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Dette er Gjensidigestiftelsen 
Gjensidigestiftelsen er Norges største finansstiftelse og har to 

hovedoppgaver. Den ene er å dele ut støtte til samfunnsnytti-

ge formål, og den andre er å være største eier i Gjensidige For-

sikring ASA. Begge formålene handler om å skape et tryggere 

samfunn.

Stiftelsens styrende organer, som styre og generalforsamling, består av representan-

ter som velges av og fra kundemassen i Gjensidige. Kundevalget avholdes annethvert 

år og foregår elektronisk.

Generalforsamlingen i stiftelsen velger tre representanter som sitter i styret i Gjensi-

dige Forsikring ASA. Disse representerer dermed kundefellesskapet i Gjensidige.

Det årlige overskuddet fra Gjensidige forsikring videreformidles tilbake til skade-

forsikringskundene i forsikringsselskapet som kundeutbytte, mens stiftelsens årlige 

bidrag på rundt 230 millioner kroner til samfunnsnyttige formål innenfor trygghet og 

helse, finansieres av avkastningen av de øvrige verdiene stiftelsen forvalter.

5
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Slik jobber vi med tildelinger 
Gjensidigestiftelsen gir støtte til samfunnsnyttige formål 

innenfor områdene trygghet og helse. Målet er at flest mulig 

skal leve gode liv i et trygt samfunn. Vi har åpne utlysninger 

hvert år der frivillige lag og foreninger, frivilligsentraler og in-

terkommunale friluftsråd kan søke om støtte.

Gjensidigestiftelsen tildeler også midler gjennom egne initiativ eller i samarbeid med 

andre. Gjennom disse satsingene samler vi ofte ulike aktører for å skape nye for-

mer for samarbeid. Aktuelle prosjekter og organisasjoner kan bli invitert til å søke  

om støtte gjennom satsingene, enten gjennom oppsøkende arbeid eller åpne  

utlysninger.

Oversikt over tildelinger 2019

Stiftelsen mottok 2 432 lokale søknader om prosjektstøtte i 2019. Søknadssummen 

var på over 730 millioner kroner. Totalt ble 135 millioner fordelt på 736 prosjekter. 

Gjennomsnittlig beløp per innvilget søknad var 183 000 kroner. I tillegg ble 95 mil-

lioner kroner fordelt på egne satsinger og initiativer fra ulike samarbeidspartnere. 

Støtten til den nasjonale førstehjelpsdugnaden «Sammen redder vi liv» videreført 

med nye midler.

Det samme ble en omfattende satsing på kosthold. 

I tillegg ble det tildelt midler til Redd Barna, Prospe-

ra, Frivillighet Norge, Nordic Safe Cities, samt opp-

læringsportalen Sykkeldyktig.no som er et samar-

beidsprosjekt mellom NAF, Trygg Trafikk, Syklistenes 

landsforbund, og Norges Cykkelforbund. Juleaksjonen 

der 7 organisasjoner bidrar til å gi barn i sårbare situ-

asjoner en helt vanlig jul ble også videreført.

Nøkkeltall 
for gavevirksomheten 

Tildelt gavebeløp: 230 millioner
Antall tildelinger: 755

Antall mottatte søknader: 2 432
Antall aksjer i Gjensidiges forsikring ASA: 311 200 115
Børsverdi aksjer i GJF pr 31.12.2019: 57 339 millioner

Utdelt kundeutbytte til skadeforsikringskundene  
i Gjensidige: 2 176 197 547

Netto inntekter finansielle investeringer: 2 327 millioner

Lokale prosjekter

135 millioner kroner
fordelt på 736 lokale prosjekter 

 Kosthold     3%
 Fysisk aktivitet     31%
 Mestring og læring    27%
 Sikkerhet     10%
 Sosial inkludering    29%
 og mangfold
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I 2019 ble det tildelt 135 millioner 
kroner til lokale lag og foreninger 
over hele landet. 19 lokale gave-
utvalg innstilte til styret etter å 
ha mottatt 2 432 søknader, og i 
alt 718 ulike organisasjoner mot-
tok støtte. Beløpet på tildelingene 
varierte fra 3 500 kroner til over  
2 millioner kroner. 9

Område: Troms, Finnmark, Svalbard 

Samlet beløp: 5.406.167,- 

Antall tildelinger: 38

Fra:  Hele Norge  
Til:  Hele Norge
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Område: Asker, Bærum, Follo 

Samlet beløp: 8.787.594,- 

Antall tildelinger: 32

Område: Aust-Agder 
Samlet beløp: 455.995,- Antall tildelinger: 28

Område: Buskerud 

Samlet beløp: 660.590,- 

Antall tildelinger: 34

Område: Hedmark 

Samlet beløp: 7.419.710,- 

Antall tildelinger: 44

Område: Møre og Romsdal Samlet beløp: 7.078.365,- Antall tildelinger: 47

Område: Hordaland Samlet beløp: 12.156.189,- Antall tildelinger: 70
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Område: Vest-Agder 
Samlet beløp: 4.634.269,- 
Antall tildelinger: 22

Område: Nordland Samlet beløp: 5.542.225,- Antall tildelinger: 28

Område: Nord-Trøndelag Samlet beløp: 5.542.241,- Antall tildelinger: 31

Område: Oppland 

Samlet beløp: 7.275.461,- 

Antall tildelinger: 33

Område: Oslo Samlet beløp: 12.845.843,- Antall tildelinger: 53

Område: Rogaland 

Samlet beløp: 9.796.095,- 

Antall tildelinger: 48
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Område: Romerike 

Samlet beløp: 6.707.390,- 

Antall tildelinger: 56

Område: Sogn og Fjordane Samlet beløp: 5.691.696,- Antall tildelinger: 28
Område: Sør-Trøndelag 

Samlet beløp: 7.059.170,- 

Antall tildelinger: 37

Område: Telemark Samlet beløp: 4.915.447,- Antall tildelinger: 37

Område: Vestfold 

Samlet beløp: 8.169.242,- 

Antall tildelinger: 37

Område: Østfold Samlet beløp: 7.040.877,- Antall tildelinger: 35
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 Årsberetning for 2019

Gjensidigestiftelsen (med forretningsadresse Grundingen 6, Oslo) er 
Norges største finansstiftelse. Stiftelsen er største aksjonær i Gjensidi-
ge Forsikring ASA, og er samtidig en betydelig støttespiller for det frivil-
lige Norge gjennom sitt gavearbeid.

Gjensigestiftelsen forvaltet verdier tilsvarende 79,2 milliarder kroner pr 31.12 
2019. Av dette var 57,3 milliarder kroner knyttet til aksjer i Gjensidige Forsikring 
ASA og 21,9 milliarder kroner i finansielle midler. Stiftelsens ordinære utbytte 
fra Gjensidige Forsikring ASA videreformidles til selskapets skadeforsikrings-
kunder. Realavkastningen fra de finansielle midlene finansierer gavevirksom-
heten.

