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Gjensidige rapporterer konsernregnskapet etter internasjonale 
regnskapsstandarder (iFrs) fra 2007. de følgende resultat- og 
balansetall, nøkkeltall og sammenligningstall bygger derfor på 
iFrs. For nærmere beskrivelse av effektene ved overgang til 
bruk av iFrs vises det til eget transition document (offentlig-
gjort sammen med førstekvartalsrapporten og tilgjengelig på 
www.gjensidige.no).  

tallene for andre kvartal 2007 har vært gjenstand for begrenset 
revisjon i henhold til sBr 2400 Begrenset revisjon av selskaper. 

Hovedtrekk
•	 Resultat	før	skatt	for	konsernet	ble	i	andre	kvartal	1.031	mil-

lioner kroner som er en betydelig forbedring fra 604 millioner 
kroner i tilsvarende periode i fjor. Hittil i år ble resultatet før 
skatt	1.532	millioner	kroner

•	 Finansavkastningen	endte	på	9,0	prosent	i	andre	kvartal	og	 
7,3	prosent	hittil	i	år.	Tilsvarende	tall	for	fjoråret	var	henholds-
vis	1,6	og	4,5	prosent1  

•	 Kundetilstrømningen	til	Gjensidige	Bank	har	vært	god	etter	at	
nasjonal markedsføring ble startet opp i andre kvartal

•	 Oppkjøp	av	Tennant	Insurance	Group	AB	i	Sverige	ble	gjen-
nomført i mai 2007, og myndighetenes konsesjon til ervervet 
ble mottatt primo juli

•	 Arbeidet	med	å	utrede	et	mulig	børsnotert	grunnfondsbevis	
for Gjensidige er videreført etter at generalforsamlingen den 
21.	april	ga	sin	tilslutning	til	dette	

1		 Annualiserte	avkastningstall

resUltatUtviklinG konsern
resultat før skatt
Konsernet	fikk	et	resultat	før	skatt	på	1.031	millioner	kroner	i	an-
dre kvartal mot 604 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. 
Hittil	i	år	ble	resultat	før	skatt	1.532	millioner	kroner,	mot	1.251	
millioner kroner i fjor. det gode resultatet ble i hovedsak oppnådd 
gjennom sterk finansavkastning, primært gjennom høy avkast-
ning i aksje- og eiendomsmarkedet. 

Gjensidige har i andre kvartal lansert et nytt fordelsprogram, som 
også omhandler midler plassert i Gjensidige Bank og Gjensidige 
Pensjon og sparing. Programmet er utviklet for å tilby kundene 
et bedre produkt som tar hensyn til kundens totale kundefor-
hold i Gjensidige. Programmet forventes å styrke selskapets vekst 
på de nye forretningsområdene bank, livsforsikring og sparing.  
Premieutviklingen innenfor skadeforsikring er tilfredsstillende til 
tross for sterk konkurranse i markedet.

totalkostnadsprosenten for egen regning (f.e.r) for skadevirksom-
heten	ble	98,1	i	andre	kvartal,	mot	93,6	i	tilsvarende	periode	i	fjor.	
dette skyldes i hovedsak at skadevirksomheten i løpet av andre 
kvartal ble truffet av flere store og mellomstore skader enn i fjor 
innenfor næringslivssegmentet med dertil høyere skadeprosent. 

det pågående effektiviseringsarbeidet i den norske skadeforsi-
kringsvirksomheten utvikler seg etter planen. Målsettingen er å 
redusere de nominelle driftskostnadene i forhold til kostnadsbasen 
ved	inngangen	til	2006	med	350	millioner	kroner.	Effektiviserin-
ger tas ut både gjennom endringer i pensjons- og forsikringsord-
ninger, distribusjonsapparatet, stabs- og støtteområder og ikt. 
Effektiviseringen	skal	ha	full	regnskapsmessig	virkning	fra	2008,	
og	så	langt	er	rundt	150	millioner	kroner	realisert.	Korrigert	for	
endret konsernstruktur og nye virksomhetsområder, er det hit-
til i år en tilnærmet flat nominell kostnadsutvikling i konsernet i 
forhold til fjoråret.

Gode FinansresUltater 
Ga sterke tall For GjensidiGe
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nøkkeltall konsern
Mill. nok

2. kv.
2007

2. kv. 
2006

 1. 
halvår
2007

1. 
halvår
2006 2006

skadeforsikring
 Privat norge 1 348,6 256,7 442,3 343,5 804,2
 næringsliv norge 1 94,0 209,4 130,1 270,7 915,3
 Øvrig norden 1 (10,5) (17,8) 27,5 (17,8) (40,7)
 Baltikum 1 6,6 ia 8,2 ia (0,3)
teknisk resultat 
skadeforsikring1 438,7 448,4 608,1 596,4 1.678,5
Bank (36,5) ia (55,1) ia ia
Pensjon og sparing (22,6) (21,2) (43,0) (54,4) (73,8)
Finansavkastning  
utover allokert 657,6 168,1 1.047,8 703,6 2.682,2
Ufordelt 2 (6,0) 8,9 (25,8) 5,6 (56,4)
resultat før skatt 
konsern 1.031,2 604,2 1.531,9 1.251,2 4.230,5

definisjoner:
1			Segmentresultatene	for	skadeforsikring	består	av	premieinntekt	og	allokert	

investeringsavkastning fratrukket erstatningskostnader og henførte forsik-
ringsrelaterte driftskostnader. den allokerte investeringsavkastningen på de 
forsikringstekniske reservene er basert på myndighetenes fastsatte rentesats 
for perioden. 

2  Ufordelt består i hovedsak av virksomheten innenfor helse (øvrig virksomhet) 
samt konsernjusteringer.

oppkjøp 
18.	mai	2007	ble	det	offentliggjort	at	Gjensidige	har	inngått	av-
tale om kjøp av det svenske skadeforsikringsselskapet tennant 
insurance Group aB. Myndighetenes konsesjon for kjøpet ble 
mottatt allerede primo juli. 

kjøpet inngår i Gjensidiges strategi om nordisk ekspansjon innen 
skadeforsikring. tennant representerer en inngang til det svenske 
markedet og danner ytterligere grunnlag for videreutvikling av en 
nordisk forretningsmodell. samtidig vil kjøpet utgjøre en plattform 
for en ”white-label” satsning i det norske markedet. 

tennant er et forholdsvis lite, men raskt voksende skadeselskap 
med	100.000	kunder	og	140.000	forsikringsavtaler,	og	har	85	
ansatte fordelt på kontorer i stockholm og oslo. tennant selger 
forsikringer til privatmarkedet via internett og samarbeidspartnere. 
selskapet har også en mindre næringslivsportefølje. 

Forvaltning av finansielle eiendeler og eiendom
Konsernet	hadde	en	finansavkastning	i	andre	kvartal	på	9,0	pro-
sent	(annualisert)	mot	1,6	prosent	i	tilsvarende	periode	i	fjor.	
For	første	halvår	ble	avkastningen	7,3	prosent	(annualisert)	mot	 
4,5	prosent	i	fjor.	Avkastningen	er	beregnet	av	konsernets	ordi-
nært forvaltede midler (forvaltningskapitalen). dette omfatter 
morselskapets finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat 
og finansielle eiendeler som holdes til forfall, i tillegg til konsernets 
investeringseiendommer, bygninger og fast eiendom. avkast ningen 
omfatter ikke avkastning av finansielle eiendeler i datterselskapene 
Gjensidige Bank, Gjensidige Pensjon og sparing, Glitne (Hjelp 24), 
Fair Forsikring (skadeforsikring Øvrig norden) og Parekss (skade-
forsikring Baltikum).  
  
