendoms-
fondsinvesteringer, utover de beløp som er innregnet i balansen. Invester-
inger i private equity og eiendomsfond utgjør 1.470,9 millioner kroner ved 
utløpet av perioden.

Det foreligger kontraktsmessige forpliktelser til utvikling av investerings-
eiendommer på 75,0 millioner kroner, samt en forpliktelse til å investere  
45,0 millioner kroner i et boligutviklingsprosjekt. Sistnevnte forpliktelse for-
faller i perioden 2011 til 2013 avhengig av fremdrift i prosjektet. 

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

 10. nÆrstående Parter

 11. avtale oM salg av datterselskaP

Gjensidige Forsikring ASA eier samtlige aksjer i Tennant Holding AB, et sel-
skap hjemmehørende i Sverige. Per 17. mars 2011 ble det avtalt at Gjensidige 
Forsikring ASA skulle erverve samtlige aksjer i Tennant Försäkringsaktie bolag, 
også hjemmehørende i Sverige, fra Tennant Holding AB. Vederlaget for aksje-
ne er satt til virkelig verdi og utgjør 470,0 millioner kroner. Vederlaget gjøres 
opp ved kortsiktig mellomværende som skal gjøres opp før årets slutt. Det er 
ikke stilt sikkerhet eller garantier i denne forbindelse. Transaksjonen er videre 

betinget av Finanstilsynets godkjennelse. I konsernregnskapet er alle konse-
kvenser av transaksjonene eliminert. 

Det har ikke vært vesentlige transaksjoner med nærstående parter utover 
ordinære løpende avtaler gjennomført på armlengdes avstand og transak-
sjonen nevnt over. 

Gjensidiges heleide datterselskap Glitne Invest AS har inngått avtale med fond 
forvaltet av Herkules Capital om salg av 100 prosent av aksjene i Hjelp24 til 
en avtalt salgssum på 315,8 millioner kroner. Salget vil gi en regnskapsmessig 
gevinst for Gjensidige på om lag 110 millioner kroner etter transaksjonskost-
nader. Det forretningsmessige forholdet mellom Gjensidige og Hjelp24 fort-
setter som før. Salget er betinget av godkjennelse fra konkurransemyndig-
hetene. Transaksjonen gjennomføres i tredje kvartal 2011.

Med virkning fra andre kvartal rapporteres Helserelaterte tjenester ikke som 
eget segment. Helserelaterte tjenester er ikke lenger definert som et strategisk 
satsningsområde for konsernet, og det er inngått avtale om salg av Hjelp24 
AS som leverer konsernets helsetjenester. I den konsoliderte resultatoppstil-
lingen presenteres Hjelp24 AS under Andre inntekter og Andre driftskostnader. 
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erklÆrIng

erklÆrIng fra styret og daglIg leder

Styret og daglig leder har i dag behandlet og fastsatt halvårsberetningen og 
det konsoliderte halvårsregnskapet for Gjensidige Forsikring ASA for  perioden 
1. januar til 30. juni 2011. 

Vi erklærer etter beste overbevisning at halvårsregnskapet for perioden  
1. januar til 30. juni 2011 er utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskaps-

standarder, og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av 
 konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet. Videre 
at halvårs beretningen gir en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i 
regnskapsperioden og deres innflytelse på halvårsregnskapet, de mest  sentrale 
risiko- og sikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor i neste regnskaps-
periode samt nærståendes vesentlige transaksjoner. 

   Sollerud, 10. august 2011
   Styret i Gjensidige Forsikring ASA

 Inge K. Hansen   Gunnhild H. Andersen  Trond Vegard Andersen  Hans-Erik F. Andersson Per Arne Bjørge
 Styreleder 

 Kjetil Kristensen  Gisele Marchand  Gunnar Mjåtvedt  Mari T. Skjærstad  Randi B. Sætershagen

  

     Helge Leiro Baastad 
     Konsernsjef
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2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. 
Millioner kroner 2011 2011 2010 2010 2010 2010

Premieinntekter fra skadeforsikring  4.414,0  4.224,6  4.426,8  4.535,9  4.289,4  3.811,2 

Andre inntekter  523,5  492,0  455,8  426,5  462,5  382,7 
sum driftsinntekter  4.937,5  4.716,6  4.882,6  4.962,3  4.751,9  4.193,9 

sum netto inntekter fra investeringer  652,4  790,6  803,0  803,9  294,9  846,4 

sum inntekter  5.589,9  5.507,2  5.685,6  5.766,3  5.046,8  5.040,3 

Erstatningskostnader mv. fra skadeforsikring  (3.059,5)  (3.454,1)  (3.383,2)  (3.260,0)  (3.269,3)  (3.544,1)