Året 2019
 

Eierskapet i Gjensidige Forsikring og Kundeutbytte
Stiftelsen har et langsiktig perspektiv på sitt eierskap i Gjensidige. Stiftelsen 
har to representanter i Gjensidiges valgkomité og tre representanter i Gjensi-
diges styre. 

Stiftelsen eier 311,2 millioner aksjer i Gjensidige. Aksjeposten er i stiftelsens 
balanse bokført til kostpris 12,4 milliarder kroner. Verdiendringer på aksjepos-
ten påvirker således ikke det regnskapsmessige resultatet.

Kapitalforvaltning
Stiftelsens vedtekter gir føringer for kapitalforvaltningen, og pålegger styret å 
forvalte kapitalen på en forsvarlig måte og oppnå markedsmessig avkastning 
for å realisere stiftelsens formål. Investeringsmandatet fastsettes av styret og 
skal sikre at stiftelsens midler blir forvaltet i henhold til gjeldende vedtekter og 
retningslinjer. Stiftelsen investerer hovedsakelig i fondsstrukturer.

Avkastningen på stiftelsens investe-
ringsportefølje ble tilfredsstillende i 
2019, totalt 2,3 milliarder kroner, til-
svarende 11,6%. Det var gjennom-
gående tilfredsstillende avkasting 
for aktivaklassene i porteføljen, med 
aksjer og især globale aksjefond som 
største bidragsyter.

Gavevirksomheten
I 2019 var gaverammen på 230 milli-
oner kroner, hvorav 135 millioner kro-
ner ble utlyst for lokale tildelinger og 
95 millioner kroner gikk til større sat-
singer og enkeltprosjekter. 

Det kom inn 2432 søknader i den 
åpne utlysningen, noe som var 358 
flere søknader enn i 2018. Styret ved-
tok å bevilge midler til 736 prosjekter 
etter innstilling fra valgkretsene. 

Av søkerorganisasjonene var det lag 
og foreninger som utgjorde den stør-
ste andelen, med 2177 ulike orga-
nisasjoner. Blant disse var det flest 
idrettslag og barne- og ungdomsor-
ganisasjoner, men også et stort an-
tall kunst- og kulturorganisasjoner, 
nabo- og rekreasjonsforeninger og 
ulike typer sosiale foreninger. Stiftel-
ser utgjør også en stor andel av søker-
organisasjonene. Ideelle aksjeselska-
per, kommunale- og interkommunale 
friluftsråd og frivillighetssentraler er 
også gjengangere i søknadsmassen.

Øvrige midler gikk til ti nasjonale pro-
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sjekter og satsinger. Førstehjelpsdugnaden «Sammen redder vi liv» fortsatte 
i 2019. Dugnaden er et samarbeid mellom stiftelsen, Helsedirektoratet og en 
rekke nasjonale organisasjoner. Tiltakene som har fått midler av stiftelsen har 
som mål å gjøre befolkningen beredt til å utføre hjerte- og lungeredning og 
ringe 113 for assistanse. 

«Trygg By Norge» er et nytt initiativ som fikk midler i 2019. Tiltaket er en del av 
arbeidet innenfor «Nordic Safe Cities» som ble opprettet av Nordisk Minister-
råd i 2016. Målet med arbeidet er at byer i Norden skal samarbeide og lære av 
hverandre for å forebygge ekstremistisk hat og vold. 

Redd Barna fikk midler til prosjektet «Trygg på trening», som er et samarbeid 
mellom organisasjonen og en rekke særforbund i norsk idrett. Målet med pro-
sjektet er å forebygge og avdekke seksuelle overgrep mot barn. Prosjektet er 
således et nytt tilskudd til satsingen som stiftelsen startet for to år siden med 
Stine Sofies Stiftelse. 

Kostholdsatsingen fortsatte inn i 2019 med en tildeling til Folkelig. Organisa-
sjonen har etablert et tilbud kalt «Matjungelen» som tilbys alle landets skole-
fritidsordninger. I «Matjungelen» kan barn utforske, leke og lære om mat som 
er bra for kroppen og kloden. 

«Juleaksjonen» ble gjennomført nok en gang i samarbeid med Norges Røde 
Kors, Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen, Krisesentersekretariatet, Blåkors og 
Home-Start Familiekontakten. Målet med tiltaket er å gi barn fra lavinntekts-
familier eller som av ulike årsaker lever i en utsatt situasjon, mulighet til å feire 
en mest mulig vanlig jul. 

Samfunnsbidrag og bærekraft
Stiftelsens gavevirksomhet understøtter de frivillige organisasjonenes arbeid. 
Stiftelsen skal bidra til å forsterke det gode arbeidet som skjer ute i lokale lag 
og foreninger og i de landsomfattende organisasjonene. Alle organisasjonene 
som mottar midler fra stiftelsen bidrar på sin måte til å realisere stiftelsens 
misjon.

Stiftelsens finansielle investeringer følger internasjonale anerkjente kriterier 
for bærekraftige investeringer, herunder FNs prinsipper (UN Global Compact). 
Stiftelsen er medlem i PRI (Principles for Responsible Investment, et initiativ 
startet av FN). Stiftelsen har etablert policy med etiske kriterier (Environmen-
tal, Social and Governance) som gjelder for alle investeringer. To ganger i året 
gjennomgås investeringene for å analysere ESG-faktorer for å kvalitetssikre at 
de tilfredsstiller stiftelsens kriterier. I denne gjennomgangen kartlegges blant 
annet karbonavtrykket i aksjeporteføljen og klimarisiko for hele investerings-
porteføljen. 

Stiftelsen gjør også investeringer som har klare sosiale formål. Stiftelsen har 
investert midler gjennom norske og internasjonale aktører som utvikler pro-
sjekter innenfor jordbruk og helsesektoren i Afrika og Asia.

Stiftelsens virksomhet er ikke av en 
karakter som direkte belaster det 
ytre miljø. Som organisasjon er stif-
telsens direkte utslipp kun knyttet til 
drift av kontorer, transport ved reiser 
og kjøp av varer og tjenester.

Styringsstruktur
Gjensidiges om lag én million skade-
forsikringskunder i Norge er forslags- 
og stemmeberettiget ved stiftelsens 
kundevalg. Omtrent 100 kunder ut-
gjør stiftelsens generalforsamling, 
med representanter fra hele landet.

Forvaltningen av stiftelsen tilligger 
styret, som velges av generalforsam-
lingens medlemmer. Utover de saker 
som normalt behandles av et styre, 
innvilger de i tillegg alle gavetildelin-
ger.