Investeringsmidlene	ved	utløpet	av	andre	kvartal	utgjorde	37.225	
millioner	kroner.	17	prosent	av	kapitalen	er	plassert	i	aksjer,	hvor-
av over to tredjedeler av dette er investeringer utenfor norge.  
30	prosent	er	investert	i	pengemarked,	23	prosent	i	obligasjoner,	 
9	prosent	i	hedgefond	og	20	prosent	i	eiendom.	Periodeavkast
n	ingen	hittil	i	år	på	aksjer	er	10,5	prosent,	pengemarked	2,3	pro-
sent,	obligasjoner	holdt	til	forfall	1,9	prosent,	øvrige	obligasjoner	 
0,2	prosent,	hedgefond	4,0	prosent	og	eiendom	2,5	prosent.	

egenkapital og solvens
Konsernets	totalbalanse	har	siden	årsskiftet	økt	med	8.713	millioner	
kroner	til	55.825	millioner	kroner	ved	utløpet	av	andre	kvartal.	

Egenkapitalen	per	30.	juni	2007	var	på	20.268	millioner	 
kroner og konsernet har i løpet av første halvår hatt en annua-
lisert	egenkapitalavkastning	på	15,6	prosent,	mot	15,0	prosent	
samme periode i fjor. 

ved utløpet av kvartalet var kapitaldekningen 27 prosent mens 
solvensmarginen	var	152,6	prosent	sammenlignet	med	143	pro-
sent på samme tidspunkt i fjor.

Aktivaallokering per balansedato

Aksjer
Eiendom 

Pengemarked

Obligasjoner

Hedgefond

23 %

9 %

30 %

17 %21 %
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Produktgrupper Privat Norge

Motorvogn 

Landbruk 

Bolig 

Fritid

Person privat

7,7 %

15,9 %

20,7 %

43,5 %

12,2 %

skadeForsikrinG privat norGe
den norske skadeforsikringsvirksomheten drives gjennom morsel-
skapet Gjensidige Forsikring, og den kunderettede virksomheten 
innenfor Privat er organisert i fem geografiske regioner samt salg 
gjennom internett. Privatområdet omfatter forsikringer tilknyttet 
bolig og fritid, motorvogn og personforsikringer.

resultatutvikling – teknisk resultat
Teknisk	resultat	før	skatt	for	segmentet		ble	349	millioner	kroner	i	
andre	kvartal,	mot	257	millioner	kroner	i	fjor.	Resultatforbedringen	
skyldes både en høyere allokert finansavkastning tilknyttet segmentet 
som en følge av økt rentenivå, og forbedret totalkostnadsprosent. 
resultat ene er tilfredsstillende, med en totalkostnadsprosent på 
89,4	i	andre	kvartal.	Hittil	i	år	ble	resultatet	442	millioner	kroner,	mot	 
344	millioner	kroner	i	fjor.	

premieinntekter
Opptjent	premie	for	egen	regning	ble	1.904	millioner	kroner	i	an-
dre kvartal, en økning på 6 prosent fra tilsvarende periode i fjor. 
For	første	halvår	er	opptjent	premie	for	egen	regning	3.709	mil-
lioner	kroner,	en	økning	på	3,5	prosent	i	forhold	til	i	fjor.	dette	er	
en tilfredsstillende utvikling i et marked preget av svært lav vekst 
og sterk konkurranse mellom aktørene. 

ifølge offisiell statistikk fra Finansnæringens Hovedorganisasjon, 
har	Gjensidige	en	markedsandel	på	28,5	prosent	innenfor	land-
basert forsikring til private (ekskl. individuell kapitalforsikring). 
dette	er	en	svak	nedgang	på	0,1	prosentpoeng	i	forhold	til	ut
løpet av første kvartal.

erstatningskostnader
Skadeprosenten	for	segmentet	ble	69,3	i	andre	kvartal	i	år	mot	
70,8	tilsvarende	periode	i	fjor.	For	første	halvår	har	skadeprosen-
ten	økt	svakt	fra	74,4	prosent	i	fjor	til	75,1	prosent	i	år.

i forhold til første kvartal 2007 har skadeprosenten forbedret seg 
med	nærmere	12	prosentpoeng,	noe	som	er	i	tråd	med	forvent-
ninger om sesongmessige variasjoner i blant annet bilskader.

skadefrekvensen har vært stabil i kvartalet, mens gjennom-
snitterstatningen har økt jevnt både i kvartalet og hittil i år.  

kostnadsutvikling
Kostnadsandelen	i	andre	kvartal	endte	på	20,1,	som	er	en	svak	
 forbedring i forhold til tilsvarende periode i fjor. Hittil i år er kost-
nadsandelen	20,5	som	er	en	klar	forbedring	i	forhold	til	fjoråret.	

det pågående effektiviseringsarbeidet vil gi kostnadsbesparelser 
både i privatdistribusjonen og i stabs-/ støtteområder. endringene 
vil først ha full effekt fra neste år, samtidig som det forventes å 
styrke selskapets salgskraft.

nøkkeltall 
privat norge
Mill. nok

2. kv.
2007

2. kv. 
2006

 1. 
halvår
2007

1. 
halvår
2006 2006

Premieinntekt f.e.r 1.903,8 1.796,6 3.709,0 3.583,3 7.373,4
teknisk resultat 
før skatt 348,6 256,7 442,3 343,5 804,2
skadeprosent f.e.r. 1 69,3	% 70,8	% 75,1	% 74,4	% 73,4	%
kostnadsandel f.e.r. 2 20,1	% 20,2	% 20,5	% 21,1	% 21,0	%
totalkostnads-
prosent f.e.r. 3 89,4	% 91,0	% 95,6	% 95,5	% 94,4	%

definisjoner:
1		Erstatningskostnader	f.e.r	/	premieinntekt	f.e.r
2  Forsikringsrelaterte driftskostnader / premieinntekt f.e.r
3	Skadeprosent	f.e.r	+	kostnadsandel	f.e.r	
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Produktgrupper Næringsliv Norge

Motorvogn 
Marine/
transport 

Bygning 

Eiendeler/
driftstap 

Ansvar 

Person Næringsliv 

5,3 %

43,1 %

10,1 %

16,2 %

17,5 %

7,8 %

skadeForsikrinG nÆrinGsliv norGe
Gjensidige er en sentral aktør i næringslivsmarkedet med høye 
markedsandeler spesielt knyttet til personforsikringer. det tilbys 
industriforsikring, bedriftsforsikring, personforsikring (inkl. yrkes-
skadeforsikring) og motorvognforsikring, samt forsikringer innen-
for marine. den kunderettede virksomheten innenfor næringsliv 
skjer for små og mellomstore bedrifter innenfor de fem geogra-
fiske regionene, mens store kunder og meglede kunder betjenes 
av en egen enhet, konsernkunder / Megler.

resultatutvikling – teknisk resultat
Teknisk	resultat		før	skatt	for	segmentet	ble	94	millioner	kroner	
i	andre	kvartal	mot	209	millioner	kroner	i	samme	periode	i	fjor.	
Totalkostnadsprosenten	for	andre	kvartal	ble	108,2	mot	95,2	til-
svarende	periode	i	fjor.	Hittil	i	år	endte	resultatet	på	130	millioner	
kroner,	mot	271	millioner	kroner	i	samme	periode	i	fjor.	Resultat
svekkelsen skyldes flere store og mellomstore skader enn i fjor. 

premieinntekter
Opptjent	premie	for	egen	regning	ble	1.356	millioner	kroner	i	
andre	kvartal	mot	1.406	millioner	kroner	i	fjor.	Hittil	i	år	ble	pre-
mieinntekten	2.702	millioner	kroner,	en	nedgang	på	3,8	prosent	
i forhold til fjoråret. det har vært vekst innenfor Marine-, ting- 
og ansvarsforsikringer. veksten i Marine skyldes overtagelse av 
portefølje fra tre sjøtrygdelag som Gjensidige har inngått sam-
arbeidsavtale med. innenfor Personforsikringer til næringslivet 
har det vært en reduksjon i forretningsvolumet i forhold til i fjor, 
delvis som en følge av krav om lønnsom forretning i et konkur-
ransepreget marked. 

