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Dette er Gjensidigestiftelsen 
Gjensidigestiftelsen er Norges største finansstiftelse og har to hovedoppgaver. 

Den ene er å dele ut støtte til samfunnsnyttige formål, den andre er å være 

største eier i Gjensidige Forsikring ASA. Begge formålene handler om å skape et 

tryggere samfunn. 

 

Stiftelsens styrende organer, som styret og generalforsamlingen, består av 108  

representanter som velges av og fra kundemassen i Gjensidige. Kundevalget 

avholdes annethvert år.

Fra generalforsamlingen i stiftelsen velges det tre representanter som sitter i 

styret i Gjensidige Forsikring ASA. Disse representerer dermed kundefellesskapet 

i Gjensidige.

Det årlige overskuddet fra Gjensidige forsikring videreformidles til skade-

forsikringskundene som kundeutbytte, mens stiftelsens årlige bidrag på rundt 

220 millioner kroner til samfunnsnyttige formål innenfor trygghet og helse, fi-

nansieres av avkastningen fra de øvrige verdiene stiftelsen forvalter.
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662 
søknader 
innvilget

125   
Millioner kroner
totalt innvilget

125 millioner kroner
fordelt på 662 lokale prosjekter 

 Kosthold     4%
 Fysisk aktivitet (Bygg og anlegg)  24%
 Mestring og læring    10%
 Sikkerhet     9%
 Sosial inkludering    18%
 og mangfold
 Aktivitetstilbud   17%
 Aktivitetsutstyr   19%

Nøkkeltall 
for gavevirksomheten 

Stiftelsen mottok 2 074 lokale søknader om prosjektstøtte i 2018.  
Søknadssummen var på nær 700 millioner kroner.  

Totalt ble 125 millioner fordelt på 662 prosjekter, noe som  
tilsvarer en innvilgelsesprosent på 32 prosent.  

Gjennomsnittlig beløp per innvilget søknad var 188 000 kroner.  
16 prosjekter fikk tildelt støtte på over en million kroner.  

I tillegg ble det innvilget støtte til 5 større satsinger,  
herunder til førstehjelpsdugnaden «Sammen redder vi liv»,   

på i alt 99,3 millioner.

Lokale prosjekter

Nasjonale prosjekter 2018

Innsatsområde Innvilget beløp
Senter for fysisk læring 24 000 000

Juleaksjonen 10 000 000

Førstehjelpsdugnad 40 000 000

Stine Sofies Stiftelse 21 740 000

Prosperastiftelsen 3 586 800

Sum nasjonale prosjekter 2018  99 326 800

Gjensidigestif telsens årsrapport 2018
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Styrets beretning  
for 2018 

Gjensidigestiftelsens mål er å skape et tryggere samfunn. Stif-
telsen er en betydelig støttespiller for det frivillige Norge gjen-
nom et aktivt og profesjonelt gavearbeid. I tillegg er stiftelsen 
største aksjonær i Gjensidige Forsikring ASA og dermed Norges 
største finansstiftelse.

Gjennom gavearbeidet bidrar stiftelsen med kompetanse og økono-
misk støtte for å skape et tryggere, sunnere og mer aktivt samfunn. 
I 2018 kom dette til uttrykk gjennom en rekke store satsinger, som 
eksempelvis videresføringen av den nasjonale førstehjelpsdugnaden, 
Gjensidigestiftelsens store kostholdssating og satsingen på mer fysisk 
aktivitet i skolen. Høgskolen på Vestlandet mottok midler til oppret-
telse av et senter for fysisk aktiv læring. Gjennom Aktivitetsalliansen, 
som er et samarbeid med seks andre organisasjoner, var stiftelsen 
med på å sette fysisk aktivitet i skolen på dagsorden, og deltok både i 
stortingshøringer og politikerseminar. 

I tillegg til de store satsingene mottok 662 lokale prosjekter til sammen 
125 millioner kroner.  Dermed er samlet gavebeløp 2,5 milliarder kroner 
siden stiftelsens oppstart i 2007, flere enn 7 000 prosjekter har fått 
støtte.  

«Det store brannløftet» på 350 millioner kroner fra 2016 skapte ny ak-
tivitet også i 2018. De første 30 millioner kronene som er satt av til 
forskning ble brukt til etableringen av et forsknings- og innovasjons-
senter for brannsikkerhet. Dermed satses det på brannforskning i Nor-
ge for første gang siden tidlig på 90-tallet.

2018 er siste år med Turskiltprosjektet, som var et fellesprosjekt mellom 
fylkeskommunene, frivillige organisasjoner og Gjensidigestiftelsen.

I kraft av å være største eier i Gjensidige er stiftelsen sentral i å videre-
føre over 200 års forsikringshistorie i Norge. I 2018 ble 2,1 milliarder kro-
ner av utbyttet fra Gjensidige Forsikring videreformidlet til Gjensidiges 
skadeforsikringskunder i Norge som kundeutbytte. 

Stiftelsens kapital
Gjensidigestiftelsen er en finansstiftelse og er største eier i Gjensidige 
Forsikring ASA med 62 prosent av aksjene. Markedsverdien av aksjene 
i Gjensidige falt med 6 milliarder kroner gjennom året og endte på 42 
milliarder kroner ved utgangen av 2018. Stiftelsen har ytterligere 20 
milliarder kroner i andre finansielle midler, hvor avkastningen fra dis-
se er med på å finansiere gavevirksomheten. Gjennom sin betydelige 
størrelse skaper stiftelsen et tryggere, sunnere og mer aktivt samfunn 
ved å bidra med kompetanse og økonomisk støtte.

Styringsstruktur
Gjensidiges ca. én million skadeforsikringskunder i Norge er forslags- 
og stemmeberettiget ved stiftelsens kundevalg. Det gjennomføres 
kundevalg i 19 valgkretser, som sikrer god geografisk representasjon. 
Omtrent 100 kunder utgjør stiftelsens generalforsamling. 

Forvaltningen av stiftelsen tilligger styret, som velges av og blant gene-
ralforsamlingens medlemmer. Utover de saker som normalt behandles 
av et styre, innvilger de i tillegg alle gavetildelinger.

Kontrollutvalget har som oppgave å føre tilsyn med at stiftelsens virk-
somhet utøves i henhold til gjeldende lover og regler.

Valgkomiteen fremmer kandidater til styrende organer i stiftelsen, 
samt til organer i Gjensidige hvor stiftelsen har representasjon. Komi-
teen har ansvaret for å tilrettelegge kundevalgene.

Strategi
Stiftelsens strategiske plan underbygger visjonen om å skape et tryg-
gere samfunn. Strategisk plan er vesentlig som et styrende dokument 
i prosessene som skal trekke opp linjene for videreutviklingen av stif-
telsen. 

Prosjektet «Gjensidigestiftelsen 2030» ble igangsatt i 2018. Prosjektet 
skal samle hele organisasjonen rundt et felles fremtidsbilde om hvor-
dan stiftelsen best kan jobbe sammen for å oppnå sine mål. Prosessen 
skal munne ut i ny strategi for stiftelsen frem mot 2025.

Stiftelsen skal være en langsiktig og forutsigbar eier i Gjensidige. Stif-
telsen utøver sitt eierskap gjennom generalforsamlingen og med re-
spekt for aksjonærfellesskapet. Vedtektene forutsetter at stiftelsens 
eierandel i selskapet skal være minst 60 prosent.

Gjensidigestif telsens årsrapport 2018 Gjensidigestif telsens årsrapport 2018
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Styret og generalforsamling skal påse at stiftelsens midler forvaltes 
forsvarlig for å understøtte stiftelsens formål. Styret vedtar årlig stra-
tegi for kapitalforvaltningen.
Stiftelsen har som mål å opprettholde realverdien av kapitalen i et 
langsiktig perspektiv.

Samfunnsbidrag

Gavemidler
Stiftelsens gavevirksomhet skal understøtte de frivillige organisasjone-
nes arbeid. Stiftelsen skal bidra til å forsterke det gode arbeidet som 
skjer ute i lokale lag og foreninger og i de landsomfattende organi-
sasjonene. Frivillige lag og foreninger spiller en viktig rolle i å skape et 
trygt samfunn. 

Alle organisasjonene som mottar midler fra stiftelsen bidrar på sin 
måte til å realisere stiftelsens misjon om å gjøre Norge tryggere, sun-
nere og mer aktivt. Prosjektene er utviklet og drevet frem av ildsjeler 
med stort engasjement for sitt lokalmiljø. Gavevirksomheten styrker 
og inspirerer disse menneskenes initiativ til beste for samfunnet. 