Personalmessige forhold
Ved utgangen av 2019 var antall an-
satte i stiftelsen 28 personer, hvorav 
15 kvinner og 13 menn. Stiftelsens le-
dergruppe består av to kvinner og fire 
menn. I rekrutterings- og ansettel-
sesprosesser er stiftelsen bevisst på å 
likestille alle kandidater.

Det har ikke forekommet uhell med 
personskade i 2019. Sykefraværet gikk 
ned fra 3,1 prosent i 2018 til 2,5 pro-
sent i 2019.  Det arbeides systematisk 
med helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
og det er etablert et arbeidsmiljøut-
valg (AMU). Gjensidigestiftelsen er 
en IA-virksomhet. Stiftelsens rutine 
for varsling er tilgjengelig og gjort 
kjent blant de ansatte.

Årsregnskap
Stiftelsens driftsinntekter var på 2,3 
milliarder kroner, som kommer fra in-
vesteringsporteføljen. Stiftelsen fikk 
et totalresultat på 2 milliarder kroner. 
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Stiftelsens bokførte egenkapital beløp seg ved årets slutt til 34,1 milliarder 
kroner.

Driftskostnadene, inkludert gavetildelinger og kundeutbytteprogrammet be-
løp seg til 286 millioner kroner.
 
Stiftelsen har ikke erverv til formål og er en skattefri institusjon. Imidlertid på-
løper det skattekostnad for investeringer i deltagerlignede selskaper. I tillegg 
er det bokført en skattekostnad (se regnskapsnote 8) som følge av endelig 
vedtak knyttet til verdifastsettelsen av Gjensidige Forsikring ved omdannin-
gen i 2010.

Ved utgangen av 2019 hadde stiftelsen totale eiendeler på 34,5 milliarder kro-
ner, hovedsakelig finansielle eiendeler.

Årets resultat tillegges annen egenkapital.

Fortsatt drift
Grunnlaget for fortsatt drift er til stede og årsregnskapet er utarbeidet under 
denne forutsetningen.

Hendelser etter balansedagen; konsekvenser av Covid-19
Stiftelsens virksomhet er av en slik art at det har være mulig å opprettholde 
tilnærmet normal drift fra hjemmekontor fra 13. mars. Stiftelsen har en so-
liditet som gjør at virksomheten, inkludert gaveutdelingene, kan videreføres.

Eierskapet i Gjensidige Forsikring og Kundeutbytte.
Styret i Gjensidige Forsikring har besluttet å ikke utdele utbytte for 2019, be-
slutningen er basert på dialog med Finanstilsynet og den uttalte forventnin-
gen fra myndighetene om at finansinstitusjoner holder tilbake utbytte inntil 
den betydelige usikkerheten knyttet til den økonomiske utviklingen er redu-
sert. Gjensidige har kommunisert at intensjonen er å dele ut utbytte til aksje-
eierne så snart situasjonen tillater det.
Som følge av dette er stiftelsens utbytteprosjekt utsatt.

Finansiell risiko
Stiftelsens utdeling av gaver bygger på avkastning fra finansielle investerin-
ger og er i så måte eksponert for svingninger i finansmarkedene. Styring av 
finansiell risiko stiller krav til hvordan kapitalen investeres i ulike verdipapirer 
og andre eiendeler, se årsregnskapets note 17.

Stiftelsens strategi for kapitalforvaltning gir retningslinjer for sammensetnin-
gen av finansielle eiendeler gjennom prinsipper og rammer for risikostyring. 
Målet med risikostyringen er å avpasse den finansielle risiko til soliditet og 
langsiktige avkastningskrav for å oppfylle stiftelsens formål.

Per 31. desember 2019 eide stiftelsen 62,24 prosent av aksjene i Gjensidige. 
Det må forventes svingninger i aksjekurs og utbytte, men som langsiktig eier 

påvirker dette stiftelsens virksomhet i liten grad.

Strategi
Styret i stiftelsen vedtok i oktober 2019 ny strategi for perioden 2020-2025. 
«Gode liv i et trygt samfunn» er stiftelsens nye visjon. Stiftelsen skal bidra 
med kompetanse og økonomisk støtte for at alle skal leve gode liv i et trygt 
samfunn, samt at vi som en stor og aktiv eier i Gjensidige skal være med 
å utvikle Norges ledende forsikringsselskap. Stiftelsen skal ha betydelige og 
målrettede utdelinger, bidra til bærekraftig samfunnsutvikling, utvikle og 
dele kunnskap, være fleksibel og kostnadseffektiv og sikre handlingsrom for å 
fremme og ivareta eierskap.

Stiftelsen er, på tross av den siste tids hendelser, godt rustet til å oppfylle sin 
visjon. På kort sikt vil stiftelsen tilpasse sin gavevirksomhet for å avhjelpe de 
negative konsekvenser samfunnet opplever som følge av pandemien.

Styret benytter anledning til å takke medarbeidere, kundevalgte i hele Norge, 
samarbeidspartnere og frivillige for vel utført arbeid i 2019.

Styret i Gjensidigestiftelsen
Oslo, 13. mai 2020

Trine Riis Groven  Cecilie Gaarder Skaug  Eivind Elnan 
fungerende styreleder   

Per Arne Bjørge   Even Søfteland  Rune Aale-Hansen 
  

Unn Dehlen
administrerende direktør
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RESULTATREGNSKAP

Tall i millioner kroner Note 2019 2018
Driftsinntekter
Netto inntekter fra finansielle investeringer 4 2 327 -293

Renteinntekter 4 8 4

Ordinært utbytte fra Gjensidige Forsikring ASA 2, 13 0 2 210

Sum driftsinntekter  2 335 1 921

Driftskostnader
Kundeutbytte 1 -9 2 204

Gavetildelinger 3 222 220

Personalkostnader 5, 6, 7, 14 43 28

Annen driftskostnad 7 30 50

Sum driftskostnader  286 2 502
Resultat før skattekostnad 2 049 -581
Skattekostnad 8 48 11

Resultat før andre resultatkomponenter 2 001 -592

Andre resultatkomponenter
Aktuarielle gevinster og tap på ytelsesbaserte pensjonsord-
ninger

1 -4

TOTALRESULTAT 2 001 -596

Regnskap 2019

Gjensidigestif telsens årsrapport 2018Gjensidigestif telsens årsrapport 2019
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BALANSE
EIENDELER 31.12.2019 

Tall i millioner kroner Note 2019 2018
Investeringer
Inventar 1 1

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

Finansielle eiendeler til virkelig verdi 10,17 21 940 19 950

Sum finansielle anleggsmidler  34 363 32 372

Sum investeringer 34 364 32 374

Fordringer
Fordringer på datterselskap 11,13,17 0 2 210

Uoppgjorte handler finans og investeringer 10 11 7

Andre kortsiktige fordringer 11 1 39

Sum fordringer 13 2 256

Andre eiendeler 
Bankinnskudd, kontanter o.l.   12,17 145 92

Sum andre eiendeler 145 92

SUM EIENDELER 34 522 34 721

BALANSE
EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER 31.12.2019

Tall i millioner kroner Note 2019 2018
Innskutt egenkapital
Grunnkapital 4 150 4 150

