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solid premievekst  
i skadevirksomheten 

Gjensidige rapporterer konsernregnskapet etter internasjonale regnskaps-
standarder (ifrs) fra 2007. de følgende resultat- og balansetall, nøkkel-
tall og sammenligningstall bygger på ifrs. for nærmere beskrivelse av 
effektene ved overgang til ifrs vises det til eget transition document 
(offentliggjort sammen med delårsrapporten for første kvartal 2007 og 
tilgjengelig på www.gjensidige.no).  

delårsrapporten har vært gjenstand for begrenset revisjon i henhold til 
sBr 2400 Begrenset revisjon av selskaper.

hovedtrekk konsernet
•	 Premieinntekter	for	egen	regning	økte	med	16	prosent	i	kvartalet	
sammenlignet	med	tilsvarende	kvartal	i	2006.	For	året	som	helhet	
var	veksten	13	prosent.	Veksten	skyldes	integrasjon	av	oppkjøpte	
virksomheter	i		2006	og	2007.

•	 Underwriting	resultatet	innen	skadeforsikring	økte	med	17,5	prosent,	
fra	187,4	millioner	kroner	i	fjerde	kvartal	2006	til	220,2	millioner	
kroner i fjerde kvartal 2007. Året som helhet viser et underwriting 
resultat	på	552,6	millioner	kroner	(668,9	mill.	kroner).

•	 Combined	ratio	for	egen	regning	for	skadeforsikringsvirksomheten	
ble	94,1	i	kvartalet	(93,7	i	2006).	For	året	som	helhet	endte	combi-
ned	ratio	for	egen	regning	på	96,1	(94,8	i	2006).

•	 Effektiviseringsprogrammet	utvikler	seg	i	henhold	til	plan.	Kost-
nadsandelen	for	kvartalet	endte	på	18,1	(23,4	i	2006)	og	17,5	for	
året	som	helhet	(18,9	i	2006).

•	 Tilfredsstillende	finansavkastning	på	513,3	millioner	kroner	i	kvartalet	
tross turbulente markeder. finansresultatet for tilsvarende kvartal i 
2006	(1.877,8	millioner	kroner)	inkluderer	gevinst	på	1.285	millioner	
kroner knyttet til salg av aksjepost i dnB nor.

•	 Resultat	før	skatt	i	kvartalet	beløp	seg	til	645,0	millioner	kroner	
(1.998,5	millioner	kroner	i	2006).	Foreløpige	tall	for	2007	viser	et	
resultat	før	skatt	på	3.020,3	millioner	kroner	(4.230,5	millioner	kro-
ner	i	2006).

•	 Solid	inntekts-	og	marginøkning	i	Hjelp24	innenfor	helsetjenester.	
dette skyldes økning i antall fakturerte timer og integrasjon av opp-
kjøpt	virksomhet.	Hjelp24	kjøpte	i	november	2007	Norsk	Idrettsme-
disinsk institutt (niMi), og befester med dette stillingen som landets 
mest komplette private helsetjenesteleverandør. 

•	 God	tilvekst	av	kunder	innen	de	nye	satsingsområdene.	Ved	utløpet	
av	2007	hadde	både	Gjensidige	Pensjon	og	Sparing	og	Gjensidige	
Bank i overkant av 22.000 kunder hver. Bankens brutto utlån ut-
gjorde	3,4	milliarder	kroner.

resUltatUtviklinG konsern
resultat før skatt
Konsernet	fikk	et	resultat	før	skatt	på	645,0	millioner	kroner	i	fjerde	
kvartal,	mot	1.998,5	millioner	kroner	i	tilsvarende	periode	i	2006.	Re-
sultatet	for	fjerde	kvartal	2006	inkluderer	en	engangsgevinst	på	1.285	
millioner kroner knyttet til salg av aksjer i dnB nor. resultatbidraget 
fra skadeforsikringsvirksomheten, målt gjennom underwriting resultat 
og	teknisk	resultat,	er	forbedret	i	forhold	til	2006.	I	tillegg	til	lavere	fi-
nansavkastning belaster også pensjons- og sparevirksomheten samt 
banketableringen resultatet negativt i 2007 som en følge av nystartet 
virksomhet.	For	2007	som	helhet	ble	resultat	før	skatt	3.020,3	millio-
ner	kroner,	en	nedgang	på	1.210,8	millioner	kroner	i	forhold	til	2006.	
justert for engangsgevinsten knyttet til salg av dnB nor aksjer er  
resultatet forbedret med 74,2 millioner kroner.