Gavevirksomheten er i økende grad blitt synliggjort gjennom et tettere 
og mer forpliktende samarbeid med det offentlige. Gjennom regionale 
og landsomfattende prosjekter har stiftelsens midler understøttet og 
forsterket offentlige oppgaver.  
  
Investeringer
Stiftelsens finansielle investeringer skal følge internasjonale anerkjente 
kriterier for etiske investeringer, herunder FNs prinsipper (UN Global 
Compact).

Stiftelsen har etablert policy med etiske kriterier som gjelder for alle 
investeringer. Det er også inngått et samarbeid med et analysebyrå 
for søk og oppfølging av stiftelsens investeringer overfor forvaltere og 
selskaper. To ganger i året gjennomgås investeringene for å kvalitets-
sikre at de tilfredsstiller stiftelsens etiske kriterier.

Stiftelsen gjør også investeringer som har klare sosiale formål, men 
med krav til positiv avkastning. Privat risikokapital til formål med so-
sial profil kan være et supplement til tradisjonell bistand og er med å 
utvikle bedre levekår for mennesker i fattige deler av verden. Stiftelsen 
har investert midler gjennom norske og internasjonale aktører som ut-
vikler prosjekter innenfor jordbruk og helsesektoren i Afrika og Asia.

Ytre miljø
Stiftelsens virksomhet er ikke av en karakter som direkte belaster det 
ytre miljø. Som organisasjon er stiftelsens indirekte utslipp knyttet 

til drift av kontorer, transport ved reiser og 
kjøp av varer og tjenester. Stiftelsen ønsker 
å motivere de ansatte til bruk av kollektive 
transportmidler ved økonomiske incitamen-
ter. Energieffektive lokaler og kildesortering 
er igangsatte tiltak. Ansatte initierte og gjen-
nomførte en dugnad for å plukke plast og an-
nen søppel i nærområdet.

Virksomhetsområder

Gavevirksomhet
I 2018 kom det inn 2 000 søknader med en 
søknadssum på 700 millioner kroner. Av dis-
se fikk 662 prosjekter tildelt til sammen 125 
millioner kroner. De siste årene har stiftelsen 
i tillegg til den årlige utlysningen lokalt, gitt 
midler til større nasjonale satsinger innenfor 
strategiområdene. I 2018 ble det brukt 99 mil-
lioner kroner til slike tiltak.

De tildelte midlene går til et mangfold av sto-
re og små prosjekter over hele landet. Man-
ge av prosjektene handler om å bygge akti-
vitetsanlegg eller innrede steder å være for 
barn og unge. Andre prosjekter har som mål 
å få flere grupper med i nye eller allerede eta-
blerte aktiviteter og tilpasse dem slik at flere 
kan delta. En del prosjekter er initiert av sosi-
ale entreprenører som finner nye måter å løse 
samfunnsutfordringer på. Stiftelsens midler 
går i stor grad til å kjøpe materiell og utstyr 
som utløser ny og økt frivillighet, som for ek-
sempel løypemaskiner, sambandsutstyr, elek-
triske passasjersykler til bruk ved sykehjem, 
eller biler som gjør at organisasjonene kan til-
by transport til aktiviteter for mennesker med 
lav mobilitet. Ofte er prosjektene spleiselag 
med midler fra stiftelsen, kommuner og fyl-
ker, i tillegg til frivillig innsats. 

Den nasjonale førstehjelpsdugnaden Sammen 
redder vi liv ble for andre år tildelt midler. Sty-
ret avsatte 40 millioner kroner til dugnaden 
som har som mål å øke overlevelsen og re-
dusere varige funksjonstap ved hjertestans, 
hjerneslag og andre tidskritiske tilstander 
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utenfor sykehus. Stiftelsen utlyste midler og tildelte 22,5 millioner kro-
ner til syv frivillige organisasjoner. De resterende midlene overføres til 
2019 og tildeles nye organisasjoner etter utlysning.

Stiftelsen innledet i 2018 et samarbeid med Høgskulen på Vestlandet 
som etablerte Senter for aktiv læring (SEFAL) i Sogndal etter at de ble 
tildelt 24 millioner kroner.

Stiftelsen innledet et tiårig samarbeid med Stine Sofies stiftelse i Grim-
stad i 2017 for å arbeide sammen for å hindre at barn utsettes for vold 
og overgrep. Styret bevilget 22 millioner kroner til tre prosjekter i 2018.

I 2018 tildelte Forskningsrådet på vegne av stiftelsen 30 millioner kro-
ner til et nytt forsknings- og innovasjonssenter for brannsikkerhet, 
«Fire Research and Innovation Centre,» ledet av RISE Fire Research i 
Trondheim. Forskningsarbeidet er en del av «Det store brannløftet» 
(2016-2018).  

Eierstyring
Stiftelsen har et langsiktig perspektiv på sitt eierskap i Gjensidige og 
er opptatt av høy verdiskapning over tid i form av utbytte og positiv 
verdiutvikling.

Stiftelsen søker å være en profesjonell og tillitvekkende aktør i sine uli-
ke roller. Dette gjelder både som største eier i Gjensidige og som an-
svarlig for å videreføre kundenes representasjon i selskapet. Stiftelsen 
er representert i Gjensidiges styrende organer gjennom valgkomité, 
styre og generalforsamling.

I tråd med stiftelsens formål videreformidler stiftelsen sitt ordinære 
aksjeutbytte til Gjensidiges skadeforsikringskunder i Norge. Kundeut-
byttet fordeles til kundene basert på opptjent forsikringspremie. Siden 
børsnoteringen av Gjensidige i 2010 har stiftelsen videreformidlet mer 
enn 15 milliarder kroner i kundeutbytte.

Finans
Stiftelsens vedtekter gir føringer for kapitalforvaltningen, og pålegger 
styret å forvalte kapitalen på en forsvarlig måte og oppnå markeds-
messig avkastning på kapitalen for å realisere stiftelsens formål. 

Investeringsmandatet fastsettes av styret og skal sikre at stiftelsens 
midler blir forvaltet i henhold til gjeldende vedtekter og retningslinjer, 
og omfatter:
• Langsiktig investeringsstrategi og aktivaallokering
• Investeringsbegrensninger og risikorammer
• Organisering av ansvar og prosesser knyttet til forvaltningen
• Måleparametere for å følge opp investeringsresultater
• Policy med etiske kriterier

Status og utvikling i investeringsporteføljen 
blir rapportert til styret etter fastsatte ret-
ningslinjer hver måned. Rapporteringen inne-
holder avviksanalyser med forslag til eventu-
elle korrigerende tiltak.

Administrative forhold
Ved utgangen av 2018 var antall ansatte i 
stiftelsen 27 personer, hvorav 13 kvinner og 
14 menn. Stiftelsens ledergruppe består av to 
kvinner og fire menn. I rekrutterings- og an-
settelsesprosesser er stiftelsen bevisst på å 
likestille alle kandidater, og hvor kompetanse-
prinsippet er styrende for valgene som gjøres. 
I stiftelsens styre var det i 2018 fire kvinner og 
seks menn.

Det har forekommet to uhell med mindre per-
sonskade i 2018. Sykefraværet gikk opp fra 2,1 
prosent i 2017 til 3,1 prosent i 2018. Stiftelsen 
arbeider kontinuerlig med tiltak for å sikre et 
godt og trygt arbeidsmiljø for sine ansatte. 
Det arbeides systematisk med helse, miljø og 
sikkerhet (HMS) og det er etablert et arbeids-
miljøutvalg (AMU). Gjensidigestiftelsen er en 
IA-virksomhet. Stiftelsens rutine for varsling 
er tilgjengelig og gjort kjent blant de ansatte.

Det er styrets vurdering at arbeidsmiljøet og 
samarbeidet med ledelsen og de ansatte er 
meget godt.
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Årsregnskap
Stiftelsen fikk et totalresultat på minus 596 millioner kroner, grunnet 
negativ avkasting i investeringsporteføljen. Stiftelsens bokførte egen-
kapital beløp seg ved årets slutt til 32,1 milliarder kroner, mens mar-
kedsverdien av stiftelsens egenkapital var 62 milliarder kroner.

Regnskapet er avlagt i samsvar med regnskapslov, god regnskapsskikk, 
samt forskrift om årsregnskap for skadeforsikringsforetak. 

Resultat 2018
Stiftelsens driftsinntekter var på 1 921 millioner kroner.

Verdiendring på aksjene i Gjensidige var negativ med 6 milliarder kro-
ner, tilsvarende en avkastning på -12,7%. Aksjene er bokført til an-
skaffelseskost og verdiendringen påvirker ikke det regnskapsmessige 
resultatet.

Resultatet fra investeringsporteføljen var minus 293 millioner kroner, 
hvilket tilsvarer en avkastning på -1,4%. Hovedårsaken til det negative 
resultatet var et fall i det globale aksjemarkedet på 7% og stiftelsen 
hadde nær 50% eksponering mot aksjemarkedet.