Annen innskutt kapital 16 14 969 14 969

Sum innskutt egenkapital        19 119 19 119

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 15 010 13 009

Sum opptjent egenkapital 15 010 13 009
Sum egenkapital 34 130 32 129

Avsetninger for forpliktelser   
Pensjonsforpliktelser 6 27 28

Forpliktelser ved periodeskatt 8 37 0

Avsatt ikke utbetalt kundeutbytte 15 -56 2 186

Avsatt ikke utbetalte gaver, tilskudd og bevilgninger 3 363 357

Gjeld til datterselskap 13 4 0

Andre avsetninger for forpliktelser 17 21

Sum gjeld 392 2 593 
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 34 522 34 721

Styret i Gjensidigestiftelsen
Oslo, 13. mai 2020

Trine Riis Groven  Cecilie Gaarder Skaug  Eivind Elnan 
fungerende styreleder   

Per Arne Bjørge   Even Søfteland  Rune Aale-Hansen 
  

Unn Dehlen
administrerende direktør
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ENDRING I EGENKAPITAL

 Tall i millioner kroner  Note 
 Grunn- 
kapital 

 Annen 
innskutt 

egenkapital 

 Annen 
egen- 

kapital 

 Sum 
egen- 

kapital 

Egenkapital 31.12.2018 4 150 14 969 13 009 32 129
Resultat før andre  
resultatkomponenter 

 -    -   2 001 2 001

Andre resultatkomponenter 
Aktuarielle gevinster og tap på 
pensjon 

6  -    -   1 1

Periodens totalresultat  -    -   2 001 2 001

Egenkapital 31.12.2019 4 150 14 969 15 010 34 130

DIREKTE KONTANTSTRØM

Tall i millioner kroner 2019 2018
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter  
Netto inn-/utb. vedr. verdipapirer til virkelig verdi 332 610

Utbetaling til drift -129 -216

Netto inn-/utb. vedr. gaver, tilskudd og bevilgninger -217 -251

Utbetaling av kundeutbytte -2 177 -2 180

Netto inn-/utb. vedr. andre operasjonelle aktiviteter 38 39

Innbetalinger av renter 8 4

Utbetalinger av skatter og offentlige avgifter -11 -230

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -2 156 -2 225 

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

Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 2 210 2 210 

Netto endring i kontanter 54 15
Beh. av kontanter ved periodens begynnelse 92 108

Beh. av kontanter ved periodens slutt 145 92
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NOTER
Note 1

Regnskapsprinsipper

Rapporteringsenhet   
Gjensidigestiftelsen er en norsk finans-
stiftelse med hovedkontor i Grundingen 
6, Oslo.  Stiftelsen deler ut gaver til ak-
tiviteter 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 skadeforsikringsfore-
tak.      
 
Oppstillingsplan for resultat og  
balanse  
Oppstillingsplanen for resultat og balan-
se er utarbeidet etter årsregnskapsfor-
skriften for skadeforsikringsforetak.

Gjensidigestiftelsen er som finansstiftel-
se og eier av kun ett datterselskap unn-
tatt fra konsernregnskapsplikten for sitt 
62,24 prosent eierskap i Gjensidige For-
sikring ASA, jf. årsregnskapsforskriften 
for skadeforsikringssforetak § 2-6.  
     
Bruk av estimater og skjønn  
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet har 
det vært brukt estimater og forutset-
ninger som har påvirket eiendeler, gjeld, 
inntekter, kostnader og opplysning om 
potensielle forpliktelser. Fremtidige hen-
delser 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 anskaffel-
seskost redusert med eventuelle ned-
skrivninger.  Anskaffelseskost  på opp-

kjøpstidspunktet settes som hovedregel 
til virkelig verdi.  I forbindelse med erver-
velsen av aksjene i Gjensidige Forsikring 
ASA er unntaksregelen i henhold til NGA-
AP benyttet.  Det betyr at aksjenes kost-
pris er satt til andelen av bokført egen-
kapital i Gjensidige Forsikring konsernet 
pr. 01.01.2010.  Innregning skjedde med 
virkning pr. 01.01.2010.

Mottatt utbytte skal normalt inntekts-
føres. Dersom utbyttet overstiger stif-
telsens andel av tilbakeholdt resultat 
etter overtagelse av aksjer, representerer 
den overskytende del tilbakebetaling av 
investert kapital og reduserer anskaf-
felseskost for investeringen. Utbytte 
regnskapsføres i samsvar med regn-
skapslovens bestemmelser.
     
 
Avgitt kundeutbytte   
Avgitt kundeutbytte innregnes som en 
forpliktelse i samsvar med regnskapslo-
vens bestemmelser, i henhold til forskrift 
om forenklet anvendelse av internasjo-
nale regnskapsstandarder (FOR 2008-01-
21 nr. 57). Dette innebærer at kundeut-
bytte kostnadsføres i det regnskapsåret 
det avsettes for. Utbytteberettigede fra 
Gjensidigestiftelsen er Gjensidige For-
sikrings skadeforsikringskunder i Norge.
     
Pensjonsforpliktelser egne ansatte 
Stiftelsen har både innskuddsbaserte 
og ytelsesbaserte pensjonsordninger for 
sine ansatte. Den ytelsesbaserte pen-
sjonsordningen er lagt i en egen pen-
sjonskasse og er lukket for nyansatte.
Den innskuddsbaserte pensjonsordnin-
gen er en ordning hvor stiftelsen betaler 
faste innskudd til et fond eller en pen-
sjonskasse, og hvor det ikke foreligger 
noen juridisk eller underforstått forplik-
telse til å betale ytterligere innskudd. 
Pliktige innskudd innregnes som perso-
nalkostnader i resultatet når de påløper.

Den ytelsesbaserte pensjonsordningen 
er en ordning som gir de ansatte kon-
traktsmessige rettigheter til fremtidige 
pensjonsytelser. Pensjonsforpliktelser be-
regnes basert på en lineær opptjening og 
benytter forutsetninger om antall opp-
tjeningsår, diskonteringsrente, fremtidig 
avkastning på pensjonsmidler, fremtidig 
regulering av lønn, pensjoner og ytelser 
fra folketrygden, samt aktuarielle forut-
setninger for dødelighet, frivillig avgang 
med mer.

Pensjonsmidler måles til virkelig verdi, og 
er fratrukket i netto pensjonsforpliktelse 
i balansen. Eventuell overfinansiering ba-
lanseføres i den grad det er sannsynlig at 
overfinansieringen kan utnyttes.