etter at året startet med flere store og mellomstore skader enn normalt, 
har fjerde kvartal hatt tilfredsstillende forsikringsmessig lønnsomhet med 
et underwriting resultat for skadeforsikring i kvartalet på 220,2 millioner 
kroner,	mot	187,4	millioner	kroner	i	2006.	I	2006	ble	resultatet	for	fjer-
de	kvartal	belastet	med	213,6	millioner	kroner	blant	annet	i	for	bindelse	
med effektiviseringsprogram for den norske skadeforsikringsvirksom-
heten og bonusutbetaling til de ansatte, mens det i samme kvartal ble 
inntektsført	132	millioner	kroner	i	forbindelse	med	planendring	i	den	
ytelsesbaserte pensjonsordningen. 

Combined	ratio	for	egen	regning	for	skadevirksomheten	ble	94,1	i	fjerde	
kvartal,	mot	93,7	i	fjerde	kvartal	2006.	Hittil	i	år	er	combined	ratio	for	
egen	regning	på	96,1	mot	94,8	i	2006.	Lønnsomheten	innen	segmentet	
næringsliv norge er bedret som en følge av endringer i porteføljesam-
mensetning.	Innen	segmentet	Privat	Norge	erfares	det	økt	gjennom-
snittsskade i enkelte forsikringsprodukter, noe som bidrar til å redusere 
lønnsomheten. i tillegg har skadevirksomheten i segmentet Øvrig norden 
så langt en svakere lønnsomhet enn den norske og baltiske virksom-
heten. for å bedre lønnsomheten er det iverksatt nødvendige premie-
tiltak. det er også gjennomført prosesser i fjerde kvartal for å redusere 
kostnadene	i	den	danske	virksomheten	i	2008	og	fremover.

det pågående effektiviseringsarbeidet i den norske skadeforsikrings-
virksomheten utvikler seg etter planen. Målsettingen er å redusere de 
nominelle driftskostnadene i forhold til kostnadsbasen ved inngangen 
til	2006	(NGAAP)	med	350	millioner	kroner,	med	full	regnskaps	messig	
virkning	fra	2008.	Effektiviseringer	tas	ut	både	gjennom	endringer	i	
distribusjonsapparat, stabs- og produktområder og ikt, samt endrin-
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ger i pensjons- og forsikringsordningene. sammenlignet med utløpet 
av	2006	er	antall	ansatte	i	den	norske	skadeforsikringsvirksomheten	
redusert	med	209,	tilsvarende	ni	prosent.	

Netto	finansinntekter	i	konsernet	utgjorde	513,3	millioner	kroner	i	fjerde	
kvartal	mot	1.877,8	millioner	kroner	i	samme	periode	i	2006.	Eksklusiv	
gevinst	knyttet	til	salg	av	dnB	NoR	aksjer	på	1.285	millioner	kroner	var	
fjorårsresultatet	592,8	millioner	kroner.	

Forvaltning av finansielle eiendeler og eiendom
Til	tross	for	turbulente	aksjemarkeder,	ble	finansavkastningen	i	kvar	talet	
tilfredsstillende.	Netto	finansinntekter	i	prosent	av	finansielle	eiendeler	
inkludert	eiendom,	men	eksklusive	Gjensidige	Bank	og	Gjensidige	Pensjon	
og	Sparing	ble	i	fjerde	kvartal	1,3	prosent	mot	4,5	prosent	i	tilsvarende	
periode	i	2006.	For	2007	ble	avkastningen	6,3	prosent	mot	9,2	prosent	
i	2006.	Holdes	gevinst	ved	salg	av	dnB	NoR	aksjer	utenfor	var	avkast-
ningen	for	2006	på	henholdsvis	2,1	(kvartalet)	og	6,2	prosent	(helår).	

Ved	utløpet	av	kvartalet	var	14,7	prosent	av	kapitalen	plassert	i	aksjer,	
hvorav rundt to tredjedeler av dette er investeringer utenfor norge. 
25,5	prosent	er	investert	i	pengemarked,	37,0	prosent	i	obligasjoner,	
15,5	prosent	i	eiendom	og	7,3	prosent	i	hedgefond	og	andre	finan-
sielle eiendeler. 

konsernet har ingen direkte eksponering gjennom investeringer knyt-
tet	til	markedet	for	”subprime”	boliglån	i	USA,	dog	er	det	noen	mindre	
investeringer via fond av hedgefond.