Stiftelsen har som morselskap inntektsført 2 210 millioner kroner som 
aksjeutbytte i 2018. Dette tilsvarer stiftelsens andel av Gjensidiges av-
satte utbytte for 2018, som utbetales i mai 2019, og utgjør 7,10 kroner 
per aksje. Styret foreslår at utbyttet fra Gjensidige med fradrag for 
kostnader avsettes som kundeutbytte til Gjensidiges skadeforsikrings-
kunder.

Driftskostnadene, inkludert gavetildelinger og kundeutbytteprogram-
met beløp seg til 2 502 millioner kroner. Det ble innvilget ordinære ga-
ver for 220 millioner kroner.
 
Stiftelsen er en skattefri institusjon. Imidlertid påløper det skattekost-
nad for investeringer i deltagerlignede selskaper.

Balanse
Ved utgangen av 2018 hadde stiftelsen en totalbalanse på 34 721 mil-
lioner kroner, hvor 
finansielle eiendeler utgjør 19 950 millioner kroner.

Utbyttet som videreformidles til Gjensidiges skadeforsikringskunder i 
2019 er innregnet som en forpliktelse i stiftelsens balanse.

Disponering av årets resultat
Årets resultat på minus 596 millioner kroner belastes annen egenka-
pital.

Fortsatt drift
Styret bekrefter at grunnlaget for fortsatt 
drift er til stede, og at årsregnskapet er utar-
beidet under denne forutsetningen.

Hendelser etter balansedagen
Det har ikke oppstått forhold etter balanse-
dagen som påvirker årsregnskapet for 2018.

Finansiell risiko
Stiftelsens utdeling av gaver bygger på av-
kastning fra finansielle investeringer og er i så 
måte eksponert for svingninger i finansmar-
kedene. Styring av finansiell risiko stiller krav 
til hvordan kapitalen investeres i ulike verdi-
papirer og andre eiendeler, se årsregnskapets 
note 17.

Stiftelsens strategi for kapitalforvaltning gir 
retningslinjer for sammensetningen av fi-
nansielle eiendeler gjennom prinsipper og 
rammer for risikostyring. Målet med risikosty-
ringen er å avpasse den finansielle risiko til 
soliditet og langsiktige avkastningskrav for å 
oppfylle stiftelsens formål, og kunne sikre et 
stabilt nivå på gavetildelingene.

Per 31. desember 2018 eide stiftelsen 62,24 
prosent av aksjene i Gjensidige. Stiftelsens 
vedtekter stiller krav til at stiftelsen skal eie 
minimum 60 prosent. Direkteavkastning i 
form av ordinært utbytte skal i henhold til 
stiftelsens vedtekter videreformidles til Gjen-
sidiges skadeforsikringskunder.

Fremtidsutsikter
Gavevirksomheten har som mål å opprett-
holde et høyt utdelingsnivå til prosjekter 
som fremmer stiftelsens formål om et tryg-
gere samfunn, og samtidig sikre kapasitet til 
større satsninger, som for eksempel Det store 
brannløftet. Det er avkastningen fra inves-
teringsporteføljen som danner grunnlag for 
nivået på gavevirksomheten. Stiftelsen har 
valgt en robust, langsiktig og forutsigbar for-
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valtning av investeringsporteføljen. Til tross for forventinger om va-
riabel avkastning på kort sikt er det derfor lagt til rette for å kunne 
opprettholde gavenivået i evighetens perspektiv.

Stiftelsen vil fremover gjennomføre analyser og ha tett dialog med 
myndigheter, sentrale organisasjoner og andre stiftelser. En slik dialog 
bidrar til god situasjonsforståelse og treffsikkerhet i stiftelsens arbeid. 
Et enda tettere samarbeide eller partnerskap med organisasjoner og 
virksomheter som har sammenfallende mål eller evne til å bidra til dis-
se blir viktig for stiftelsen.

Stiftelsen har et langsiktig perspektiv på sitt eierskap i Gjensidige, og 
er opptatt av høy verdiskaping over tid, samt at Gjensidige forblir Nor-
ges ledende forsikringsselskap.

Stiftelsen utgjør ved sitt arbeid en forskjell ved å skape et tryggere 
samfunn, og er godt posisjonert til å kunne fortsette dette arbeidet i 
et langsiktig perspektiv.

Styret benytter anledning til å takke medarbeidere, kundevalgte i hele 
Norge, samarbeidspartnere og frivillige for vel utført arbeid i 2018.

17

Styret i Gjensidigestiftelsen 
Oslo, 20. mars 2019

Einar Skaarseth Enger Inger Tone Ødegård  Cecilie Gaarder Skaug

styreleder    nestleder

 

Eivind Elnan    Trine Riis Groven   Even Søfteland            

 

Per Arne Bjørge   Rune Aale-Hansen  Jostein Bjørge   

Brita Skallerud      

 

       Unn Dehlen
       administrerende direktør

17



Gjensidigestif telsens årsrapport 2018 Gjensidigestif telsens årsrapport 2018

18 19

TURSKILTPROSJEKTET 
Mottoet «Det skal merkes i hele landet» har så til de grader 
slått til i Turskiltprosjektet 2013—2018. I årene som har gått  

er det lagt ned 105 957 dugnadstimer for å skilte og  
merke 37 609 kilometer turruter. 

Det overordnede målet med Turskiltprosjek-
tet har vært å fremme folkehelse ved å få fle-
re folk ut på tur der de bor og oppholder seg 
gjennom informasjon, skilting og merking. 
Det har også vært et delmål å bidra til økt og 
trygg friluftsferdsel i folks nærmiljø.
Tilrettelegging for bruk av turløyper og tursti-
er i nærheten av der folk bor, har stor betyd-
ning for å imøtekomme befolkningens ønske 
om å bevege seg i grønne omgivelser. Tursti-
ene brukes like mye av kvinner og menn og 
av folk i alle aldre og samfunnslag (Thorén 
m.fl., 2018). Skilting og merking og annen 
synliggjøring av nærturer blir dermed et viktig 
folkehelsetiltak som kan bidra til å nå nasjo-
nale mål om å utjevne sosialt betingete hel-
seforskjeller. Turskiltprosjektet har bidratt til 
økt turaktivitet over hele landet, enkelte ste-
der har det vært opp mot 50 % økning (NINA, 
2018). 

Spleiselaget mellom alle landets fylkeskom-
muner, en rekke kommuner og Gjensidige-
stiftelsen har generert 91,2 millioner kroner 
til skilt, informasjonstavler, turkort, kurs og 
utstrakt faglig utviklingsarbeid. Friluftslivet 
har dermed fått et løft gjennom ekstra tilfør-
te ressurser og et tett samarbeid mellom de 
mest sentrale organisasjonene i friluftslivet. 
Partene har arbeidet sammen om felles mål 
og systematisert arbeidet. Selv om de ulike 
partenes ståsted og roller har vært forskjel-
lige, har Turskiltprosjektet tilført alle som har 
deltatt økt kompetanse og innsikt.  

Turskiltprosjektet har demonstrert hvilke mu-
ligheter som åpner seg når offentlig og frivillig 
sektor samarbeider og i tillegg får med seg 
en privat aktør på laget. Turskiltprosjektet har 
klart å forene de gode kreftene slik at syn-
liggjøring av turruter i Norge gjøres på sam-
me måte uavhengig av hvor i landet arbeidet 
foregår. 

Det faglige arbeidet som ligger bak Manual 
for Turskiltprosjektet bygger på Merkehånd-
boka og skal integreres i den reviderte utga-
ven som kommer i 2019. Når alle som vil mer-
ke turruter i offentlig eller frivillig regi følger 
samme standard, får turgåere gjenkjennelig 
og tydelig informasjon. Tusenvis av kilome-
ter turruter er registrert i Det offentlige kart-
grunnlaget (DOK), og blir dermed tilgjengelig 
i det kommunale planarbeidet. 
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Foto: Margrete Ruud Skjeseth 

Bildet viser Madonnastien i Buskerud. 
Foto: Tore Holtskog, Eggedal Turlag. 
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Det store Brannløftet  
og prosjekt Bjørnis 

Brannbamsen Bjørnis har blitt den nasjonale standarden 
for brannforebyggende opplæring av førskolebarn.  

Prosjektet ble realisert som en del av «Det store brann- 
løftet», som er fullfinansiert av Gjensidigestiftelsen. 