Alle aktuarielle gevinster og tap relatert 
til den ytelsesbaserte pensjonsordningen 
innregnes i andre resultatkomponen-
ter. 

Skatt
Gjensidigestiftelsen er en skattefri insti-
tusjon. Se for øvrig note 8 for informa-
sjon.
     
 
Finansielle investeringer   
Finansielle eiendeler og forpliktelser inn-
regnes i balansen når Gjensidigestiftel-
sen blir part i instrumentets kontrakts-
messige bestemmelser. Alminnelige kjøp 
og salg av finansielle instrumenter er 
regnskapsført på transaksjonsdagen.

Finansielle eiendeler klassifiseres i kate-
gorien 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 hvil-
ke finansielle eiendeler/forpliktelser som 
inngår 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 marke-
der dersom virkelig verdi er fastsatt ba-
sert på priser som er enkelt og regelmes-
sig tilgjengelige og representerer faktiske 
og regelmessig forekommende marked-
stransaksjoner på armlengdes avstand. 
Finansielle eiendeler/forpliktelser som 
verdsettes basert på noterte priser i ak-
tive markeder klassifiseres som nivå én i 
verdsettelseshierarkiet. Gjensidigestiftel-
sen 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 tilgjengelige, fastsettes virkelig verdi 
av finansielle eiendeler/forpliktelser for-
trinnsvis ved hjelp av verdsettelsesme-
toder som baserer seg på observerbare 
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 observerbare en-
ten direkte (som priser) eller indirekte 
(derivert fra priser). 

Følgende finansielle eiendeler/forpliktel-
ser er klassifisert som nivå to i verdset-
telseshierarkiet

• Valutaterminer, aksjeopsjoner, fremti-
dige renteavtaler og valutaswapper hvis 
virkelige verdi er derivert fra verdien av 
underliggende instrumenter.

Derivatene i disse kategoriene verdset-
tes ved hjelp av allment brukte verdset-
telsesmetoder for derivater(opsjonspri-
singsmodeller etc.).

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

•  Sertifikater, obligasjoner, realrenteobli-
gasjoner og indeksobligasjoner som ikke 
er noterte, eller som er noterte men hvor 
det ikke forekommer regelmessige trans-
aksjoner.
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De unoterte instrumentene i disse ka-
tegoriene verdsettes basert på obser-
verbare rentekurver og estimert kre-
dittspread der hvor det er aktuelt.

Alle Gjensidigestiftelsens finansielle eien-
deler bortsett fra andre investeringer og 
eiendomsinvesteringer er klassifisert på 
dette nivået.     
  
Verdsettelse basert på ikke-observer-
bare markedsdata (nivå 3)  
Når verken noterte priser i aktive mar-
keder eller observerbare markedsda-
ta er tilgjengelige, verdsettes finan-
sielle eiendeler/forpliktelser ved hjelp 
av verdsettelsesteknikker som ikke er  
basert på observerbare markedsdata.

En finansiell eiendel/forpliktelse an-
ses som verdsatt basert på ikke- 
observerbare markedsdata der-
som virkelig verdi er fastsatt uten å 
være basert på noterte priser i aktive  
markeder, og heller ikke er basert på 
observerbare markedsdata. Finansielle 
eiendeler/forpliktelser som er verdsatt 
basert på ikke-observerbare markeds- 
data er klassifisert som nivå tre i verdset-
telseshierarkiet.

Andre investeringer og eiendomsinveste-
ringer 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

 Rea-
lisa-

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 1 412 67 504 123 -1 1 860 67

Andre investeringer 1 635 2 321 17 56 2 031 2

Sum 3 047 69 825 140 55 3 891 69

Sensitivitet finansielle eiendeler som verdsettes basert på ikke-observerbare markedsdata 
(nivå 3)  
  
Tall i millioner kroner Sensitivitet
Eiendomsinvesteringer  Verdifall på 10 % 186

Andre investeringer  Verdifall på 10 % 203

Sum 389

Note 2
Inntekter fra investeringen i Gjensidige Forsikring ASA

Styret i Gjensidige Forsikring ASA har 21. 
april 2020 besluttet å trekke tilbake for-
slaget om utbytte basert  på resultatet 
for 2019. Beslutningen er basert på di-
alog med Finanstilsynet og den uttalte 
forventningen fra myndighetene om at 
finansinstitusjoner holder tilbake ut-

Styret i Gjensidigestiftelsen fattet vedtak 
om en ordinær ramme for gavetildelin-
ger på 230 millioner kroner for 2019.

bytte inntil den betydelige usikkerheten 
knyttet til den økonomiske utviklingen er 
redusert. Det opprinnelige forslaget om 
utdeling av overskuddskapital ble trukket 
tilbake 20. mars 2020 som konsekvens av 
Covid 19-situasjonen.

Regnskapsmessige resultater som følge av ordinært og ekstraordinært utbytte 
fremgår av spesifikasjonen:         
       
Tall i millioner kroner 2018 2017
Ordinært aksjeutbytte fra Gjensidige Forsikring ASA 0 2 210

Utdeling av overskuddskapital fra Gjensidige Forsikring ASA 0 0

 Sum inntekt fra investering i datterselskap 0 2 210

Note 3
Gavetildelinger

Tall i millioner kroner 2019 Andel 2018 Andel
Lokale gavetildelinger 135 59 % 125 56 %

Nasjonale gavetildelinger 95 41 % 99 44 %

Sum ordinære gavetildelinger 230 100 % 224 100 %

Frasagte midler 1 -7 -3

Tilbakeførte midler 2 -1 -2

Sum  gavekostnad 222 220
Ikke utbet. tildelinger inkl. tidligere år 363 357

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 gjennom-

føres 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 25 124 1 555 1 704

Netto inntekter rentefond, obligasjonsfond, 
ansvarlige lån og realrenteobligasjoner

121 88 162 371

Netto inntekter fra eiendomsinvesteringer 59 1 67 127

Netto inntekt fra andre investeringer 178 -56 2 125

Netto inntekter og gevinster fra finan-
sielle eiendeler 2019 384 157 1 786 2 327

Tall i millioner kroner 2019 2018
Ordinære lønnskostnader 30 26

Godtgjørelse tillitsvalgte 6 6

Arbeidsgiveravgift 6 6

Pensjonskostnader, ytelsesbasert* 2 2

Pensjonskostnader, innskuddsbasert* 3 3

Andre ytelser 8 3

Fratrukne personalkostnader kundeutbytte** -13 -17

Sum personalytelser 43 28

* Se nærmere spesifikasjon i note 6

** Ref. note 15

       

Ved utgangen av 2019 var det 28 ansatte 
(29 ansatte i 2018) i Gjensidigestiftelsen. 
3 (3) av disse har ytelsespensjon, mens 
de øvrige 26 (25) har innskuddspensjon. 
Gjensidigestiftelsen er forpliktet til å ha 
tjenestepensjonsordning etter lov om 
obligatorisk tjenestepensjon. Stiftelsens 
ordning oppfyller lovens krav.   
  