Markedsandelen	ved	utløpet	av	andre	kvartal	er	33,2	prosent	
(ekskl.	gruppeliv),	en	svak	nedgang	på	0,1	prosentpoeng	i	forhold	
til utløpet av første kvartal.

erstatningskostnader
Erstatningskostnadene	ble	1.284	millioner	kroner	i	andre	kvar-
tal,	en	økning	på	vel	10	prosent	i	forhold	til	fjoråret.	Skadepro-
senten	for	andre	kvartal	endte	på	94,6,	mot	82,8	i	fjor.	Hittil	i	
år	ble	skadeprosenten	96,2,	mot	87,0	for	første	halvår	i	fjor.	det	
 svake skaderesultatet preges spesielt av flere store og mellom-
store  skader enn inntruffet de foregående periodene, og hva som 
 erfaringsmessig kan forventes.  Havariet av ankerhåndterings-
fartøyet Bourbon dolphin medio april belaster alene resultatet i 
andre	kvartal	med	vel	125	millioner	kroner.	

kostnadsutvikling
Kostnadsandelen	for	andre	kvartal	ble	13,6,	en	økning	fra	12,4	
tilsvarende periode i fjor. Økningen i kostnadsandel skyldes i det 
vesentlige redusert premieinntekt. de nominelle driftskostnadene 
hittil i år ligger på samme nivå som fjoråret, men er noe høyere 
for	andre	kvartal	isolert.	Totalkostnadsprosenten	øker	fra	95,2	i	
andre	kvartal	i	fjor,	til	108,2	i	samme	periode	i	år.	

nøkkeltall 
næringsliv norge
Mill. nok

2. kv.
2007

2. kv. 
2006

 1. 
halvår
2007

1. 
halvår
2006 2006

Premieinntekt f.e.r 1.356,4 1.405,9 2.701,6 2.804,0 5.491,3
teknisk resultat 
før skatt 94,0 209,4 130,1 270,7 915,3
skadeprosent f.e.r. 1 94,6	% 82,8	% 96,2	% 87,0	% 80,2	%
kostnadsandel f.e.r. 2 13,6	% 12,4	% 13,6	% 13,0	% 13,6	%
totalkostnads-
prosent f.e.r. 3 108,2	% 95,2	% 109,8	% 100,0	% 93,8	%

definisjoner:
1		Erstatningskostnader	f.e.r	/	premieinntekt	f.e.r
2  Forsikringsrelaterte driftskostnader / premieinntekt f.e.r
3		Skadeprosent	f.e.r	+	kostnadsandel	f.e.r
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Produktgrupper øvrig Norden

Kommune/
Næringsliv

Yrkesskade

Privat

19 %

36 %

45 %

skadeForsikrinG ØvriG norden
Gjensidige har to datterselskap i danmark, kommuneForsikring 
as og Fair Forsikring as, som er inkludert i Gjensidige Forsikring 
konsern fra henholdsvis januar 2007 og april 2006. Begge selska-
pene driver virksomhet innen skadeforsikring. kommuneForsikring 
er markedsledende på det danske kommunemarkedet og satser 
også innenfor næringslivssegmentet. Fair tilbyr skadeforsikring til 
private. den danske virksomheten er den siste tiden reorganisert 
ved	at	selskapene	nå	har	felles	ledelse.	Totalt	er	det	308	ansatte	
i den danske virksomheten.

resultatutvikling – teknisk resultat 
teknisk resultat før skatt for den danske virksomheten endte på 
minus	11	millioner	kroner	i	andre	kvartal,	mot	minus	18	millioner	
kroner i samme periode i fjor. totalkostnadsprosenten i kvarta-
let	ble	108,6,	mot	124,1	i	fjor.	Hittil	i	år	ble	resultat	før	skatt	28	
millioner kroner, sammenlignet med et negativt resultat før skatt 
på	18	millioner	kroner	i	samme	periode	i	fjor.	det	er	negativt	re-
sultat i Fair, noe som er i tråd med forventningene da det gjøres 
store investeringer for å øke markedsandelene. kommuneForsik-
ring leverer positive resultater. 

premieinntekter
Opptjent	premie	for	egen	regning	ble	309	millioner	kroner	i	an-
dre	kvartal	sammenlignet	med	81	millioner	kroner	i	tilsvarende	 
periode i fjor. Fjorårets resultat inkluderte kun Fair Forsikring. 
 restruktureringen av de danske kommunene har medført at 
kommuneForsikring har hatt kundeavgang siden i fjor, men ikke 
ut over det som har vært forventet. 

erstatningskostnader
Erstatningskostnadene	i	andre	kvartal	endte	på	269	millioner	kro-
ner,	som	gir	en	skadeprosent	på	87,1.	Hittil	i	år	ble	skadeprosenten	
81,1.	det	har	også	i	KommuneForsikring	vært	et	større	innslag	av	
storskader innen eiendom enn i tidligere perioder, men det anses 
ikke å være en økende trend. Frekvensskadeforløpet har imidler-
tid vist en noe bedre utvikling enn forventet. 

kostnadsutvikling
de forsikringsrelaterte driftskostnadene endte på 66 millioner 
kroner	i	andre	kvartal,	og	ga	en	kostnadsandel	på	21,5.	Hittil	i	
år	er	kostnadsandelen	19,7.	de	store	investeringene	som	gjøres	
i Fair bidrar til en betydelig kostnadsøkning, da kostnadsan delen 
isolert i kommuneForsikring er langt lavere.  

nøkkeltall 
Øvrige norden
Mill. nok

2. kv.
2007

2. kv. 
2006

 1. 
halvår
2007

1. 
halvår
2006 2006

Premieinntekt f.e.r 309,1 80,6 624,4 80,6 257,4
teknisk resultat 
før skatt (10,5) (17,8) 27,5 (17,8) (40,7)
skadeprosent f.e.r. 1 87,1	% 53,9	% 81,1	% 53,9	% 56,1	%
kostnadsandel f.e.r. 2 21,5	% 70,2	% 19,7	% 70,2	% 63,9	%
totalkostnads-
prosent f.e.r. 3 108,6	% 124,1	% 100,8	% 124,1	% 120,0	%

definisjoner:
1		Erstatningskostnader	f.e.r	/	premieinntekt	f.e.r
2  Forsikringsrelaterte driftskostnader / premieinntekt f.e.r
3		Skadeprosent	f.e.r	+	kostnadsandel	f.e.r
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Produktgrupper Baltikum

Motor kasko 

Andre

Motor ansvar

Eiendom
10 %

24 %

55 %

11 %

skadeForsikrinG BaltikUM
Gjensidige driver skadevirksomhet i Baltikum gjennom dattersel-
skapet Parekss insurance Company. selskapet har virksomhet både 
i latvia, litauen og estland. Parekss inngår i Gjensidige Forsikring 
konsern fra og med september 2006. dette er et skadeforsikrings-
selskap, med hovedkontor i riga, latvia. virksom heten i litauen 
og estland er organisert gjennom filialer av Parekss.  totalt er det 
280	ansatte	i	Baltikum	fordelt	med	150	i	latvia,	120	i	litauen	
og	10	i	Estland.	