skatt
Gjensidige forsikring har skattefritak for inntekt og formue som skriver 
seg fra brann- og husdyrforsikring. selskapet har lagt til grunn kredit-
tilsynets bransjeinndeling for kombinerte forsikringer når skattefriheten 
er beregnet. sentralskattekontoret for storbedrifter bestrider selska-
pets fordeling mellom fri og pliktig forretning, og har varslet endring av  
ligningen	for	årene	2004	til	2006.	Gjensidige	bestrider	påstanden,	 
men	har	besluttet	å	gjøre	en	avsetning	på	180	millioner	kroner,	hvorav	
30	millioner	kroner	er	kostnadsført	i	fjerde	kvartal,	til	dekning	av	even-
tuell økt skattebelastning som følge av de varslede endringer. 

eGenkapital oG solvens 
Konsernets	totalbalanse	har	siden	årsskiftet	2006/2007	økt	med	11.007,6	
millioner	kroner	til	58.120,3	millioner	kroner	ved	utløpet	2007.	

Egenkapitalen	per	31.	desember	2007	var	på	20.302,5	millioner	kroner	
og konsernet har i løpet av året hatt en egenkapitalavkastning før skatt 
på	15,4	prosent,	mot	24,2	prosent	i	2006.	

Ved	utløpet	av	kvartalet	var	kapitaldekningen	28,9	prosent,	mot	41,6	
prosent	i	2006,	mens	solvensmarginen	var	492,6	prosent	sammenlignet	
med	645,2	prosent	på	samme	tidspunkt	i	2006.	Endringen	i	kapital-
dekningen og solvensmargin skyldes blant annet oppkjøp og erverv av 
aksjer i storebrand. 

resUltatUtviklinG 
konsern

4. kv.
 2007

4. kv.
 2006

1.1-31.12
2007

1.1-31.12
2006

mill nok
Skadeforsikring	Privat	Norge 238,4 418,2	 1.115,3 1.366,3	

skadeforsikring næringsliv norge 335,6 63,5	 863,7 353,2	
skadeforsikring Øvrig norden 11,4 (12,5) 22,1 (42,3)

skadeforsikring Baltikum 5,9 (0,3) 26,6 (0,3)

teknisk resultat skadeforsikring  
før merverdiavskrivninger 1 591,2 468,9	 2.027,6 1.676,9	

Merverdiavskrivninger  
skadeselskaper

(27,6) (9,9) (103,3) (20,8)

teknisk resultat skadeforsikring  
etter merverdiavskrivninger

563,6 459,0	 1.924,3 1.656,1	

Bank (33,8) I/A (115,8) I/A
Pensjon	og	Sparing (26,3) (42,0) (123,0) (116,9)
finansavkastning utover allokert 135,2 1.592,7	 1.328,9 2.695,6	

Øvrig virksomhet 2 6,3 (11,3) 5,9 (4,3)

periodens resultat før skatt  
for konsernet

645,0 1.998,5	 3.020,3 4.230,5	

Underwriting res. skadeforsikr. 3 220,2 187,4	 552,6 668,9	

definisjoner:
1		 Teknisk	 resultat	 for	 skadeforsikring	 består	 av	 premieinntekt	 og	 allokert	 

investeringsavkastning fratrukket erstatningskostnader og henførte forsikringsrelaterte 

driftskostnader. den allokerte investeringsavkastningen på de forsikringstekniske re-

servene er basert på myndighetenes fastsatte rentesats for perioden. 

2  Øvrig virksomhet består i hovedsak av virksomheten innenfor helsesatsningen og ikke 

forsikringsrelaterte inntekter og kostnader i øvrige konsernselskaper.

3		 Underwriting	resultat	=	premieinntekt	f.e.r	-	erstatningskostnader	f.e.r	-	premierabat-

ter og andre gevinstavtaler - forsikringsrelaterte driftskostnader 
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Produktgrupper Privat Norge

Motorvogn 

Landbruk 

Bolig 

Øvrig

Person

8 %

16 %

20 %

44 %

12 %

skadeForsikrinG privat norGe
den norske skadeforsikringsvirksomheten drives gjennom morselskapet 
Gjensidige	Forsikring.	den	kunderettede	virksomheten	innenfor	Privat	
er	organisert	i	fem	geografiske	regioner,	samt	salg	gjennom	internett.	
Privatområdet	omfatter	forsikringer	tilknyttet	bolig,	motorvogn,	per-
sonforsikringer, landbruk og øvrig. 

resultatutvikling  
Underwriting	resultatet	i	kvartalet	ble	93,0	millioner	kroner	mot	297,6	
millioner	kroner	i	samme	kvartal	i	2006.	dette	gir	en	combined	ratio	for	
egen	regning	for	fjerde	kvartal	på	95,1,	mot	82,7	i	fjerde	kvartal	2006.	
svekkelsen skyldes i hovedsak utviklingen i gjennomsnittlig erstatning 
per skade. kostnadsutviklingen er god, og kostnadsandelen er betyde-
lig	forbedret	i	forhold	til	samme	periode	i	2006,	med	en	nedgang	på	
hele	8,1	prosentpoeng.	