Ytelsesbasert pensjonsordning  
Gjensidigestiftelsen har ytelsesbasert 
tjenestepensjonsforsikring etter skatte-
loven (TPES) i Gjensidige Pensjonskasse.

Den generelle pensjonsalderen er 70 år. 
Alderspensjonen utgjør 70 % av pen-
sjonsgrunnlaget basert på antall opptje-
ningsår og lønnsnivå ved pensjonsalder. 
Videre inngår i ordningen ektefellepen-
sjon, barnepensjon og uførepensjon et-
ter nærmere bestemte regler. I tillegg har 
Gjensidigestiftelsen usikrede pensjons-
forpliktelser overfor enkelte arbeidstake-
re utover den ordinære kollektivavtalen. 
Dette gjelder ansatte med lavere pen-
sjonsalder, arbeidstakere med lønn over 
12G og tilleggspensjoner.

Pensjonsforpliktelser er vurdert til nåver-
di av de fremtidige pensjonsytelser som 

regnskapsmessig anses som opptjent 
på balansedagen. Fremtidige pensjons-
ytelser er beregnet med utgangspunkt 
i forventet lønn på pensjonstidspunktet. 
Ved måling av påløpt pensjonsforplik-
telse benyttes estimert forpliktelse ved 
regnskapsavslutning. Pensjonsmidler er 
vurdert til markedsverdi (flytverdi). Ved 
verdsettelse av pensjonsmidlene benyt-
tes estimert verdi ved regnskapsavslut-
ningen.

Avvik mellom estimert pensjonsforplik-
telse/estimert verdi av pensjonsmidler 
ved forrige regnskapsår og aktuarbereg-
net pensjonsforpliktelse/faktisk verdi av 
pensjonsmidlene ved årets begynnelse 
innregnes i andre resultatkomponenter.

Netto pensjonsforpliktelse er differansen 
mellom nåverdien av pensjonsforplik-
telsen og verdien av pensjonsmidlene. I 
henhold til standarden er det tatt hen-
syn til arbeidsgiveravgift i den perioden 
en underfinansiering oppstår. Netto pen-
sjonsforpliktelse fremkommer i balansen 
på linjen for pensjonsforpliktelser.

Den ytelsesbasert pensjonsordningen er 
lukket for nye ansatte. 

Ytelsesbasert pensjon
Tall i millioner kroner

Bevegelser pensjonsforpliktelse (DBO) 31.12.2019 31.12.2018
DBO ved periodens begynnelse 41,4 36,9

Årets pensjonsopptjening (Service Cost) 0,8 1,2

Aga/FS av årets opptjening 0,1 0,2

Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen 1,2 0,9

Aktuarielt tap (gevinst) 0,5 3,4

Pensjonsutbetalinger -1,2 -1,0

Aga/FS av innbetalte pensjonsmidler -0,3 -0,2

DBO ved periodens slutt 42,6 41,4
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Bevegelser pensjonsmidler 31.12.2019 31.12.2018
Pensjonsmidler ved periodens begynnelse 13,2 13,1

Forventet avkastning på pensjonsmidlene 0,4 0,3

Aktuarielt (tap) gevinst 1,1 -0,4

Innbetalinger 1,6 0,6

Pensjonsutbetalinger -0,6 -0,3

Aga/FS av innbetalte pensjonsmidler -0,3 -0,2

Pensjonsmidler ved periodens slutt 15,4 13,2

Pensjonsmidler - Prosentvis fordeling fordelt på aktivaklasser 2019 2018
Aksjer 8,5 % 5,9 %

Obligasjoner 81,0 % 91,9 %

Annet 10,5 % 2,2 %

Totalt 100,0 % 100,0 %

Periodens pensjonskostnad 31.12.2019 31.12.2018
Pensjonskostnad 0,9 1,3

Netto rentekostnad 0,8 0,6

Resultatført pensjonskostnad 1,8 2,0

Ny måling innregnet i andre resultatkomponenter -0,7 3,8

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

Balanseført pensjonsforpliktelse 31.12.2019 31.12.2018
DBO ved periodens slutt sikrede planer 19,7 16,8

Midler ved periodens slutt 15,4 13,2

Netto pensjonsforpliktelse - underfinansiert (overfinansiert) 4,3 3,6

DBO ved periodens slutt usikrede planer 22,9 24,6

Balanseført pensjonsforpliktelse inkl aga/FS 27,2 28,3

Økonomiske forutsetninger 2019 2018
Diskonteringsrente 2,21 % 2,98 %

Forventet avkastning pensjonsmidler 2,21 % 2,98 %

Årlig forventet lønnsvekst 3,14 % 3,20 %

Årlig forventet G-regulering 3,14 % 3,20 %

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

Aktuarberegninger utføres av Gabler 
Pensjonstjenester AS, basert på forut-
setninger fremarbeidet i samarbeid med 
Gjensidigestiftelsen og Gjensidige Pens-
jonsforsikring AS.

Innskuddsbasert pensjonsordning
Øvrige ansatte, herav alle nyansatte, in-
ngår i den innskuddsbasert pensjonsord-

ningen. Beløp innregnet som kostnad for 
bidrag til den innskuddsbaserte pensjon-
sordningen utgjør 3,3 millioner kroner i 
2019 (2,9 millioner kroner i 2018).
Selskapets tilskudd til den innskuddsba-
serte pensjonsordningen innregnes som 
kostnad i det året bidraget er betalt. 
Tilskuddene er i henhold til grensene 
for skattefrie tilskudd. Dette utgjør 7 % 

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

Tall i 1000 kroner Lønn/ honorar

Styret
Einar Enger(leder) 330

Trine Riis Groven(nestleder) 202

Eivind Elnan 160

Cecilie Gaarder Skaug 171

Rune Aale-Hansen 170

Per Arne Bjørge 187

Even Søfteland 165

Kontrollutvalg
Tore Kvam 60

Hege Dahl 30

Godtgjørelse til administrerende direktør
Lønn/honorar 2 353

Annen godtgjørelse 132

Opptjente rettigheter i regnskapsåret for pensjonsordning 160

Gjensidigestiftelsen har ikke forpliktelser overfor administrerende direktør og medlemmer av kontroll-

utvalget 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 medlemmer av kontrollutvalget eller styret. Honorarer til styremedlemmer er sumposter, 

som i tillegg til styrehonorarer kan inneholde honorarer for arbeid i forskjellige utvalg og komitéer. 