Her treffer Bjørnis barnehagebagen fra 

Mikrobølgen barnehage på  

Lambertseter under åpningen av  

Barnas brannstasjon på Grønland i Oslo

Gjensidigestif telsens årsrapport 2018
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Brannsjef i Oslo Jon Myroldhaug sammen med Bjønis, Unn Dehlen fra Gjensidigestiftelsen og prosjektleder for 

Brannløftet Dag Botnen.
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Aktivitetsalliansen 
2018 har vært et aktivt år for  

Aktivitetsalliansen. Gjennom hele  
høsten har det blitt arbeidet med  
folkehelse gjennom folkemøtene  

«Aktiv kropp, sterk hjerne». 

Her sees daglig leder i alliansen, Anders Hall 

Grøterud, på scenen i Notodden. 
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Førstehjelpsdugnaden  
– sammen redder vi liv 

Gjensidigestiftelsen har så langt bevilget 61,9 millioner 
kroner til en nasjonal førstehjelpsdugnad, som skal bidra  
til at 200 flere liv hvert år blir reddet gjennom å styrke  
kunnskap om førstehjelp ved hjertestans og hjerneslag  

i befolkningen.  
 

Dugnaden var det største prosjektet  
til Gjensidigestiftelsen i 2018.

Gjensidigestif telsens årsrapport 2018
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Helsedirektør Bjørn Guldvog  

sammen med Folkehelseminister  

Åse Michalsen og Unn Dehlen  

fra Gjensidigestiftelsen under  

ettårsmarkeringen av  

førstehjelpsdugnaden. 
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Satsing på  
sunnere kosthold  

og matglede 
I 2017 rullet Gjensidigestiftelsen  

ut den største enkeltbevilgningen  
for et bedre kosthold I befolkningen  

noensinne, og prosjektet har  
også i bidratt til at stadig  

flere barn, ungdom og  
eldre kan oppleve  
mer måltidsglede.  

 
Prosjektet vil bli videreført  

og  tilført flere  
tilskudd i 2019. 
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Griegkonferansen 
Kan man både redde verden  
og tjene penger samtidig?  

 
Bærekraftig kapitalisme var temaet da Grieg Investor  

og Gjensidigestiftelsen inviterte til konferanse om  
bærekraftige investeringer i finansmarkedet  

på Gamle Logen.  
 

På scenen var det representanter fra FNs klimaplanel, 
Lærdalstiftelsen, Oljefondet og Unn Dehlen og  

Christian Tollefsen fra Gjensidigestiftelsen.  
 

Til slutt bergtok selveste Al Gore salen  
med sitt verdenskjente klimaforedrag. 

2928 29

 Hoesung Lee, leder for FNs klimapanel holdt foredrag under konferansen. 
Representanter fra Gjensidigestiftelsens styre og administrasjon sammen  

med Al Gore under Griegkonferansen. 

Gjensidigestif telsens årsrapport 2018
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Norges beste turruter  
– turskiltprosjektet 

I løpet av sommermånedene og høsten 2018 arrangerte 
Gjensidigestiftelsen en kåring av Norges beste turruter. 
Konkurransen var et synlighetstiltak i forbindelsen med 

avslutningen av Turskiltprosjektet, som har vært et sam-
arbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene og stiftelsen. I 
forbindelse med kåringen ble det også utgitt en bok om 

alle fylkesvinnerne blant turrutene i Norge. 
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3131



Gjensidigestif telsens årsrapport 2018 Gjensidigestif telsens årsrapport 2018

32 33

RESULTATREGNSKAP

Tall i millioner kroner Note 2018 2017
Driftsinntekter
Netto inntekter fra finansielle investeringer 4 -293 2 108

Renteinntekter 4 4 4

Ordinært utbytte fra Gjensidige Forsikring ASA 2, 13 2 210 2 210

Sum driftsinntekter  1 921 4 322 

Driftskostnader
Personalkostnader 5, 6, 7, 14 28 35

Gavekostnader 3 220 210

Kundeutbytte 1 2 204 2 210

Annen driftskostnad 7 50 41

Sum driftskostnader  2 502 2 495 
Resultat før skattekostnad -581 1 826
Skattekostnad 8 11 13

Resultat før andre resultatkomponenter -592 1 813

Andre resultatkomponenter
Aktuarielle gevinster og tap på ytelsesbaserte pensjonsordninger -4 -5

TOTALRESULTAT -596  1 808

Regnskap 
2018

Gjensidigestif telsens årsrapport 2018 Gjensidigestif telsens årsrapport 2018
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BALANSE
EIENDELER 31.12.2018 

Tall i millioner kroner Note 2018 2017
Investeringer
Inventar  1 2

Sum varige driftsmidler 1 2
Aksjer i datterselskap 9 12 423 12 423

Finansielle eiendeler til virkelig verdi 10,17 19 950 20 841

Sum finansielle anleggsmidler     32 372  33 264

Sum investeringer 32 374 33 265

Fordringer
Fordringer på datterselskap 11,13,17 2 210 2 210

Uoppgjorte handler finans og investeringer 10 7 18

Andre kortsiktige fordringer 11 39 38

Sum fordringer 2 256 2 266

Andre eiendeler 
Bankinnskudd, kontanter o.l.      12,17 92  108

Sum andre eiendeler  92  108

SUM EIENDELER 34 721 35 639

BALANSE
EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER 31.12.2018

Tall i millioner kroner Note 2018 2017
Grunnkapital 4 150 4 150

Annen innskutt kapital 16 14 969 14 969

Sum innskutt egenkapital        19 119 19 119

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 13 009 13 605

Sum opptjent egenkapital 13 009 13 605
Sum egenkapital 32 129 32 724

Avsetninger for forpliktelser   
Pensjonsforpliktelser 6 28 24

Forpliktelser ved periodeskatt 8 0 219

Avsatt ikke utbetalt kundeutbytte 15 2 186 2 186

Avsatt ikke utbetalte gaver, tilskudd og bevilgninger 3 357 389

Gjeld til datterselskap 13 0 1

Andre avsetninger for forpliktelser 21 21

Påløpte renter skattekrav ifm Kontorvedtak 0 75

Sum gjeld 2 593 2 915
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 34 721 35 639

Styret i Gjensidigestiftelsen 
Oslo, 20. mars 2019

Einar Skaarseth Enger Inger Tone Ødegård  Cecilie Gaarder Skaug

styreleder    nestleder

 

Eivind Elnan    Trine Riis Groven   Even Søfteland            

 

Per Arne Bjørge   Rune Aale-Hansen  Jostein Bjørge   

Brita Skallerud      

       Unn Dehlen
       administrerende direktør 35
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ENDRING I EGENKAPITAL

 Tall i millioner kroner  Note 
 Grunn- 
kapital 

 Annen 
innskutt 

egenkapital 

 Annen 
egen- 

kapital 

 Sum 
egen- 

kapital 

 EGENKAPITAL PER 31.12.2017 4 150 14 969 13 605 32 724
 Resultat før andre resultatkomponenter  -    -   -592 -592

 Andre resultatkomponenter 
 Aktuarielle gevinster og tap på pensjon 6  -    -   -4 -4

 Periodens totalresultat  -    -   -596 -596

 EGENKAPITAL PER 31.12.2017 4 150 14 969 13 009 32 129

DIREKTE KONTANTSTRØM

Tall i millioner kroner 2018 2017
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter  
Netto inn-/utb. vedr. verdipapirer til virkelig verdi 610 350

Utbetaling til drift -216 -112

Netto inn-/utb. vedr. gaver, tilskudd og bevilgninger -251 -278

Utbetaling av kundeutbytte -2 180 -2 092

Netto inn-/utb. vedr. andre operasjonelle aktiviteter 38 34

Innbetalinger av renter 4 4

Utbetalinger av skatter og offentlige avgifter -230 -18

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -2 225 -2 113

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer 0 -1

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 0 -1

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Innbetalt ordinært utbytte fra datterselskap 2 210 2 116

Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 2 210 2 116 

Netto endring i kontanter -16 2
Beh. av kontanter ved periodens begynnelse 108 105

Beh. av kontanter ved periodens slutt 92 108

37
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NOTER

Note 1
Regnskapsprinsipper

Rapporteringsenhet   
Gjensidigestiftelsen er en norsk finansstiftelse 
med hovedkontor i Grundingen 6, Oslo. Stiftelsen 
deler ut gaver til aktiviteter i tråd med stiftelsens 
formål, er største aksjonær i Gjensidige Forsik-
ring ASA, forvalter finansielle eiendeler og deler 
ut kundeutbytte til Gjensidige Forsikring ASAs 
skadeforsikringskunder i Norge.   
    
Samsvarserklæring     
Regnskapet for Gjensidigestiftelsen er avlagt i 
henhold til regnskapslov, god regnskapsskikk i 
Norge, samt Forskrift om årsregnskap for skade-
forsikringsforetak.     
  