Teknisk	resultat	før	merverdiavskrivninger	ble	238,4	millioner	kroner	i	
fjerde	kvartal,	mot	418,2	millioner	kroner	i	samme	kvartal	i	2006.

premieinntekter
Premieinntekt	for	egen	regning	ble	2.011,6	millioner	kroner	i	fjerde	
kvartal,	en	økning	på	9,2	prosent	fra	tilsvarende	periode	i	2006.	For	
hele	2007	beløp	premieinntekt	for	egen	regning	seg	til	7.729,8	millio-
ner	kroner,	en	økning	på	5,4	prosent	i	forhold	til	i	2006.	dette	er	en	
meget tilfredsstillende utvikling i et marked preget av svært lav vekst 
og	sterk	konkurranse	mellom	aktørene.	Premieveksten	er	størst	innen-
for motorvognforsikringer. 

erstatningskostnader
Erstatningskostnadene	ble	1.565,7		millioner	kroner	i	fjerde	kvartal,	en	
økning	på	48,3	prosent	i	forhold	til	2006.	Skadeprosenten	for	segmen-
tet	ble	77,8	i	fjerde	kvartal	2007,	mot	57,3	i	tilsvarende	periode	i	2006.	 
Skadeprosenten	i	fjerde	kvartal	2006	var	langt	lavere	enn	det	som	normalt	
kan forventes. det har i løpet av 2007 vært en økende skadeinflasjon 
med dertil høyere gjennomsnittserstatninger, blant annet som en følge av 
økte reparasjonskostnader. det er derfor iverksatt både premietiltak og 
andre tiltak for å sikre en tilfredsstillende lønnsomhet. skadefrekvensen 
er på samme nivå som tidligere. for året som helhet har skade prosenten 
økt	fra	65,5	prosent	i	2006	til	74,3	prosent	i	2007.

kostnadsutvikling
Kostnadsandelen	i	fjerde	kvartal	endte	på	17,3,	noe	som	er	en	kraftig	
forbedring	fra	tilsvarende	periode	i	2006.	For	hele	2007	er	kostnads-

andelen	18,7	mot	21,1	i	2006.	Segmentet	har	en	positiv	kostnadsutvikling	
fra	driften,	i	tillegg	til	at	fjerde	kvartal	2006	ble	belastet	med	betydelige	
avsetninger i tilknytning til effektiviseringsprogrammet. 
 
det pågående effektiviseringsarbeidet har gitt kostnadsbesparelser 
både	i	privatdistribusjonen	og	i	stabs-/	støtteområdene.	Endringene	
skal	ha	full	regnskapsmessig	effekt	fra	2008,	samtidig	som	nye	be-
tjeningskonsepter forventes å styrke selskapets salgskraft.  

definisjoner:
1	 Underwriting	resultat	=	premieinntekt	f.e.r	–	erstatningskostnader	f.e.r	
	 –	premierabatter	og	andre	gevinstavtaler	–	forsikringsrelaterte	driftskostnader		
2		 Skadeprosent	=	erstatningskostnader	f.e.r	/	premieinntekt	f.e.r
3		 Kostnadsandel	=	forsikringsrelaterte	driftskostnader	/	premieinntekt	f.e.r
4		 Combined	ratio	=	skadeprosent	+	kostnadsandel

skadeForsikrinG 
privat norGe

4. kv. 
2007

4. kv. 
2006

1.1.-31.12
2007

1.1.-31.12
2006

mill nok
forfalt bruttopremie 1.781,0 1.682,0	 7.910,6 7.619,8	

Premieinntekt	f.e.r. 2.011,6 1.842,4	 7.729,8 7.337,5	
allokert investeringsavkastning 145,4 120,3	 587,1 408,3	
erstatningskostnader f.e.r. (1.565,7) (1.055,8) (5.746,3) (4.806,2)

Premierabatter	og	andre	 
gevinstavtaler

(5,1) (21,5) (10,9) (21,7)

forsikringsrelaterte driftskostnader (347,9) (467,2) (1.444,5) (1.551,3)
teknisk resultat 238,4 418,2	 1.115,3 1.366,6	