Honorarer for styremedlemmer er ikke nødvendigvis sammenlignbare, 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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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 ordning beskrevet 
under ytelsesbaserte pensjonsordninger 
ovenfor.
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Godtgjørelse til revisor inkl. mva: 2019 2018
Lovpålagt revisjon 356 411

Andre attestasjonstjenester 0 19

Skatterådgivning 186 58

Sum 542 488

Note 8
Skatt

Årets skattekostnad
Tall i millioner kroner

2019 2018
For lite avsatt skatt deltakerlignede selskaper 11 11

Avsetning i henhold til vedtak i Skatteklagenemnda 37 0

Skattekostnad 48 11

Balanseførte forpliktelser ved periodeskatt
Tall i millioner kroner

2019 2018
Skatt i forbindelse med vedtak i Skatteklagenemnda* 37 0

Sum avsetning i balansen 37 0

*Gjensidigestiftelsen har mottatt vedtak fra Skatteklagenemnda datert 27. januar 2020. Vedtaket 

medfører at Stiftelsens skattepliktige inntekt for 2010 økes med 133 millioner kroner, som medfører 

økt betalbar skatt på 37 millioner kroner for inntektsåret 2010. Den økte skattekostnaden er relatert til 

skattemessig gevinstberegning av omdanningen av Gjensidige Forsikring fra BA til ASA i 2010. Basert på 

alminnelige prinsipper for god regnskapsskikk om ligningsfravik, avsettes det for den økte skattekostna-

den i regnskapet. Styret vil vurdere å reise søksmål mot Skatteetaten.    

Gjensidigestiftelsen er en skattefri in-
stitusjon. Investeringer i deltakerlignede 
selskaper innebærer imidlertid at Gjen-
sidigestiftelsen må betale inntekts- og 
formuesskatt på disse investeringene. På 

grunn av stor usikkerhet rundt estimert 
skattekostnad på disse investeringene, 
beregnes ikke årets skattekostnad, men 
føres som for lite avsatt skatt i påfølgen-
de 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

Verdi pr. aksje på Oslo Børs 184,3 135,2 49,1

Børsverdi (millioner kroner) 57 339 42 074 15 264

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

stemmeandel på 62,24 % pr. 31.12.2019.
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Note 10
Balanseførte finansielle investeringer

2019 2018 2017

NOK mill.
Bokført 

verdi
Bokført 

verdi
Bokført 

verdi
Norske og utenlandske aksjefond 11 393 9 106 9 655

Rentefond, obligasjonsfond, ansvarlige lån og  
realrenteobligasjoner

6 667 7 802 8 837

Eiendomsinvesteringer 1 860 1 413 1 310

Andre investeringer 2 031 1 635 1 039

Sum finansielle investeringer 21 952 19 957 20 841

Rentefond, obligasjonsfond og realrenteobligasjoner
Gjennomsnittlig durasjon(*) ligger iht. kapitalforvaltningsstrategi med 1-5 år i den norske obliga-
sjonsporteføljen 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 11 393 0 11 393

Rentefond, obligasjonsfond, ansvarlige lån og 
realrenteobligasjoner

0 6 667 0 6 667

Eiendomsinvesteringer 0 0 1 860 1 860

Andre investeringer 0 0 2 031 2 031

Sum 0 18 061 3 891 21 952

Note 11
Spesifikasjon av andre kortsiktige fordringer

Note 12
Bankinnskudd

Tall i millioner kroner 31.12.19 31.12.18
Ordinært aksjeutbytte fra Gjensidige Forsikring ASA 0 2 210

Fordring på Brannkassene 0 38

Uoppgjorte handler finans og investeringer 11 7

Andre kortsiktige fordringer 1 1

Sum andre kortsiktige fordringer 12 2 256

Tall i millioner kroner 2019 2018
Ordinært aksjeutbytte 0 2 210

Kjøp av tjenester fra (*) 0 -3

Sum resultatposter 0 2 206

Tall i millioner kroner 2019 2018
Fordringer på 0 2 210

Gjeld til -4 0

Sum til gode -4 2 209

Tall i millioner kroner 31.12.19 31.12.18
Kontanter og bankinnskudd 145 92

Bundne midler på skattetrekkskonto utgjorde 3,0 millioner kroner pr 31.12.2019

(*) 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 2019 2018
Antall ansatte ved årsslutt 28 29

Antall årsverk 29 29

Gjennomsnittlig antall ansatte 28,5 26,8

Tall i millioner kroner 31.12.2019 31.12.2018
Kundeutbytte -56 2 148

Brannkasseandel 0 38

Totalt -56 2 186

Tall i millioner kroner 31.12.2019 31.12.2018
Kostnader fratrukket utbytte 56 62

I avsetningen er kostnader til administrasjon av utbytteutbetaling og andre utbyt-
terelaterte kostnader fratrukket:

Uavhentet utbytte for utbytteåret 2019 er 8,8 millioner kroner.

Note 16
Innskutt egenkapital (Aksjer i Gjensidige Forsikring ASA)

Vedtaket om omdannelse av Gjensidi-
ge Forsikring BA til Gjensidige Forsikring 
ASA, og overføring av 75 % av aksjene i 
Gjensidige Forsikring ASA til Gjensidige-
stiftelsen, la til grunn regnskapsmessig 
kontinuitet. På bakgrunn av dette inn-
arbeides omdannelsen pr 01.01.2010 i 

regnskapet. Innskutt egenkapital utgjør
14 969 millioner kroner. Dette tilsvarte 
75% av balanseført egenkapital i Gjensi-
dige Forsikring konsern pr. 1.1.2010.

Det har ikke vært egenkapitalinnskudd i 
2019.

Note 17
Styring av finansiell risiko

Gjensidigestiftelsens (Stiftelsens) evne 
til å realisere formålet er eksponert for 
finansiell risiko. Styring av finansiell risiko 
stiller krav til hvordan kapitalen investe-
res i ulike verdipapirer og andre eiendeler, 
og til hvordan Stiftelsen utøver sin risi-
kostyring gjennom daglig oppfølging av 
porteføljen.

Stiftelsens kapital er fullt implementert 
i henhold til gjeldende kapitalforvalt-
ningsstrategi. Kapitalforvaltningsstrate-
gien inneholder retningslinjer for sam-
mensetningen av finansielle eiendeler 
gjennom prinsipper og rammer for Stif-
telsens risikostyring. Gjennom den risi-
koen Stiftelsen tar og ved hjelp av den 
risikostyringen som utøves, forventes det 
å skape markedsmessig avkastning som 
skal benyttes til å realisere Stiftelsens 
formål.