Oppstillingsplan for resultat og balanse 
Oppstillingsplanen for resultat og balanse er ut-
arbeidet etter årsregnskapsforskriften for skade-
forsikringsforetak.

Gjensidigestiftelsen er som finansstiftelse og eier 
av kun ett datterselskap unntatt fra konsern-
regnskapsplikten for sitt 62,24 prosent eierskap 
i Gjensidige Forsikring ASA, jf. årsregnskapsfor-
skriften for skadeforsikringssforetak § 2-6.  
     
Bruk av estimater og skjønn   
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet har det vært 
brukt estimater og forutsetninger som har påvir-
ket eiendeler, gjeld, inntekter, kostnader og opp-
lysning om potensielle forpliktelser. Fremtidige 
hendelser kan medføre at estimatene endrer seg. 
Endringene vil bli regnskapsført når det foreligger 
grunnlag for å fastsette nye estimater.  
     
Aksjer i datterselskap og mottatt utbytte
Datterselskaper innregnes til anskaffelseskost 
redusert med eventuelle nedskrivninger. Anskaf-
felseskost på oppkjøpstidspunktet settes som 
hovedregel til virkelig verdi. I forbindelse med 
ervervelsen av aksjene i Gjensidige Forsikring ASA 
er unntaksregelen i henhold til NGAAP benyttet. 
Det betyr at aksjenes kostpris er satt til andelen 
av bokført egenkapital i Gjensidige Forsikring 
konsernet pr. 01.01.2010. Innregning skjedde med 

virkning pr. 01.01.2010.
Mottatt utbytte skal normalt inntektsføres. 
Dersom utbyttet overstiger stiftelsens andel av 
tilbakeholdt resultat etter overtagelse av aksjer, 
representerer den overskytende del tilbakebeta-
ling av investert kapital og reduserer anskaffelse-
skost for investeringen. Utbytte regnskapsføres i 
samsvar med regnskapslovens bestemmelser.
      
Avgitt kundeutbytte    
Avgitt kundeutbytte innregnes som en forpliktel-
se i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, 
i henhold til forskrift om forenklet anvendelse av 
internasjonale regnskapsstandarder (FOR 2008-
01-21 nr. 57). Dette innebærer at kundeutbytte 
kostnadsføres i det regnskapsåret det avsettes 
for. Utbytteberettigede fra Gjensidigestiftelsen er 
Gjensidige Forsikrings skadeforsikringskunder som 
har bosted eller har virksomhet i Norge.

I 2018 har stiftelsen endret prinsipp fra å fraregne 
avgitt kundeutbytte i egenkapitalen til å kost-
nadsføre avgitt kundeutbytte. Dette innebærer 
ingen endring i balanseførte størrelser, men en 
negativ resultateffekt for 2017 på 2 150 MNOK i 
sammenligningstallene i forhold til det offisielle 
2017 resultatet. Endringen er gjort for at regnska-
pet skal vise et bedre bilde av de reelle inntekter 
og kostnader i stiftelsen.    
   
Pensjonsforpliktelser egne ansatte   
Stiftelsen har både innskuddsbaserte og ytelses-
baserte pensjonsordninger for sine ansatte. Den 
ytelsesbaserte pensjonsordningen er lagt i en 
egen pensjonskasse og er lukket for nyansatte.
Den innskuddsbaserte pensjonsordningen er en 
ordning hvor stiftelsen betaler faste innskudd til 
et fond eller en pensjonskasse, og hvor det ikke 
foreligger noen juridisk eller underforstått for-
pliktelse til å betale ytterligere innskudd. Pliktige 
innskudd innregnes som personalkostnader i 
resultatet når de påløper.

Den ytelsesbaserte pensjonsordningen er en 
ordning som gir de ansatte kontraktsmessige 

rettigheter til fremtidige pensjonsytelser. Pen-
sjonsforpliktelser beregnes basert på en lineær 
opptjening og benytter forutsetninger om antall 
opptjeningsår, diskonteringsrente, fremtidig av-
kastning på pensjonsmidler, fremtidig regulering 
av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, 
samt aktuarielle forutsetninger for dødelighet, 
frivillig avgang med mer.
Pensjonsmidler måles til virkelig verdi, og er 
fratrukket i netto pensjonsforpliktelse i balan-
sen. Eventuell overfinansiering balanseføres i den 
grad det er sannsynlig at overfinansieringen kan 
utnyttes.

Alle aktuarielle gevinster og tap relatert til den 
ytelsesbaserte pensjonsordningen innregnes i 
andre resultatkomponenter. 

Skatt
Gjensidigestiftelsen er en skattefri institusjon. Se 
for øvrig note 8 for informasjon.
      
Finansielle investeringer    
Finansielle eiendeler og forpliktelser innregnes 
i balansen når Gjensidigestiftelsen blir part i 
instrumentets kontraktsmessige bestemmelser. 
Alminnelige kjøp og salg av finansielle instrumen-
ter er regnskapsført på transaksjonsdagen.

Finansielle eiendeler klassifiseres i kategorien til 
virkelig verdi over resultatet. Gjensidigestiftelsen 
benytter "Fair Value Option" som tillatt etter IAS 
39.
Instrumenter klassifiseres i sin helhet i en av tre 
verdsettelsesnivåer basert på det laveste nivå av 
verdsettelsesinformasjon som er betydningsfull 
for verdsettelsen av instrumentene. Nedenfor 
redegjøres for de ulike verdsettelsesnivåene og 
hvilke finansielle eiendeler/forpliktelser som inn-
går på hvilke nivåer.
      
Noterte priser i et aktivt marked (nivå 1)
Noterte priser i aktive markeder anses som det 
beste estimat på en eiendel/forpliktelses virkelige 
verdi. En finansiell eiendel/forpliktelse anses som 
verdsatt basert på noterte priser i aktive mar-
keder dersom virkelig verdi er fastsatt basert på 
priser som er enkelt og regelmessig tilgjengelige 
og representerer faktiske og regelmessig fore-
kommende markedstransaksjoner på armlengdes 
avstand. Finansielle eiendeler/forpliktelser som 
verdsettes basert på noterte priser i aktive mar-
keder klassifiseres som nivå én i verdsettelseshi-
erarkiet. Gjensidigestiftelsen har ikke finansielle 
eiendeler som er klassifisert på dette nivået.

Verdsettelse basert på observerbare  
markedsdata (nivå 2)   
Når noterte priser i aktive markeder ikke er til-
gjengelige, fastsettes virkelig verdi av finansielle 
eiendeler/forpliktelser fortrinnsvis ved hjelp av 
verdsettelsesmetoder som baserer seg på obser-
verbare markedsdata.
 
En finansiell eiendel/forpliktelse anses som 
verdsatt basert på observerbare markedsdata 
dersom virkelig verdi er fastsatt med referanse 
til priser som ikke er noterte, men som er obser-
verbare enten direkte (som priser) eller indirekte 
(derivert fra priser). 

Følgende finansielle eiendeler/forpliktelser er 
klassifisert som nivå to i verdsettelseshierarkiet

• Valutaterminer, aksjeopsjoner, fremtidige ren-
teavtaler og valutaswapper hvis virkelige verdi er 
derivert fra verdien av underliggende instrumen-
ter.

Derivatene i disse kategoriene verdsettes ved 
hjelp av allment brukte verdsettelsesmetoder for 
derivater(opsjonsprisingsmodeller etc.).

•  Aksjefond, obligasjonsfond, hedgefond og 
kombinasjonsfond hvis virkelige verdi er bestemt 
på bakgrunn av verdien av instrumentene som 
fondene har investert i.

•  Sertifikater, obligasjoner, realrenteobligasjoner 
og indeksobligasjoner som ikke er noterte, eller 
som er noterte men hvor det ikke forekommer 
regelmessige transaksjoner.

De unoterte instrumentene i disse kategoriene 
verdsettes basert på observerbare rentekurver og 
estimert kredittspread der hvor det er aktuelt.

Alle Gjensidigestiftelsens finansielle eiendeler 
bortsett fra andre investeringer og eiendomsin-
vesteringer er klassifisert på dette nivået.  
     
Verdsettelse basert på ikke-observerbare 
markedsdata (nivå 3)    
Når verken noterte priser i aktive markeder 
eller observerbare markedsdata er tilgjengelige, 
verdsettes finansielle eiendeler/forpliktelser ved 
hjelp av verdsettelsesteknikker som ikke er  
basert på observerbare markedsdata.

En finansiell eiendel/forpliktelse anses som  
verdsatt basert på ikke-observerbare markeds-
data dersom virkelig verdi er fastsatt uten å  
være basert på noterte priser i aktive  
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markeder, og heller ikke er basert på observer-
bare markedsdata. Finansielle eiendeler/forplik-
telser som er verdsatt basert på ikke-observer-
bare markedsdata er klassifisert som nivå tre i 
verdsettelseshierarkiet.