resultatutvikling – teknisk resultat
teknisk resultat før skatt for segmentet endte på 7 millioner kro-
ner	i	andre	kvartal.	Hittil	i	år	ble	resultatet	8	millioner	kroner.	det	
gode resultatet skyldes i første rekke høyere volum, riktigere pri-
sing og strengere kostnadskontroll. totalkostnadsprosenten for 
andre	kvartal	ble	91,4,	og	93,7	hittil	i	år.	Parekss	inngikk	ikke	i	
 Gjensidige-konsernet i første halvår i fjor.

det baltiske forsikringsmarkedet er i sterk vekst, og forfalt premie 
for	det	totale	markedet	har	økt	med	30	prosent	i	første	halvår.	
inflasjonen i landene er høy, og selskapet har kontinuerlig fokus 
på hva som er riktig premienivå sett i forhold til de økte skade-
kostnadene. 

premieinntekter
Opptjent	premie	i	andre	kvartal	var	81	millioner	kroner,	mens	opp-
tjent	premie	hittil	i	år	beløper	seg	til	151	millioner	kroner.	Selska-
pet viser en sterk vekst, og økningen i forfalt premie var på hele 
47 prosent i første halvår. dette er betydelig mer enn den gene-
relle markedsveksten. 

selskapets markedsandel i de baltiske stater har vist en jevn stig-
ning	fra	4,5	prosent	per	mai	2006	til	5,6	prosent	per	mai	2007.	

erstatningskostnader
Skadeprosenten	ble	på	62,9	i	andre	kvartal,	mens	det	tilsvarende	
tallet for første halvår ble 64,2. 

kostnadsutvikling
Forsikringsrelaterte	driftskostnader	for	andre	kvartal	ble	23	mil-
lioner	kroner	og	for	første	halvår	45	millioner	kroner.	Kostnadsan-
delen	viser	en	positiv	utvikling	og	ble	28,5	i	andre	kvartal.	Hittil	
i	år	er	kostnadsandelen	29,5.	Sammenlignet	med	konkurrenter	i	
Baltikum har Parekss en lav kostnadsandel. 

nøkkeltall 
Baltikum
Mill. nok

2. kv.
2007

2. kv. 
2006

 1. 
halvår
2007

1. 
halvår
2006 2006

Premieinntekt f.e.r 81,2 ia 150,7 ia 66,5
teknisk resultat 
før skatt 6,6 ia 8,2 ia (0,3)
skadeprosent f.e.r. 1 62,9	% ia 64,2	% ia 68,1	%
kostnadsandel f.e.r. 2 28,5	% ia 29,5	% ia 34,7	%
totalkostnads-
prosent f.e.r. 3 91,4	% ia 93,7	% ia 102,8	%

definisjoner:
1		Erstatningskostnader	f.e.r	/	premieinntekt	f.e.r
2  Forsikringsrelaterte driftskostnader / premieinntekt f.e.r
3		Skadeprosent	f.e.r	+	kostnadsandel	f.e.r
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Gjensidige Pensjon og Sparing

Obligatorisk 
tjenestepensjon

Pensjon 
selvstendig 
næringsdrivende

Innskudds-
pensjon

Uførhets-
pensjon

14 %
1 %

4 %

81 %

pensjon oG sparinG
Gjensidiges satsning innen Pensjon og sparing er organisert med 
Gjensidige Pensjon og sparing as som holdingselskap til Gjensidige 
Pensjonsforsikring as (GPF) og Gjensidige investeringsrådgivning 
asa (Gir). selskapene startet virksomheten i 2006. til sammen 
er	det	ansatt	99	medarbeidere	i	det	to	selskapene.

GPF tilbyr individuelle og kollektive pensjonsprodukter med  fokus 
på innskuddspensjon. Gir har etablert et bredt sortiment av spare-
produkter hvor vekterfondene utgjør kjernen. selskapets konsept 
er å være en uavhengig rådgiver, og det har derfor ikke egne fond, 
men knytter avtaler med de fondstilbyderne som selskapet mener 
kan levere høy avkastning over tid. 

resultatutvikling – teknisk resultat
virksomheten	hadde	teknisk	resultat	før	skatt	på	minus	23	mil-
lioner	kroner	i	andre	kvartal.	Hittil	i	år	er	resultatet	minus	43	mil-
lioner kroner. segmentet er i en oppbyggingsfase og resultatut-
viklingen er som forventet.  

premie- og forvaltningsinntekter
Premieinntekten i andre kvartal ble 6 millioner kroner mot  
0,1	millioner	kroner	i	tilsvarende	periode	i	fjor.	Hittil	i	år	er	premie-
inntekten	8	millioner	kroner.	Forfalt	bruttopremie	i	andre	kvartal	var	 
82	millioner	kroner	og	154	millioner	kroner	hittil	i	år.	det	er	generelt	
en økende interesse for innskuddsbaserte pensjonsløsninger og 
selskapet har gjennom kvartalet mottatt et stigende antall kunde-
henvendelser. For tiden deltas det i flere større anbudsprosesser. 
Inntektene	innenfor	investeringsrådgivning	utgjorde	3	millioner	
kroner i andre kvartal. salget av fondsprodukter har vært økende 
i kvartalet og fondsutvalget har blitt ytterligere komplettert med 
produkter som har blitt positivt mottatt i markedet.

kostnader
totale kostnader utgjorde 40 millioner kroner i andre kvartal. Herav 
utgjorde	23	millioner	kroner	forsikringsrelaterte	driftskostnader,	
mens	øvrige	kostnader	utgjorde	17	millioner	kroner.	Kostnads-
utviklingen er som forventet.

nøkkeltall 
pensjon og sparing
Mill. nok

2. kv.
2007

2. kv. 
2006

 1. 
halvår
2007

1. 
halvår
2006 2006

Premieinntekt f.e.r 1 5,9 0,1 8,0 0,1 6,4
teknisk resultat 
før skatt (22,6) (21,2) (43,0) (54,4) (73,8)

definisjoner:
1		Brutto	premieinntekt	–	forsikringsmessige	avsetninger
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Bank
Gjensidige Bank ble lansert 2. januar 2007. selskapet har hoved-
kontor i Førde, og har inngått et langvarig, strategisk samarbeid 
med sparebanken sogn og Fjordane. Gjensidige Bank asa er en 
totalbank for privatkunder, og distribusjon skjer gjennom inter-
nett	med	telefonstøtte.	Selskapet	har	30	ansatte	ved	utløpet	av	
første halvår. effektivisering av driften har medført at antall an-
satte er uendret siden utgangen av første kvartal. 

resultatutvikling
Resultat	før	skatt	for	virksomheten	endte	på	minus	37	millio-
ner	kroner	i	andre	kvartal.	Hittil	i	år	er	resultatet	minus	55	mil-
lioner kroner.

den nasjonale breddelansering startet i midten av mai etter å 
først ha markedsført banken mot konsernets ansatte og fordel-
skunder, det har i denne forbindelse vært benyttet annonsering i 
nasjonale og regionale aviser og magasiner, samt annonsering på 
internett.	Selskapet	økte	antall	kunder	med	i	overkant	av	5.000	
i	andre	kvartal,	til	10.500	kunder.
 
renteinntekter
Brutto	utlån	utgjorde	1.033	millioner	kroner	ved	utløpet	av	første	
halvår,	en	økning	på	725	millioner	i	andre	kvartal.	

rentekostnader
Totale	innskudd	utgjorde	388	millioner	kroner	ved	halvårsskiftet,	
noe	som	gir	enn	innskuddsdekning	på	37,6	prosent.	Selskapet	
lanserte 2. mai en sparekonto med en av landets beste renter for 
innskudd	over	250.000	kroner.	Mye	av	innskuddsøkningen	på	266	
millioner i perioden kan tilskrives denne kontoen.