Stiftelsen eier pr 31.12.2019 62,24 % av 
aksjene i Gjensidige Forsikring ASA.  End-
ring i eierandel er begrenset av vedtekte-
ne som stiller krav til at stiftelsen skal eie 
minimum 60 %. Ordinært aksjeutbyt-
te som Stiftelsen mottar fra Gjensidige 
Forsikring skal etter stiftelsens vedtek-
ter videreformidles til de norske skade-
forsikringskundene i Gjensidige Forsik-
ring. Stiftelsens finansielle risiko knyttet 
til videreformidling er begrenset ved at 
utbetalingen er sikret gjennom tilsvaren-
de innbetaling fra Gjensidige Forsikring. 
Finansiell risiko er et samlebegrep for 
flere typer risiko i forbindelse med finan-
sielle eiendeler. Aktuelle finansielle risiko-
typer for Gjensidigestiftelsen beskrives 
nedenfor.

Markedsrisiko omfatter blant annet ef-
fekter av aksjekursutviklingen i Gjensidi-
ge Forsikring ASA og aksjeeksponering  i 
investeringsporteføljen.  Aksjenes mar-
kedsverdi i Gjensidige Forsikring ASA ut-
gjorde 57,3 milliarder kroner pr 31.12.2019  
Aksjene er balanseført til kostpris som 
pr 31.12.2019 utgjør 12,4 milliarder kro-
ner.  Ved bruk av kostmetoden skal det 
foretas nedskriving til virkelig verdi ved et 
varig verdifall. Nedskriving skal reverseres 

når grunnlaget for nedskriving ikke len-
ger er tilstede. Eventuelle nedskrivning 
og reversering av nedskrivningen vil på-
virke resultat og egenkapital i stiftelsen.  
Pr. 31.12.2019 er det en merverdi på ca. 
44,9 milliarder kroner i Gjensidigeaksjene 
og således ikke behov for å foreta ned-
skrivning.

Aksjeeksponeringen i investeringspor-
teføljen utgjør 11,4 milliarder kroner pr. 
31.12.2019.  Denne porteføljen vurderes 
til virkelig verdi i balansen.  Endringer i 
markedsverdi vil dermed få umiddelbar 
effekt på Stiftelsens egenkapital.

Annen eksponering i investeringspor-
teføljen består av bankinnskudd, pen-
gemarkedsfond, obligasjonsfond og re-
alrenteobligasjoner i norske og globale 
renter.  Balanseført verdi til virkelig verdi 
for disse eiendelene utgjør 6,7 milliarder 
kroner pr. 31.12.2019. Disse papirene er 
eksponert for renteutviklingen i marke-
dene.

Eiendomsinvesteringer har en balanse-
ført verdi pr 31.12.2019 på 1,9 milliarder 
kroner, virkelig verdi er ikke verifiserbar 
før ved realisasjonstidspunkt.

Andre investeringer har en balanseført 
verdi pr 31.12.2019 på 2,0 milliard kroner.
      
 
Rating/Kredittrisiko   
Kredittrisiko defineres som mulig tap 
som oppstår hvis en utsteder ikke opp-
fyller sine forpliktelser. Stiftelsens kre-
dittrisiko pr. 31.12.2019 relaterer seg i 
hovedsak til bankinnskudd, pengemar-
kedsfond, obligasjonsfond, ansvarlige 
lån og realrenteobligasjoner. Kredittrisi-
koen er hensyntatt ved å investere i di-
versifiserte fond og spre bankinnskudd i 
norske banker.  Endringer i debitors kre-
dittvurdering overvåkes og følges opp.
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Total eksponering for kredittrisiko målt med rating er følgende:

89 % av investeringsporteføljen i rente-
bærende papirer er investert i papirer 
med rating tilsvarende investment gra-
de.

I tillegg til ovenfor nevnte rentebærende 
fordringer, foreligger det en ikke-rente-

bærende fordring på Gjensidige For-
sikring ASA som utgjør 0 MNOK pr. 
31.12.2019.  Fordringen er knyttet til fore-
slått aksjeutbytte for regnskapsåret 2019 
og vil bli gjort opp i etterkant av ordinær 
generalforsamling i Gjensidige Forsikring 
ASA.

Valutaeksponering

Likviditetsrisiko       

Stiftelsen er eksponert for valuta. Valu-
taeksponeringen er i hovedsak knyttet 
til investeringer i globale aksje- og obli-
gasjonsfond samt andre investeringer. 

Nedenfor fremgår samlet oversikt over 
eksponering i utenlandsk valuta:  
   

Likviditetsrisiko er risikoen for at Stiftel-
sen ikke har tilstrekkelig likviditet til å 
møte sine betalingsforpliktelser, eller ikke 
klarer å avhende verdipapirer i finans-
markedene. Stiftelsens største fremtidi-
ge utbetalinger knytter seg til gavetil-
delinger. Gavetildelinger og utgifter til 

drift av stiftelsen er basert på midler fra 
investeringsporteføljen 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 1 543

EUR 1 946

SEK 134

CHF 87

DKK 49

Totalt 3 759

Rentebærende investeringer (Bankinnskudd, Obligasjonsfond,  
Ansvarlig kapital og realrenteobligasjoner)

i N i  
MNOK

Investment Grade (Obligasjoner med lav misligholdssansynlighet) 5 724

Globale 2 152

Norske 3 572

Non-Investment Grade (Obligasjoner med moderat til høy misligholdssansynlighet) 719

Globale 518

Norske 201

Bankinnskudd 225

Sum rentebærende investeringer 6 667
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Til generalforsamlingen i Gjensidigestiftelsen 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 
Konklusjon 
Vi har revidert Gjensidigestiftelsens årsregnskap som viser et totalresultat på MNOK 2 001. 
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap, oppstilling over endringer i 
egenkapital og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og 
noteopplysninger til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dets resultater og 
kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler 
og god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og 
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 
årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre 
øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet 
revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten 
bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen.  

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den 
øvrige informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det 
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og 
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon.  

Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi 
pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. 

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig for 
å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. 
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side 3 
Uavhengig revisors beretning -  
Gjensidigestiftelsen 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 

 
Oslo, 13. mai 2020  
Deloitte AS  
 
 
 
 
Eivind Skaug  
statsautorisert revisor 
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side 2 
Uavhengig revisors beretning -  
Gjensidigestiftelsen 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og 
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn 
for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, 
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, 
herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan 
oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom 
den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som 
brukerne foretar basert på årsregnskapet. 

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes 
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere 
slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for 
vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir 
avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan 
innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av 
internkontroll. 

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å 
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi 
uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. 

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om 
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. 

• konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved 
avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger 
vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om 
selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, 
kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i 
regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår 
konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis 
innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan 
imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften. 

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert tilleggsopplysningene, 
og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en 
måte som gir et rettvisende bilde. 

Vi kommuniserer med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll blant annet om det 
planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også 
informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om 
eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen. 

Uttalelse om andre lovmessige krav 
Konklusjon om årsberetningen 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet 
og i samsvar med lov og forskrifter. 
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