Andre erstatningskostnader, rentekostnader, tap mv.  (239,1)  (216,6)  (191,9)  (187,0)  (215,4)  (148,7)
sum erstatningskostnader, rentekostnader, tap mv.  (3.298,6)  (3.670,6)  (3.575,2)  (3.447,0)  (3.484,7)  (3.692,8)

Driftskostnader fra skadeforsikring  (739,6)  (720,8)  (728,7)  (714,4)  (731,5)  (635,8)

Andre driftskostnader  (306,8)  (300,7)  (313,7)  (292,9)  (300,9)  (367,5)
sum driftskostnader  (1.046,4)  (1.021,5)  (1.042,4)  (1.007,3)  (1.032,4)  (1.003,3)

sum kostnader  (4.345,0)  (4.692,2)  (4.617,5)  (4.454,3)  (4.517,1)  (4.696,0)

Periodens resultat før skattekostnad  1.244,9  815,0  1.068,1  1.311,9  529,7 344,3

Underwriting-resultat skadeforsikring  615,0  49,7  314,9  561,5  288,6  (368,7)

kvartalsvIs resUltatUtvIklIng
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nøkkeltall

2. kv. 2011 2. kv. 2010
1.1.-30.6.

2011
1.1.-30.6.

2010
1.1.-31.12.

2010

konsern
Finansavkastning 1 % 1,2  0,6 2,7  2,2  5,2 
Egenkapital Mill. kr  22.314,0  21.085,4  23.137,8 
Egenkapitalavkastning, annualisert 2  % 18,0  8,1  14,4 
Kapitaldekning 3 % 15,5  16,1  16,1 
Solvensmargin Gjensidige Forsikring 4 % 556,9  655,6  581,2 

aksJekaPItal
Utestående aksjer ved periodens utløp Antall  500.000.000  500.000.000  500.000.000 
Periodens resultat per aksje 5 (omarbeidet for 2010) NOK  1,80  0,99  3,10  1,50  5,90 

skadeforsIkrIng
Markedsandel non-marine forsikring Norge (FNO) per Q1 11 %  27,2  28,0  28,1 

forfalte bruttopremier
 Privat Mill. kr  1.964,2  1.936,1  4.405,9  4.304,0  8.031,7 
 Næringsliv Mill. kr  1.085,4  1.096,5  3.599,9  3.654,2  5.682,7 
 Norden Mill. kr  684,8  576,4  2.678,5  2.062,9  3.357,1 
 Baltikum Mill. kr  108,7  105,4  218,8  216,5  395,2 
Sum totalt Mill. kr  3.843,2  3.714,4  10.903,0  10.237,7  17.466,8 
egenregningsandel 6 %  96,2  96,3  96,2  96,5  97,4 
Premieinntekter 
 Privat Mill. kr  2.047,9  1.892,2  3.946,0  3.683,3  7.719,9 
 Næringsliv Mill. kr  1.356,3  1.348,2  2.662,9  2.697,6  5.401,0 
 Norden Mill. kr  907,3  922,5  1.823,3  1.458,4  3.453,1 
 Baltikum Mill. kr  95,2  117,0  191,4  246,2  459,3 
 Elimineringer Mill. kr  7,3  9,5  15,1  15,0  30,0 
Sum totalt Mill. kr  4.414,0  4.289,4  8.638,6  8.100,6  17.063,3 
skadeprosent 7

 Privat %  63,7  72,2  70,9  82,4  76,4 

 Næringsliv %  71,5  81,8  76,4  86,4  80,3 
 Norden %  73,9  75,5  80,2  85,7  83,5 
 Baltikum %  70,9  60,0  72,6  67,0  66,5 
Sum totalt %  69,3  76,2  75,4  84,1  78,9 
kostnadsandel 8

 Privat %  15,4  15,7  15,8  15,8  15,1 

 Næringsliv %  14,4  13,3  14,5  13,1  12,8 
 Norden %  17,5  19,0  16,8  18,4  18,6 
 Baltikum %  31,5  32,9  31,8  30,0  29,8 
Sum totalt %  16,8  17,1  16,9  16,9  16,5 
Combined ratio 9

 Privat %  79,2  87,9  86,7  98,2  91,4 
 Næringsliv %  85,8  95,2  90,8  99,5  93,2 

 Norden %  91,4  94,5  97,0  104,1  102,0 

 Baltikum %  102,4  93,0  104,4  97,0  96,2 
Sum totalt %  86,1  93,3  92,3  101,0  95,3 
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2. kv. 2011 2. kv. 2010
1.1.-30.6.