kostnader
Totale	driftskostnader	for	andre	kvartal	utgjorde	39	millioner	kro-
ner,	mens	tilsvarende	tall	for	første	halvår	er	61,4	millioner	kroner.	
dette er i tråd med forventningene. 

nøkkeltall 
Bank 1

Mill. nok
2. kv.
2007

2. kv. 
2006

 1. 
halvår
2007

1. 
halvår
2006 2006

netto rente-/kreditt-
provisjonsinntekter

1,9 ia 2,8 ia ia

resultat før skatt (36,5) ia (55,1) ia ia
kostnadsandel 2 16,0 ia 16,0 ia ia

definisjoner:
1		Banken	ble	etablert	i	januar	2007	og	det	foreligger	derfor	ingen	
 sammenligningstall for første halvår 2006
2  kostnader i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital
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ØvriG virksoMHet
Øvrig virksomhet består av inntekter og kostnader i konsernets 
ikke forsikringsrelaterte investeringer. i tallene inngår helsesats-
ningen i Hjelp24 Glitne. Hjelp24 Glitne hadde en omsetning på 
141	millioner	kroner	ved	utløpet	av	andre	kvartal	mot	131	mil-
lioner	kroner	i	fjor.	Resultatet	ble	17	millioner	kroner	mot	10	mil-
lioner kroner i fjor. 

Hjelp24 Glitne kjøpe i andre kvartal Bedriftshelse norge as. sel-
skapet vil utfylle selskapets posisjon i oslo og det sentrale øst-
landsområdet, og har også et økonomisk potensial i form av sam-
ordningsgevinster med den øvrige virksomheten .omsetningen er 
rundt	40	millioner	kroner	og	selskapet	har	45	ansatte.	

nøkkeltall 
Øvrig virksomhet
Mill. nok

2. kv.
2007

2. kv. 
2006

 1. 
halvår
2007

1. 
halvår
2006 2006

inntekter 71,3 70,6 141,5 137,9 272,4
kostnader 62,4 64,7 136,3 139,5 283,2

periodens resultat 
før skatt 8,9 5,9 5,2 (1,5) (10,8)

orGanisasjonen
Konsernet	har	totalt	3.253	ansatte	ved	utløpet	av	andre		kvartal	
2007.	dette	fordeler	seg	med	2.071	ansatte	i	skadevirk	somheten	
i	norge,	30	ansatte	i	Gjensidige	Bank,	99	ansatte	i	Gjensidi-
ge		Pensjon	og	Sparing	samt	434	i	øvrige	virksomhetsområder	
i norge. dette er ansatte i helsesatsingen Hjelp24 Glitne og 
	eiendomsselskapet	Oslo	Areal.	I	danmark	er	det	308	ansatte	og	
i	Baltikum	280	ansatte.		

antall ansatte i den norske skadevirksomheten er redusert i løpet 
av	andre	kvartal	og	utgjør	nå	2.071	medarbeidere.	det	forventes	
en ytterligere reduksjon av bemanningen i løpet av andre halvår. 

Hendelser etter BalansedaGen
det er ikke oppstått vesentlige hendelser etter balansedagen, med 
unntak av at myndighetenes konsesjon til ervervet av tennant 
insurance Group aB (omtalt tidligere i delårsrapporten) ble mot-
tatt primo juli. 
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 jørgen tømmerås jorund stellberg Marianne Bø engebretsen odd kristian Hamborg  Marianne lie  Cato litangen
 styreleder  nestleder  

 

 Gunnar Mjåtvedt Magne revheim  Petter aasen randi B. sætershagen  Hans ellef Wettre tor Øwre

        
     Helge leiro Baastad
     konsernsjef

Sollerud	15.	august	2007
konsernstyret i Gjensidige Forsikring

Utsikter FreMover
arbeidet med å utrede et mulig børsnotert grunnfondsbevis for 
Gjensidige er videreført i kvartalet. Hensikten med å utstede grunn-
fondsbevis er å gi selskapet større handlefrihet og muligheter til å 
delta i de strukturendringene som preger finansbransjen i norden. 
en endelig beslutning om utstedelse og børsnotering av grunn-
fondsbevis, herunder størrelsen på emisjonen, tas av Gjensidiges 
generalforsamling så tett opp mot en børsnotering som mulig. 
den videre prosess tar sikte på at Gjensidiges grunnfondsbevis 
skal være notert på oslo Børs innen utløpet av 2007.

de etablerte satsingene på pensjon, sparing og bank, samt 
 utenlandssatsningene er kommet godt i gang og vil på sikt styrke 
selskapets vekstgrunnlag. 

Forsikringsresultatet er svakere enn tilsvarende periode i fjor og 
hva vi har erfart de senere årene. det forventes at storskadesitua-
sjonen vil normalisere seg i andre halvår, og at resultatene gradvis 
vil forbedre seg utover i andre halvår. konkurransesituasjonen er 
krevende i deler av markedet, og det forventes en lav premievekst 
i den norske skadevirksomheten for resten av året.

Gjensidiges finansinntekter vil være betydelig påvirket av den vi-
dere utviklingen i norsk og internasjonal økonomi. Utviklingen i 
finansmarkedene så langt har vært god, men vi har den senere 
tiden erfart fall i aksjemarkedene blant annet som en følge av 
usikkerheten rundt låntakernes evne til å betjene amerikanske 
boliglån. den underliggende veksten i økonomien og selskapene 
inntjening er imidlertid god, og skulle isolert sett tilsi en fortsatt 
tilfredsstillende utvikling for resten av året. 
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resUltatreGnskap iFrs

Mill. nok noter
2. kvartal

2007
2. kvartal

2006  
1. halvår

2007
1. halvår

2006 2006

premieinntekter
Forfalt bruttopremie 3.190,8	 3.095,1	 9.514,2	 8.273,5	 13.787,2	
avgitt gjenforsikring (45,9) (30,1) (301,7) (305,0) (331,5)
Forfalt premie for egen regning 3.144,9	 3.065,0	 9.212,5	 7.968,5	 13.455,7	
endring i bruttopremieavsetning 562,4	 283,0	 (2.148,8) (1.639,0) (268,2)
endring i gjenforsikringsandel (52,8) (66,1) 127,5	 137,4	 5,8	
premieinntekt for egen regning 2,4 3.654,5 3.282,0 7.191,2 6.466,9 13.193,2 

Allokert	investeringsavkastning	–	fra	ikketeknisk	regnskap 338,6	 241,7	 708,3	 453,2	 1.008,1	

erstatningskostnader
Betalte bruttoerstatninger (2.496,9) (1.940,9) (5.055,9) (4.106,2) (8.287,9)
Betalt gjenforsikringsandel 7,2 6,6 24,0 52,0	 149,4	
endring i brutto erstatningsavsetning (489,0) (542,8) (962,2) (1.081,8) (1.858,8)
endring i gjenforsikringsandel 71,4	 (1,6) 1,2	 (12,8) (17,6)
erstatningskostnader for egen regning (2.907,4) (2.478,8) (5.992,8) (5.148,8) (10.014,9)

Premierabatter og andre gevinstavtaler (0,8) (5,3) (2,3) (2,0) (21,7)