Andre investeringer og eiendomsinvesteringer er 
klassifisert på dette nivået.
  

Avstemming finansielle eiendeler som verdsettes basert på ikke-observerbare markedsdata (nivå 3)  

Tall i millioner kroner Per 1.1

Netto 
urealisert 

gevinst 
over resul-

tatet Kjøp Salg
 Realisa-

sjoner Per 31.12

Andel 
av netto 

urealisert 
gevinst 

over resul-
tatet som  

relaterer 
seg til in-
strumen-

ter som 
ennå eies 
per 31.12

Eiendomsinvesteringer 1 310 55 49 - 2 1 412 55

Andre investeringer 1 039 -50 633 - -13 1 635 -6

Sum 2 349 5 682 0 -11 3 047 49

Sensitivitet finansielle eiendeler som verdsettes basert på ikke-observerbare markedsdata (nivå 3)  
  
Tall i millioner kroner Sensitivitet
Eiendomsinvesteringer  Verdifall på 10 % 141

Andre investeringer  Verdifall på 10 % 164

Sum 305

Note 2
Inntekter fra investeringen i Gjensidige Forsikring ASA

Gjensidige Forsikring ASA foreslår et ordinært 
utbytte på 7,10 kroner pr aksje for 2018. Stiftel-
sen har en aksjebeholdning på 311,2 millioner 
aksjer pr 31.12.2018. Med bakgrunn i dette vil 

Styret i Gjensidigestiftelsen fattet vedtak om en 
ordinær ramme for gavetildelinger på 225 millio-
ner kroner for 2018.

stiftelsen være berettiget et ordinært utbytte på 
2 210 millioner kroner. Utbyttet er inntektsført i 
2018-regnskapet.     
  

Regnskapsmessige resultater som følge av ordinært og ekstraordinært utbytte fremgår  
av spesifikasjonen:            
    
Tall i millioner kroner 2018 2017
Ordinært aksjeutbytte fra Gjensidige Forsikring ASA 2 210 2 210

 Sum inntekt fra investering i datterselskap 2 210 2 210

Note 3
Gavetildelinger

Tall i millioner kroner 2018 Andel 2017 Andel
Lokale gavetildelinger 125 56 % 125 58 %

Nasjonale gavetildelinger 99 44 % 90 42 %

Sum ordinære gavetildelinger 224 100 % 214 100 %

Frasagte midler 1 -3 -3

Tilbakeførte midler 2 -2 -2

Sum  gavekostnad 220 210
Ikke utbet. tildelinger inkl. tidligere år 357 389

1 Frasagte midler er gavetildelinger hvor søkere har gitt beskjed om at midlene ikke vil bli benyttet.   
2 Tilbakeførte midler er prosjekter som har fått utbetalt midler, men der prosjektet likevel ikke gjennomføres eller gjennomføres 

til lavere kostnad enn innvilget beløp.       
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Note 4
Inntekter fra finansielle investeringer

Note 5
Personalkostnader

Note 6
Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser

Tall i millioner kroner

Utbytte/ 
rente- 

inntekter

Netto gevinst/ 
tap ved  

realisasjon 

 Netto  
urealisert 

gevinst/tap  Sum
Netto inntekter fra aksjefond 14 -88 -581 -656

Netto inntekter rentefond, obligasjonsfond, 
ansvarlige lån og realrenteobligasjoner

146 -7 -101 38

Netto inntekter fra eiendomsinvesteringer 51 2 55 108

Netto inntekt fra andre investeringer 280 -13 -50 217

Netto inntekter og gevinster fra finansielle 
eiendeler 2018 491 -106 -677 -293

Tall i millioner kroner 2018 2017
Ordinære lønnskostnader 26 25

Godtgjørelse tillitsvalgte 6 5

Arbeidsgiveravgift 6 5

Pensjonskostnader, ytelsesbasert* 2 2

Pensjonskostnader, innskuddsbasert* 3 2

Andre ytelser 3 9

Fratrukne personalkostnader kundeutbytte** -17 -13

Sum personalytelser 28 35

* Se nærmere spesifikasjon i note 6

       

Ved utgangen av 2018 var det 28 ansatte (26 an-
satte i 2017) i Gjensidigestiftelsen. 4 (4) av disse 
har ytelsespensjon, mens de øvrige 25 (22) har 
innskuddspensjon. Gjensidigestiftelsen er forplik-
tet til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om 
obligatorisk tjenestepensjon. Stiftelsens ordning 
oppfyller lovens krav.     
 
Ytelsesbasert pensjonsordning  
Gjensidigestiftelsen har ytelsesbasert tjenes-
tepensjonsforsikring etter skatteloven (TPES) i 
Gjensidige Pensjonskasse.

Den generelle pensjonsalderen er 70 år. Alder-
spensjonen utgjør 70 % av pensjonsgrunnlaget 
basert på antall opptjeningsår og lønnsnivå ved 
pensjonsalder. Videre inngår i ordningen ektefel-
lepensjon, barnepensjon og uførepensjon etter 
nærmere bestemte regler. I tillegg har Gjensidi-
gestiftelsen usikrede pensjonsforpliktelser overfor 
enkelte arbeidstakere utover den ordinære kol-
lektivavtalen. Dette gjelder ansatte med lavere 
pensjonsalder, arbeidstakere med lønn over 12G 
og tilleggspensjoner.

Pensjonsforpliktelser er vurdert til nåverdi av de 
fremtidige pensjonsytelser som regnskapsmessig 
anses som opptjent på balansedagen. Fremtidige 
pensjonsytelser er beregnet med utgangspunkt i 
forventet lønn på pensjonstidspunktet. Ved må-
ling av påløpt pensjonsforpliktelse benyttes esti-
mert forpliktelse ved regnskapsavslutning. Pen-
sjonsmidler er vurdert til markedsverdi (flytverdi). 
Ved verdsettelse av pensjonsmidlene benyttes 
estimert verdi ved regnskapsavslutningen.

Avvik mellom estimert pensjonsforpliktelse/es-
timert verdi av pensjonsmidler ved forrige regn-
skapsår og aktuarberegnet pensjonsforpliktelse/
faktisk verdi av pensjonsmidlene ved årets be-
gynnelse innregnes i andre resultatkomponenter.

Netto pensjonsforpliktelse er differansen mellom 
nåverdien av pensjonsforpliktelsen og verdien av 
pensjonsmidlene. I henhold til standarden er det 
tatt hensyn til arbeidsgiveravgift i den perioden 
en underfinansiering oppstår. Netto pensjons-
forpliktelse fremkommer i balansen på linjen for 
pensjonsforpliktelser.

Den ytelsesbasert pensjonsordningen er lukket 
for nye ansatte. 

Ytelsesbasert pensjon
Tall i millioner kroner

Bevegelser pensjonsforpliktelse (DBO) 31.12.2018 31.12.2017
DBO ved periodens begynnelse 36,9 32,2

Årets pensjonsopptjening (Service Cost) 1,2 1,2

Aga/FS av årets opptjening 0,2 0,2

Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen 0,9 0,9

Aktuarielt tap (gevinst) 3,4 3,1

Pensjonsutbetalinger -1,0 -0,4

Aga/FS av innbetalte pensjonsmidler -0,2 -0,1

DBO ved periodens slutt 41,4 36,9

Bevegelser pensjonsmidler 31.12.2018 31.12.2017
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Pensjonsmidler ved periodens begynnelse 13,1 14,4

Forventet avkastning på pensjonsmidlene 0,3 0,4

Aktuarielt (tap) gevinst -0,4 -2,2

Innbetalinger 0,6 0,8

Pensjonsutbetalinger -0,3 -0,2

Aga/FS av innbetalte pensjonsmidler -0,2 -0,1

Pensjonsmidler ved periodens slutt 13,2 13,1

Pensjonsmidler - Prosentvis fordeling fordelt på aktivaklasser 2018 2017
Aksjer 5,9 % 3,7 %

Obligasjoner 91,9 % 94,2 %

Annet 2,2 % 2,2 %

Totalt 100 % 100 %

Periodens pensjonskostnad 31.12.2018 31.12.2017
Pensjonskostnad 1,3 1,4

Netto rentekostnad 0,6 0,5

Resultatført pensjonskostnad 2,0 1,8

Ny måling innregnet i andre resultatkomponenter 3,8 5,2

Sum (inntekt)/kostnad innregnet i andre resultatkomponenter 5,8 7,1

Balanseført pensjonsforpliktelse 31.12.2018 31.12.2017
DBO ved periodens slutt sikrede planer 16,8 16,6

Midler ved periodens slutt 13,2 13,1

Netto pensjonsforpliktelse - underfinansiert (overfinansiert) 3,6 3,5

DBO ved periodens slutt usikrede planer 24,6 20,3

Ikke resultatført aktuarielt gevinst (tap) 0,0 0,0

Balanseført pensjonsforpliktelse inkl aga/FS 28,3 23,8

Økonomiske forutsetninger 2018 2017
Diskonteringsrente 2,98 % 2,57 %

Forventet avkastning pensjonsmidler 2,98 % 2,57 %

Årlig forventet lønnsvekst 3,20 % 3,10 %

Årlig forventet G-regulering 3,20 % 3,10 %

Årlig forventet regulering av pensjoner under utbetaling 1,90 % 1,90 %

Aktuarberegninger utføres av Gabler Pensjonstje-
nester AS, basert på forutsetninger fremarbeidet 
i samarbeid med Gjensidigestiftelsen og Gjen-
sidige Pensjonsforsikring AS.