2011
1.1.-30.6.

2010
1.1.-31.12.

2010

PensJon og sParIng
Kapital til forvaltning pensjon, tilgang i perioden Mill. kr  347,2  372,7  799,6  1.146,3  2.303,8 
Kapital til forvaltning sparing, tilgang i perioden Mill. kr  (97,9)  (263,2)  161,4  2.767,1  4.016,6 
Kapital til forvaltning pensjon ved utløpet av perioden Mill. kr  7.473,7  5.516,6  6.674,1 
        herav kollektivporteføljen Mill. kr  2.380,0  1.835,5  2.146,0 
Kapital til forvaltning sparing ved utløpet av perioden Mill. kr  5.858,6  4.447,7  5.697,2 
Fortjenestemargin sparing, i prosent 10 %  0,30  0,34  0,61 
Bokført avkastning fripoliseporteføljen, i prosent 11 %  2,83  2,47  5,29 
Verdijustert avkastning fripoliseporteføljen, i prosent 12 %  2,46  1,86  5,10 
Kunder pensjon, tilgang i perioden Antall  6.426  6.704  6.426  7.260  14.813 
Kunder sparing, tilgang i perioden Antall  (160)  (2.037)  (160)  (2.053)  (2.191)
Kunder pensjon ved utløpet av perioden Antall  72.894  58.915  66.468 
Kunder sparing ved utløpet av perioden Antall  5.319  5.617  5.479 
Kunder pensjon som også er forsikr.kunder ved utløpet av per. Antall  61.960  50.078  56.498 

Kunder sparing som også er forsikr.kunder ved utløpet av per. Antall  4.362  4.606  4.493 

Bank
Brutto utlån, tilgang i perioden Mill. kr  348,8  829,2  477,2  1.475,4  2.543,9 
Innskudd, tilgang i perioden Mill. kr  88,1  455,0  258,6  606,5  2.569,6 
Brutto utlån ved utløpet av perioden Mill. kr  14.596,7  13.051,0  14.119,5 
Innskudd ved utløpet av perioden Mill. kr  9.378,6  7.157,0  9.120,0 
Innskuddsdekning i perioden isolert 13 %  25,3  54,9  54,2  41,1  101,0 
Innskuddsdekning ved utløpet av perioden 13 %  64,3  54,8  64,6 
Rentenetto i prosent, annualisert  14 %  2,73  3,03  2,88 
Kunder, tilgang i perioden Antall  2.456  3.695  5.264  4.940  13.649 
Kunder ved utløpet av perioden Antall  94.858  80.885  89.594 
Kunder som også er forsikr.kunder ved utløpet av perioden Antall  46.823  39.850  43.764 
Kapitaldekning 15 % 14,6  15,3  16,1 

1 Finansavkastning = finansresultat i prosent av gjennomsnittlig finansielle eiendeler inkludert eiendom, eksklusive Pensjon og sparing samt Bank
2 Egenkapitalavkastning - annualisert = resultat før skattekostnad/gjennomsnittlig egenkapital i perioden
3 Kapitaldekning = netto ansvarlig kapital/risikovektet beregningsgrunnlag, beregnet basert på NGAAP for konsernet
4 Solvensmargin er beregnet på selskapsnivå i henhold til Finanstilsynet sine regler
5 Periodens resultat per aksje = aksjeeiernes andel av periodens resultat/gjennomsnittlig antall utestående aksjer i perioden
6 Egenregningsandel = forfalte bruttopremier for egen regning/forfalte bruttopremier (skadeforsikring)
7 Skadeprosent = erstatningskostnader mv./premieinntekter
8 Kostnadsandel = driftskostnader/premieinntekter
9 Combined ratio = skadeprosent + kostnadsandel 
10 Fortjenestemargin sparing, i prosent = forvaltningsinntekter/gjennomsnittlig kapital til forvaltning sparing
11 Bokført avkastning fripoliseporteføljen = realisert avkastning på porteføljen
12 Verdijustert avkastning fripoliseporteføljen = total avkastning på porteføljen
13 Innskuddsdekning = innskudd i prosent av brutto utlån
14 Rentenetto i prosent, annualisert = netto rente- og kredittprovisjonsinntekter/gjennomsnittlig kapital til forvaltning 
15 Kapitaldekning = ansvarlig kapital/beregningsgrunnlag for kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko
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