Forsikringsrelaterte adm. kostnader inkl. salgskostnader (671,6) (614,8) (1.343,7) (1.230,0) (2.566,6)
Mottatte provisjoner for avgitt gjenforsikring 2,9	 2,2 4,4 2,6 4,9	
endring i avsetning for ikke avløpt risiko 0,0 0,1	 0,0 0,1	 0,1	
sum forsikringsrelaterte driftskostnader (668,7) (612,5) (1.339,3) (1.227,3) (2.561,6)
resUltat av teknisk reGnskap 416,1 427,1 565,1 541,9 1.603,2 

inntekter fra finansielle eiendeler
inntekter fra tilknyttede selskaper (0,4) 0,0 (0,4) (0,2) (0,8)
inntekter fra bygninger og faste eiendommer 34,2	 209,6	 204,9	 478,7	 1.118,4	
inntekter fra andre finansielle eiendeler 455,3	 418,1	 756,7	 887,4	 1.528,6	
Urealiserte gevinster og reversering av urealiserte tap på omløpsm. 44,2 (375,9) 499,3	 (504,5) 143,4	
Gevinst ved realisasjon av finansielle eiendeler 754,8	 607,5	 928,7	 1.173,6	 2.681,6	
sum inntekter fra finansielle eiendeler 1.288,1 859,3 2.389,2 2.034,9 5.471,2 

kostnader knyttet til finansielle eiendeler
administrasjonskostnader knyttet til bygninger og faste eiendommer (30,4) (48,8) (75,3) (97,6) (288,9)
administrasjonskostnader knyttet til finansielle eiendeler (43,9) (11,4) (83,6) (17,3) (55,0)
rentekostnader (123,1) (84,3) (211,2) (264,8) (500,1)
andre kostnader knyttet til finansielle eiendeler 0,8	 (22,0) 2,6 (39,1) (129,3)
reversering av urealiserte gevinster og tap på omløpsmidler 37,9	 3,1	 (84,0) (6,5) (6,8)
nedskrivning av finansielle eiendeler (79,8) 0,0 (81,2) 0,0 0,4 
tap ved realisasjon av finansielle eiendeler (53,5) (286,1) (100,4) (452,7) (801,2)
sum kostnader knyttet til finansielle eiendeler (291,9) (449,5) (633,1) (878,1) (1.780,9)

Allokert	investeringsavkastning	–	til	teknisk	regnskap (338,6) (241,7) (708,3) (453,2) (1.008,1)

andre inntekter 92,5	 78,8	 184,8	 155,2	 313,9	
andre kostnader (134,9) (69,8) (265,8) (149,6) (368,7)
resultat av ordinær virksomhet 4 1.031,2 604,2 1.531,9 1.251,2 4.230,5 

skattekostnad (231,8) (197,7) (295,5) (165,0) (138,7)
periodens resUltat 799,4 406,4 1.236,5 1.086,2 4.091,9 
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Balanse iFrs

Mill. nok noter 30.06.2007 30.06.2006 31.12.2006

eiendeler
Goodwill 1.039,1	 605,8	 557,2	
immaterielle eiendeler 905,8	 372,8	 586,9	
aksjer i tilknyttede selskaper 6,4 7,4 6,8	
Bygninger og faste eiendommer 933,6	 941,9	 930,9	
investeringseiendommer 5.835,8	 6.705,2	 7.157,9	

Finansielle eiendeler
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet 20.632,6	 19.278,8	 20.755,4	
Finansielle eiendeler som holdes til forfall 12.767,7	 6.533,2	 7.537,4	
Utlån  og andre fordringer 1.540,2	 859,9	 539,6	
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg 2.455,4	 1.926,7	 2.434,1	
Gjenforsikringsdepoter 107,9	 1,5	 0,6 
Gjenforsikringseiendeler 560,4	 362,9	 414,6	
Utsatt skattefordel (156,1) 0,0 (0,0)
Fordringer i forbindelse med forsikring 3.612,3	 3.266,8	 2.794,0	
andre fordringer 1.446,0	 505,9	 1.852,0	
varige driftsmidler unntatt bygninger og faste eiendommer 312,6	 284,2	 252,1	
kasse, bank 3.432,6	 4.969,5	 1.013,9	
Forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter 393,3	 242,8	 279,3	
sUM eiendeler 55.825,4 46.865,3 47.112,7 

eGenkapital oG Gjeld
egenkapitalfond 19.967,5	 16.860,3	 18.717,3	
Gjensidigefondet 3 300,0	  300,0	
sUM eGenkapital 8 20.267,5 16.860,3 19.017,3 

Gjeld
Premieavsetning  brutto 7.724,1	 6.899,9	 5.737,9	
erstatningsavsetning brutto 22.371,8	 16.496,9	 17.556,7	
avsetning for premierabatter 26,4 219,3	 25,2	
Pensjonsforpliktelser 940,8	 970,2	 946,7	
andre avsetninger 260,9	 115,4	 306,6	
innskudd fra og gjeld til kunder 387,9	 0,0 0,0 
annen gjeld 2.115,2	 3.710,1	 1.977,7	
Utsatt skatt 1.205,5	 1.125,3	 1.134,4	
Gjeld i forbindelse med forsikring 315,7	 307,8	 253,7	
Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter 209,4	 160,1	 156,5	
sUM eGenkapital oG Gjeld 55.825,4 46.865,3 47.112,7 

Sollerud	15.	august	2007.
konsernstyret i Gjensidige Forsikring

 jørgen tømmerås jorund stellberg Marianne Bø engebretsen odd kristian Hamborg  Marianne lie  Cato litangen
 styreleder  nestleder  

 Gunnar Mjåtvedt Magne revheim  Petter aasen randi B. sætershagen  Hans ellef Wettre tor Øwre

        
     Helge leiro Baastad
     konsernsjef
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Mill. nok

1. halvår
2007

1. halvår 
2006 2006

kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
innbetalte premier for egen regning 8.433	 6.974	 12.629	
Utbetalte erstatninger for egen regning (4.774) (3.779) (7.669)
Betalte driftskostnader inklusive provisjoner (2.200) (1.754) (2.431)
Mottatt konsernbidrag og avviklingsutbytte 0 0 45	
renter og øvrige finansinntekter 1.719	 902	 2.911	
andre inntekter (netto) 165	 94	 208	
endring i mellomværende med andre selskaper i Gjensidige 0 0 (1.920)
Betalte skatter (19) (8) (12)
netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (a) 3.323 2.429 3.761 

kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
netto lån til kunder mv (597) (115) (143)
netto aksjer og andeler (1.339) (475) (2.334)
netto obligasjoner og sertifikater 1.270	 409	 (403)
netto eiendom 215	 285	 207 
netto andre finansielle eiendeler (1.598) (229) (1.084)
netto driftsmidler mv. (10) 9	 (141)
netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (B) (2.060) (115) (3.899)

kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
innbetaling fra skadeforsikringsselskapenes garantiordning 0 0 31	
Utbetalt konsernbidrag/egenkapital i datterselskap 0 0 42 
innbetalt egenkapital 0 0 (477)
netto lån (183) (20) 89	
netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (C) (183) (20) (315)

netto kontantstrøm for perioden (a+B+C) 1.080 2.294 (454)

effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter (7) 2 7 
netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 1.073 2.296 (447)

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 2.271	 2.663	 2.663	
innfusjonerte, kjøpte og solgte selskaper 88	 10	 55	
korrigert beholdning periodens begynnelse 2.359	 2.674 2.718	

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 3.433	 4.969	 2.271	
netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 1.073 2.296 (447)

kontantstrØMoppstillinG
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noter til reGnskapet

1. reGnskapsprinsipper
Konsernregnskapet	for	andre	kvartal	2007,	som	er	avsluttet	30.	juni	
2007, omfatter Gjensidige Forsikring og datterselskap (sammen refe-
rert til som ”konsernet”) og konsernets andel i tilknyttede selskap og 
felleskontrollert virksomhet.   
 regnskapsprinsippene benyttet i delårsrapporteringen er de samme 
som benyttet i transition document, og er beskrevet der.   
 konsernregnskapet for andre kvartal 2007 er avlagt i henhold til iFrs 
og	utarbeidet	i	samsvar	med	IAS	34	”delårsrapportering”.	delårsregnska-
pet omfatter ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap 
og bør leses i sammenheng med transition document.   
 Utarbeidelse av delårsregnskap innebærer bruk av vurderinger, esti-
mater og forutsetninger som påvirker anvendelsen av regnskapsprinsip-
per og regnskapsførte beløp på eiendeler og forpliktelser, inntekter og 
kostnader. Faktiske resultater kan avvike fra disse estimatene.  
 de vesentligste vurderingene ved anvendelse av konsernets regnskaps-
prinsipper og de viktigste kildene til usikkerhet i estimatene er de samme 
ved utarbeidelse av delårsregnskapet som beskrevet i transition docu-
ment.    
 sammenlignbare tall er basert på iFrs.  