Innskuddsbasert pensjonsordning
Øvrige ansatte, herav alle nyansatte, inngår i den 
innskuddsbasert pensjonsordningen. Beløp inn-
regnet som kostnad for bidrag til den innskudds-
baserte pensjonsordningen utgjør 2,9 millioner 

kroner i 2018 (2,5 millioner kroner i 2017).
Selskapets tilskudd til den innskuddsbaserte 
pensjonsordningen innregnes som kostnad i det 
året bidraget er betalt. Tilskuddene er i henhold 
til grensene for skattefrie tilskudd. Dette utgjør 7 
% av lønn fra 0 til 7,1 G og 25,1 % fra 7,1 til 12 G. 
Medlemmer av innskuddsbasert pensjonsordning 
med inntekt over 12 G er også med i usikret ord-
ning beskrevet under ytelsesbaserte pensjons- 
ordninger ovenfor.

Note 7
Godtgjørelse til administrerende direktør, styret, kontrollutvalg og revisor

Tall i 1000 kroner Lønn/ honorar

Styret
Einar Enger(leder) 323

Inger Tone Ødegård (nestleder) 244

Brita Skallerud 127

Eivind Elnan 154

Cecilie Gaarder Skaug 182

Rune Aale-Hansen 148

Per Arne Bjørge 217

Jostein Bjørge 131

Trine Riis Groven 132

Even Søfteland 164

Kontrollutvalg
Bjørn Stordrange (leder) 85

Tore Kvam 60

Linn Therese Soltvedt 45

Godtgjørelse til administrerende direktør
Lønn/honorar 2 245

Annen godtgjørelse 147

Opptjente rettigheter i regnskapsåret for pensjonsordning 441

Gjensidigestiftelsen har ikke forpliktelser overfor administrerende direktør og medlemmer av kontrollutvalget eller styret hva 

angår vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet eller vervet.

Tilsvarende gjelder avtaler om bonuser, overskuddsdelinger og lignende til fordel for administrerende direktør eller medlem-

mer av kontrollutvalget eller styret. Honorarer til styremedlemmer er sumposter, som i tillegg til styrehonorarer kan inne-

holde honorarer for arbeid i forskjellige utvalg og komitéer. Honorarer for styremedlemmer er ikke nødvendigvis sammen-

lignbare, da tjenestetiden til de enkelte medlemmer ikke nødvendigvis er sammenfallende med regnskapsåret.

       

Administrerende direktør har lån i Gjensidige Bank ASA på ordinære kundevilkår.  
Pr. 31.12.2018 er saldo 1,3 MNOK.
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Godtgjørelse til revisor inkl. mva: 2018 2017
Lovpålagt revisjon 411 291

Andre attestasjonstjenester 19 0

Skatterådgivning 58 55

Sum 488 346

Note 8
Skatt

Årets skattekostnad
Tall i millioner kroner

2018 2017
For lite avsatt skatt deltakerlignede selskaper 11 1

Skattekostnad 11 1

Balanseførte forpliktelser ved periodeskatt
Tall i millioner kroner

2018 2017
Påløpte renter administrativt vedtak* 0 75

Skatt i forbindelse med administrativt vedtak* 0 219

Sum avsetning i balansen 0 294

*Gjensidigestiftelsen har mottatt administrativt vedtak fra Sentralskattekontoret for storbedrifter (SFS) datert 19. februar 

2015. Vedtaket medfører at Stiftelsens skattepliktige inntekt for 2010 økes med 782 millioner kroner, som medfører økt betal-

bar skatt på 219 millioner kroner for inntektsåret 2010. Den økte skattekostnaden er relatert til skattemessig gevinstberegning 

av omdanningen av Gjensidige Forsikring fra BA til ASA i 2010. Gjensidigestiftelsen bestrider vedtaket, og har påklaget dette 

da stiftelsen ikke deler skattekontorets syn på den verdifastsettelsen som er lagt til grunn for vedtaket. Basert på alminnelige 

prinsipper for god regnskapsskikk om ligningsfravik, har den økte skattekostnaden vært avsatt i regnskapet. I 2018 har stif-

telsen valgt å innbetale skattekravet. Dette er basert på finansielle vurderinger, og er ikke en endring i Gjensidigestiftelsens 

holdning i saken.

      

Gjensidigestiftelsen er en skattefri institusjon. In-
vesteringer i deltakerlignede selskaper innebærer 
imidlertid at Gjensidigestiftelsen må betale 
inntekts- og formuesskatt på disse investerin-

gene. På grunn av stor usikkerhet rundt estimert 
skattekostnad på disse investeringene, beregnes 
ikke årets skattekostnad, men føres som for lite 
avsatt skatt i påfølgende regnskapsår. 

Note 9
Stiftelsens aksjer i Gjensidige Forsikring ASA

31.12.18 31.12.17 Endring
Stemmeandel 62,24 % 62,24 %

Balanseført verdi (millioner kroner) 12 423 12 423

Antall aksjer  311 200 115 311 200 115 0

Verdi pr. aksje på Oslo Børs 135,2 154,9 -19,7

Børsverdi (millioner kroner) 42 074 48 205 -6 131

Gjensidigestiftelsen eierskap i Gjensidige Forsikring ASA utgjør 311,2 millioner aksjer og tilsvarer en stemmeandelen på 

62,24% pr. 31.12.2018.

Gjensidigestiftelsen skal i henhold til vedtektene eie minimum 60 % av aksjene i Gjensidige Forsikring ASA.
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Note 10
Balanseførte finansielle investeringer

2018 2017 2016

NOK mill.
Bokført 

verdi
Bokført 

verdi
Bokført 

verdi
Norske og utenlandske aksjefond 9 106 9 655 7 714

Rentefond, obligasjonsfond, ansvarlige lån og  
realrenteobligasjoner

7 802 8 837 9 602

Eiendomsinvesteringer 1 413 1 310 1 270

Andre investeringer 1 635 1 039 516

Sum finansielle investeringer 19 957 20 841 19 101

Rentefond, obligasjonsfond og realrenteobligasjoner
Gjennomsnittlig durasjon(*) ligger iht. kapitalforvaltningsstrategi med 1-5 år i den norske obligasjons-
porteføljen og 1-10 år i den globale obligasjonsporteføljen.

(*) Gjennomsnittlig durasjon er beregnet på grunnlag av durasjon og uttrykker verdifølsomhet i forhold 
til underliggende renteendringer.

Verdsettelseshierarki
Prinsippene for plassering av finansielle eiendeler på de tre nivåene i verdsettelseshierarkiet er beskrevet i 
note 1. 

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

Noterte 
priser

Observer- 
bare forut- 

setninger

Ikke- 
observer- 

bare forut- 
setninger Sum

Norske og utenlandske aksjefond 0 9 106 0 9 106

Rentefond, obligasjonsfond, ansvarlige lån og 
realrenteobligasjoner

0 7 802 0 7 802

Eiendomsinvesteringer 0 0 1 413 1 413

Andre investeringer 0 0 1 635 1 635

Sum 0 16 909 3 048 19 957

Note 11
Spesifikasjon av andre kortsiktige fordringer

Note 12
Bankinnskudd

Tall i millioner kroner 31.12.18 31.12.17
Ordinært aksjeutbytte fra Gjensidige Forsikring ASA 2 210 2 210

Fordring på Brannkassene 38 36

Uoppgjorte handler finans og investeringer 7 18

Andre kortsiktige fordringer 1 2

Sum andre kortsiktige fordringer 2 256 2 266

Tall i millioner kroner 2018 2017
Ordinært aksjeutbytte 2 210 2 210

Kjøp av tjenester fra (*) -3 -8

Sum resultatposter 2 206 2 201

Tall i millioner kroner 2018 2017
Fordringer på 2 210 2 210

Gjeld til 0 -1

Sum til gode 2 209 2 209

Tall i millioner kroner 31.12.18 31.12.17
Kontanter og bankinnskudd 92 108

Bundne midler på skattetrekkskonto utgjorde pr 31.12.2017 2,2 millioner kroner.