2. sesonGvariasjoner
i enkelte forsikringsprodukter brukes sesongpremie. dette innebærer at 
skadeforløpet ikke er tilfeldig fordelt over året, men følger et stabilt se-
songmønster. normalt periodiseres premieinntekten (opptjent premie) 
likt over forsikringsperioden, men for produkter med sesongmønster må 
premieinntekten også periodiseres i henhold til skadeforløpet. Gjensi-
dige Forsikring har sesongpremie innen følgende produkter; Fritidsbåt, 
snøscooter og MC. For f.eks. MC utgjør opptjent premie i perioden april 
til	september	hele	85	prosent	av	årspremien.	 	 	
 en konsekvens av sesongpremie er også at hvis kunden annulerer for-
sikringsavtalen utenom hovedforfall, returneres kun den del av sesong-
premien som selskapet ikke har stått risiko for. For en MC-forsikring som 
tegnes	1.	april,	men	som	sies	opp	1.	oktober	vil	forsikringstaker	kun	få	
returnert	15	prosent	av	årspremien	selv	om	forsikringen	kun	har	vært	i	
kraft i 6 måneder.  

3. GjensidiGeFondet
Gjensidigefondet	ble	vedtatt	på	generalforsamling	21.	april	2007.	det	
er foreløpig ikke vedtatt konkrete tildelinger.

4. seGMentinForMasjon

*   Banksegmentet inngår ikke i regnskapslinjen for premieinntekter f.e.r. i konsernets resultatoppstilling 
**  sammenligningstall vises ikke da selskapene ikke var en del av Gjensidige Forsikring konsern i denne perioden. 
*** resultat før skatt for skadeforsikring norge, Privat og næringsliv inkluderer normalisert finansinntekt tilsvarende kredittilsynets 
 allokerte investeringsavkastning fordelt i henhold til størrelsen på de tekniske avsetningene. 
****  resultatet til Gjensidige Bank tilbakeføres da det ikke er en del av det tekniske resultatet til Gjensidige Forsikring konsern, samt ufordelte kostnader i konsernet

andre kvartal skadeforsikring norge skadeforsikring øvrige norden skadeforsikring sum 
privat

sum 
næringsliv

pensjon og 
sparing Bank

tilbakeføring
****

total*
privat næringsliv privat næringsliv Baltikum privat

Mill nok 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006

segmentinntekter 
eksternt 1904 1.797 1.356 1.406 110 81 199 ** 81  ** 2.095 1.878 1.555 1.406 6 2  ** (4) 3.654 3.284

segmentinntekter 
konsern  -

sum  segment-
inntekter 1.904 1.797 1.356 1.406 110 81 199 - 81  - 2.095 1.878 1.555 1.406 6  - 2  - (4)  - 3.654 3.284

teknisk resultat*** 349 257 94 209 (7) (18) (4) - 7  - 349 239 90 209 (23) (21) (37)  - 37 416 427

- allokert investeringsavkastning (339) (242)

+	Faktisk	finansavkastning 996 410

+	netto	andre	inntekter (42) 9

resultat før skatt 1.031 604

FØrste Halvår skadeforsikring norge skadeforsikring øvrige norden skadeforsikring sum 
privat

sum 
næringsliv

pensjon og 
sparing Bank

tilbakeføring
****

total*
privat næringsliv privat næringsliv Baltikum privat

Mill nok 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006

segmentinntekter 
eksternt 3.709 3.583 2.702 2.804 201 81 423 - 151  - 4.061 3.664 3.125 2.804 8 0 3  - (8) 7.189 6.468

segmentinntekter 
konsern 18 18  - 18 -

sum  
segmentinntekter 3.709 3.583 2.720 2.804 201 81 423 - 151  - 4.061 3.664 3.143 2.804 8 0 3  - (8)  - 7.207 6.468

teknisk resultat*** 442 344 130 271 (12) (18) 40 8  - 438 326 170 271 (43) (54) (55)  - 55 564 543

- allokert investeringsavkastning (708) (453)

+	Faktisk	finansavkastning 1.756 1.157

+	netto	andre	inntekter (81) 6

resultat før skatt 1.531 1.253

segmentene skadeforsikring, som er inndelt i privat og næringsliv, samt Pensjon & sparing og Bank er hovedbestanddelene av Gjensidige sin forret-
ning. disse er evaluert regelmessig av Gjensidige sin konsernledelse på basis av finansiell og operasjonell informasjon utarbeidet spesielt for hvert 
segment medformål å følge opp utviklingen samt allokere nødvendige ressurser.  
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5. vesentliGe Hendelser etter kvartalets UtlØp   
det har ikke vært vesentlige hendelser etter interimsperiodens utløp, med unntak av oppkjøpet av tennant insurance Group aB som er omtalt i 
delårsrapporten.    

6. virksoMHetssaMMenslUtninGer
Gjensidige Forsikring inngikk avtale med Foreningen til Begrænsning av skadeutgifter i kommuner og regioner f.m.b.a. høsten 2006 om kjøp av 
100	prosent	av	aksjene	i	KommuneForsikring	AS	og	European	Institute	for	Risk	Management	AS.	Oppkjøpet	var	betinget	av	at	Gjensidige	Forsik-
ring	fikk	konsensjon	fra	norske	og	danske	myndigheter	til	å	kjøpe	selskapet,	hvilket	skjedde	19.	januar	2007.				

oppkjøpsmetoden er benyttet for oppkjøpet, og en detaljert beskrivelse av dette ble gitt i delårsrapporten for første kvartal 2007.    

det er ikke foretatt noen virksomhetssammenslutninger i løpet av andre kvartal 2007.

7. endrinGer i BetinGede Forpliktelser eller 
 BetinGede eiendeler siden ForriGe BalansedaG  
   
det er ingen endringer i betingede forpliktelser eller betingede eiendeler siden forrige balansedag.

Mill. nok  omregningsdifferanse  virkelig verdi reserver  annen egenkapital  sum egenkapital 

Balanse 31.12.2005 nGaap 	12.487 	12.487

IFRS	implementeringseffekt	01.01.	2006 	3.478	 	3.478	

Årets resultat 	4.092	 	4.092	
omregningsdifferanse 	(8) 	(8)
endringer i eiendeler tilgjengelig for salg 	(862) 	(862)
Pensjoner - estimatavvik  (206)  (206)
andre endringer 	36	 	36	
sum innregnede inntekter og kostnader  (8)  (1.067)  4.128  3.052 
andre endringer  0   
Balanse  31.12. 2006  (8)  (1.067)  20.093  19.017 

Periodens resultat 	1.237	 	1.237	
omregningdifferanse  (72)  (72)
endringer i eiendeler tilgjengelig for salg 	135	 	135	
andre endringer 	(49) 	(49)
Balanse 30.06. 2007  (80)  (933)  21.280  20.268 

Egenkapital		01.01.	2006	IFRS 	15.965	 	15.965	
Periodens resultat 	1.104	 	1.104	
endringer i eiendeler tilgjengelig for salg 	(78) 	(78)
andre endringer     	(130) 	(130)
Balanse 30.06. 2006      (78)  16.938  16.860 

8. eGenkapitalnote
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Mill. nok 30.06.2007

Brutto garantier 17.,0
Brutto garantier 17,0

kommitert kapital, ikke innbetalt 725.0
totalt garanterte beløp 725.0

9. Forpliktelser UtenFor Balansen

Selskapet	har	som	et	ledd	i	den	løpende	finansforvaltningen	forpliktet	seg	til	å	investere	inntil	nOK	725	millioner	i	ulike	private	equity	investeringer,	
utover de beløp som er bokført.

 1. halvår 2007  1. halvår 2006 2006 
omregningsdifferanse  (72) 0 	(8)
endringer i eiendeler tilgjengelig for salg 	135	 	(78) 	(862)
Pensjoner - estimatavvik 0 0  (206)
andre endringer 	(49) 	(130) 	36	
inntekter og kostnader innregnet direkte i egenkapital  14  (208)  (1.039)
Periodens resultat 	1.237	 	1.104	 	4.092	
sum innregnede inntekter og kostnader  1.250  896  3.053 

10. innreGnede inntekter oG kostnader
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2. kvartal 
2007

2. kvartal 
2006

1. halvår 
2007

1. halvår 
2006 2006

konsern
Finansavkastning ordinært forvaltede midler, annualisert % 9,0 1,6 7,3 4,5 5,6
egenkapital Mill. nok 20.267,5 16.860,3 19.017,3
egenkapitalavkastning 1, annualisert % 15,6 15,0 24,2
kapitaldekning 2 % 27,0 46,9 41,6
solvensmargin 3 % 152,6 143,0 141,3

skadeForsikrinG
Markedsandel non-marine forsikring norge (FnH) % 31,4 	32,1 31,2
Markedsandel	forretningsområdet	totalt	norge	(pr	31.03) % 31,8 32,5 31,5
Brutto forfalt premie
 Privat Mill. nok 1.918 1.885 4.297 4.148 6.163
 næringsliv Mill. nok 1.006 1.125 3.788 4.041 7.162
 Sum Norge Mill. nok 2.923 3.011 8.085 8.189 13.325
 Øvrig norden Mill. nok 89 85 1.083 85 273
 Baltikum Mill. nok 117 ia 8 214 ia 8 81
 Sum totalt Mill. nok 3.130 3.011 9.382 8.274 13.680
egenregningsandel 4  % 98,6 99,1 96,8 96,3 97,6
opptjent premie f.e.r. 
 Privat Mill. nok 1.904 1.797 3.709 3.583 7.373
 næringsliv Mill. nok 1.356 1.406 2.702 2.804 5.491
 Sum Norge Mill. nok 3.260 3.206 6.411 6.387 12.864
 Øvrig norden Mill. nok 309 81 624 81 257
 Baltikum Mill. nok 81 ia 8 151 ia 8 66
 Sum totalt Mill. nok 3.650 3.284 7.186 6.468 13.187
skadeprosent f.e.r. 5

 Privat % 69,3 70,8 75,1 74,4 73,4
 næringsliv % 94,6 82,8 96,2 87,0 80,2
 Sum Norge % 79,8 76,1 84,0 79,9 76,3
 Øvrig norden % 87,1 53,9 81,1 53,9 56,1
 Baltikum % 62,9 ia 8 64,2 ia 8 68,1
 Sum totalt % 80,1 75,5 83,3 79,6 75,9
kostnadsandel f.e.r. 6

 Privat % 20,1 20,2 20,5 21,1 21,0
 næringsliv % 13,6 12,4 13,6 13,0 13,6
 Sum Norge % 17,4 16,8 17,6 17,5 17,9
 Øvrig norden % 21,5 70,2 19,7 70,2 63,9
 Baltikum % 28,5 ia 8 29,5 ia 8 34,7
 Sum totalt % 18,0 18,1 18,0 18,2 18,8
totalkostnadsprosent (kostnadsandel) 7 (combined ratio)
 Privat % 89,4 91,0 95,6 95,5 94,4
 næringsliv % 108,2 95,2 109,8 100,0 93,8
 Sum Norge % 97,2 92,8 101,6 97,4 94,2
 Øvrig norden % 108,6 124,1 100,8 124,1 120,0
 Baltikum % 91,4 ia 8 93,7 ia 8 102,8
 Sum totalt % 98,1 93,6 101,3 97,8 94,3
egenkapital
 Øvrig norden Mill. nok 1.290 ia 8 0,3
 Baltikum Mill. nok 88 ia 8 82,1
avkastning på egenkapital annualisert
 Øvrig norden % 10,4 (4,7) (58,3)
 Baltikum % 28,4 ia 8 16,9

nØkkeltall iFrs
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2. kvartal 
2007

2. kvartal 
2006

1. halvår 
2007

1. halvår 
2006 2006

pensjon oG sparinG
Premiebestand pensjon Mill. nok 23 ia 8 290 ia 8 200
kapital til forvaltning (GPF og Gir) Mill. nok 279 ia 8 684 ia 8 241
antall kunder pensjon 1.141 ia 8 9.486 ia 8 6.372
antall kunder sparing 1.176 ia 8 4.307 ia 8 2.841
Herav kunder pensjon som også er forsikringskunder 715 ia 8 6.640 ia 8 6.372
Herav kunder sparing som også er forsikringskunder 1.008 ia 8 4.307 ia 8 2.496
egenkapital Mill. nok 186,7 184,8 236,5
egenkapitalavkastning - annualisert % (17,4) (13,4) (14,5)

Bank (oppstart januar 2007)
Brutto utlån Mill. nok  724,7 ia 8 	1.033,0	 ia 8 ia 8

innskudd Mill. nok 	265,9	 ia 8 	387,9	 ia 8 ia 8

innskuddsdekning % 	36,7	 ia 8 	37,6	 ia 8 ia 8

rentenetto %  0,74 ia 8  0,74  ia 8 ia 8

kostnader i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital % 	16,0	 ia 8 	16,0	 ia 8 ia 8

registrerte kunder (antall) 	5.068	 ia 8 	10.466	 ia 8 ia 8

egenkapital Mill. nok 	306,8	 ia 8 ia 8

Egenkapitalavkastning	–	annualisert % (34,9) ia 8 ia 8

definisjoner:
1		 Periodens	resultat	før	skatt	/	gjennomsnittlig	justert	egenkapital	i	perioden
2  netto ansvarlig kapital / risikovektet beregningsgrunnlag
3		 Solvenskapital	/	forfalt	premie	for	egen	regning	(solvenskap	=	EK	etter	IFRS)
4  Forfalt premie for egen regning / forfalt premie brutto (skadeforsikringsvirksomheten totalt)
5		 Erstatningskostnader	for	egen	regning	/	premieinntekter	for	egen	regning
6  Forsikringsrelaterte driftskostnader / opptjent premie for egen regning
7		 Skadeprosent	for	egen	regning	+	kostnadsandel	for	egen	regning
8		 IA	betyr	at	det	ikke	er	aktuelt,	da	det	ikke	var	virksomhet	i	denne	perioden	/	ikke	var	en	del	av	Gjensidige	Forsikring	konsern



Hovedkontor 

GjensidiGe 
drammensveien	288	
Postboks 276 
1326	lysaker	
Telefon	03100	

gjensidige.no