(*) Inkluderer også transaksjoner vedrørende kundeutbytteprosjektet

Note 13
Transaksjoner mellom konsernselskaper

RESULTATPOSTER MED GJENSIDIGE FORSIKRING ASA OG DØTRE

BALANSEPOSTER  MED GJENSIDIGE FORSIKRING ASA OG DØTRE
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Note 14
Antall ansatte/årsverk

Note 15
Avsatt ikke utbetalt kundeutbytte fra Gjensidige Forsikring ASA og Brannkasseandel

Tall i millioner kroner 2018 2017
Antall ansatte ved årsslutt 29 26

Antall årsverk 29 26

Gjennomsnittlig antall ansatte 26,8 25,5

Tall i millioner kroner 31.12.2018 31.12.2017
Kundeutbytte 2 148 2 150

Brannkasseandel 38 36

Totalt 2 186 2 186

Tall i millioner kroner 31.12.2018 31.12.2017
Kostnader fratrukket utbytte 62 60

I avsetningen er kostnader til administrasjon av utbytteutbetaling og andre utbytterelaterte kostna-
der fratrukket:

Uavhentet utbytte for utbytteåret 2018 er 5,9 millioner kroner.

Note 16
Innskutt egenkapital (Aksjer i Gjensidige Forsikring ASA)

Vedtaket om omdannelse av Gjensidige Forsikring 
BA til Gjensidige Forsikring ASA, og overføring 
av 75 % av aksjene i Gjensidige Forsikring ASA til 
Gjensidigestiftelsen, la til grunn regnskapsmessig 
kontinuitet. På bakgrunn av dette innarbeides 
omdannelsen pr 01.01.2010 i regnskapet. Innskutt 
egenkapital utgjør

14 969 millioner kroner. Dette tilsvarte 75% av 
balanseført egenkapital i Gjensidige Forsikring 
konsern pr. 1.1.2010.

Det har ikke vært egenkapitalinnskudd i 2018.

Note 17
Styring av finansiell risiko

Gjensidigestiftelsens (Stiftelsens) evne til å rea-
lisere formålet er eksponert for finansiell risiko. 
Styring av finansiell risiko stiller krav til hvordan 
kapitalen investeres i ulike verdipapirer og an-
dre eiendeler, og til hvordan Stiftelsen utøver 
sin risikostyring gjennom daglig oppfølging av 
porteføljen.

Stiftelsens kapital er fullt implementert i henhold 
til gjeldende kapitalforvaltningsstrategi. Kapital-
forvaltningsstrategien inneholder retningslinjer 
for sammensetningen av finansielle eiendeler 
gjennom prinsipper og rammer for Stiftelsens 
risikostyring. Gjennom den risikoen Stiftelsen tar 
og ved hjelp av den risikostyringen som utøves, 
forventes det å skape markedsmessig avkast-
ning som skal benyttes til å realisere Stiftelsens 
formål.

Stiftelsen eier pr 31.12.2018 62,24 % av aksjene 
i Gjensidige Forsikring ASA. Endring i eierandel 
er begrenset av vedtektene som stiller krav til 
at stiftelsen skal eie minimum 60 %. Ordinært 
aksjeutbytte som Stiftelsen mottar fra Gjensidige 
Forsikring skal etter stiftelsens vedtekter videre-
formidles til de norske skadeforsikringskundene i 
Gjensidige Forsikring. Stiftelsens finansielle risiko 
knyttet til videreformidling er begrenset ved at 
utbetalingen er sikret gjennom tilsvarende inn-
betaling fra Gjensidige Forsikring. Finansiell risiko 
er et samlebegrep for flere typer risiko i forbin-
delse med finansielle eiendeler. Aktuelle finansi-
elle risikotyper for Gjensidigestiftelsen beskrives 
nedenfor.

Markedsrisiko omfatter blant annet effekter av 
aksjekursutviklingen i Gjensidige Forsikring ASA 
og aksjeeksponering i investeringsporteføljen. 
Aksjenes markedsverdi i Gjensidige Forsikring ASA 
utgjorde 42,0 milliarder kroner pr 31.12.2018 Ak-
sjene er balanseført til kostpris som pr 31.12.2018 
utgjør 12,4 milliarder kroner. Ved bruk av kostme-

toden skal det foretas nedskriving til virkelig verdi 
ved et varig verdifall. Nedskriving skal reverseres 
når grunnlaget for nedskriving ikke lenger er 
tilstede. Eventuelle nedskrivning og reversering av 
nedskrivningen vil påvirke resultat og egenkapital 
i stiftelsen. Pr.
31.12.2018 er det en merverdi på ca. 29,6 milli-
arder kroner i Gjensidigeaksjene og således ikke 
behov for å foreta nedskrivning.

Aksjeeksponeringen i investeringsporteføljen 
utgjør 9,1 milliarder kroner pr. 31.12.2018. Denne 
porteføljen vurderes til virkelig verdi i balansen. 
Endringer i markedsverdi vil dermed få umiddel-
bar effekt på Stiftelsens egenkapital.

Annen eksponering i investeringsporteføljen 
består av bankinnskudd, pengemarkedsfond, 
obligasjonsfond og realrenteobligasjoner i norske 
og globale renter. Balanseført verdi til virkelig 
verdi for disse eiendelene utgjør 7,8 milliarder 
kroner pr. 31.12.2018. Disse papirene er eksponert 
for renteutviklingen i markedene.

Eiendomsinvesteringer har en balanseført verdi pr 
31.12.2018 på 1,4 milliarder kroner, virkelig verdi er 
ikke verifiserbar før ved realisasjonstidspunkt.

Andre investeringer har en balanseført verdi pr 
31.12.2018 på 1,6 milliard kroner.
      
 
Rating/Kredittrisiko    
Kredittrisiko defineres som mulig tap som opp-
står hvis en utsteder ikke oppfyller sine forpliktel-
ser. Stiftelsens kredittrisiko pr. 31.12.2018 relaterer 
seg i hovedsak til bankinnskudd, pengemarkeds-
fond, obligasjonsfond, ansvarlige lån og realren-
teobligasjoner. Kredittrisikoen er hensyntatt ved 
å investere i diversifiserte fond og spre bank- 
innskudd i norske banker. Endringer i debitors  
kredittvurdering overvåkes og følges opp.
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Total eksponering for kredittrisiko målt med rating er følgende:

91 % av investeringsporteføljen i rentebærende 
papirer er investert i papirer med rating tilsvaren-
de investment grade.

I tillegg til ovenfor nevnte rentebærende fordrin-
ger, foreligger det en ikke-rentebærende fordring 

på Gjensidige Forsikring ASA som utgjør 2 209,5 
MNOK pr. 31.12.2018. Fordringen er knyttet til 
foreslått aksjeutbytte for regnskapsåret 2018 og 
vil bli gjort opp i etterkant av ordinær generalfor-
samling i Gjensidige Forsikring ASA.

Valutaeksponering

Likviditetsrisiko       

Stiftelsen er eksponert for valuta. Valutaekspo-
neringen er i hovedsak knyttet til investeringer 
i globale aksje- og obligasjonsfond samt andre 

investeringer. Nedenfor fremgår samlet oversikt 
over eksponering i utenlandsk valuta:   
  

Likviditetsrisiko er risikoen for at Stiftelsen ikke 
har tilstrekkelig likviditet til å møte sine beta-
lingsforpliktelser, eller ikke klarer å avhende ver-
dipapirer i finansmarkedene. Stiftelsens største 
fremtidige utbetalinger knytter seg til gavetil-
delinger. Gavetildelinger og utgifter til drift av 

stiftelsen er basert på midler fra investerings-
porteføljen og avkastning fra denne. Stiftelsens 
investeringer er i all hovedsak mulig å realisere 
innenfor et kort tidsperspektiv. Likviditetsrisikoen 
anses derfor å være svært lav.    
 

Finansiell eksponering i utenlandsk valuta i N i  MNOK
USD 577

EUR 1 743

SEK 126

CHF 83

DKK 44

Totalt 2 572

Rentebærende investeringer (Bankinnskudd, Obligasjonsfond,  
Ansvarlig kapital og realrenteobligasjoner) i N i  MNOK
Investment Grade (Obligasjoner med lav misligholdssansynlighet) 7 102

Globale 3 176

Norske 3 926

Non-Investment Grade (Obligasjoner med moderat til høy misligholdssansynlighet) 369

Globale 304

Norske 65

Bankinnskudd 331

Sum rentebærende investeringer 7 802
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