Underwriting resultat 1 93,0 297,6	 528,2 958,0	

skadeprosent f.e.r. 2 77,8 % 57,3	% 74,3 % 65,5	%

kostnadsandel f.e.r. 3 17,3 % 25,4	% 18,7 % 21,1	%
Combined	ratio	f.e.r.	4 95,1 % 82,7	% 93,0 % 86,6	%
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skadeForsikrinG nÆrinGsliv norGe
Gjensidige er en sentral aktør i næringslivsmarkedet med høye  
markedsandeler, spesielt knyttet til personforsikringer. det tilbys ansvars-
forsikring, bygningsforsikring, personforsikring (inkl. yrkesskadeforsik-
ring),	motorvognforsikring,	samt	forsikringer	innenfor	marine/transport.	 
for små og mellomstore bedrifter er den kunderettede virksomheten i 
Næringslivssegmentet	organisert	gjennom	de	fem	geografiske	region-
ene, mens store kunder og meglede kunder betjenes av en egen enhet, 
Konsernkunder	/	Megler.

resultatutvikling 
Underwriting	resultatet	i	kvartalet	ble	136,9	millioner	kroner,	mot	et	
negativ	resultat	på	91,9	millioner	kroner	i	fjerde	kvartal	2006.	dette	gir	
en sterk forbedring i combined ratio for egen regning for kvartalet, med 
86,1	i	2007	mot	106,9	i	2006.	

det har ikke vært storskader av betydning i kvartalet. i tillegg har endret 
porteføljesammensetning som følge av nedvektning innenfor personfor-
sikringer bidratt til resultatforbedringen. kostnadsutviklingen i kvartalet 
har vært tilfredsstillende. 

Teknisk	resultat	før	merverdiavskrivninger	ble	335,6	millioner	kroner	i	
fjerde	kvartal	mot	63,5	millioner	kroner	i	samme	periode	i	2006.	

premieinntekter
Premieinntekter	for	egen	regning	ble	redusert	med	25	prosent	til	1.002,7	
millioner	kroner	i	fjerde	kvartal,	fra	1.336,1	millioner	kroner	i	samme	kvar-
tal	i	2006.	For	2007	ble	premieinntektene	5.072,7	millioner	kroner	mot	
5.527,2	millioner	i	2006.	Nedgangen	skyldes	i	hovedsak	to	forhold,	hvor	
det ene er endret porteføljesammensetning med en lavere andel person-
forsikringer. for det andre er den norske kommuneporteføljen reassurert 
til datterselskapet kommuneforsikring i danmark, noe som reduserer 
premieinntektene	for	egen	regning	i	kvartalet	med	280	millioner	kroner.	
se for øvrig omtale under segmentet Øvrig norden. 

erstatningskostnader
Erstatningskostnadene	ble	699,1	millioner	kroner	i	fjerde	kvartal,	en	 
reduksjon	på	41,3	prosent	i	forhold	til	2006.	Skadeprosenten	for	fjerde	
kvartal	endte	på	69,7,	mot	89,2	i	fjerde	kvartal	2006.		Fravær	av	storska-
der samt en mild start på vinteren bidrar til et svært godt skade resultat 
for	kvartalet	isolert	sett.	For	året	som	helhet	ble	skadeprosenten	85,2,	
mot	90,7	i	2006.	Gjennom	2007	har	Gjensidige	bevisst	redusert	sin	 
eksponering mot personbransjer innenfor næringslivssegmentet, og 

dette bidrar til en positiv erstatningsutvikling. i første halvår var det 
flere store og mellomstore skader som påvirker skaderesultatet hittil i 
år.	Havariet	av	ankerhåndteringsfartøyet	Bourbon	dolphin	og	en	større	
brann i første halvår belaster alene resultatet med rundt 200 millioner 
kroner. det erfares økt gjennomsnittserstatning innenfor blant annet 
motorvognforsikringer. det er derfor iverksatt premieøkninger for å  
sikre en tilfredsstillende lønnsomhet fremover.

kostnadsutvikling
Kostnadsandelen	for	fjerde	kvartal	ble	16,3,	en	forbedring	fra	17,7	i	 
tilsvarende	periode	i	2006.	Hittil	i	år	er	kostnadsandelen	13,4,	mot	13,5	
i	2006.	det	pågående	effektiviseringsarbeidet	har	også	her	gitt	kost-
nadsbesparelser. 

skadeForsikrinG 
nÆrinGsliv norGe

4. kv. 
2007

4. kv. 
2006

1.1-31.12
2007

1.1-31.12
2006

mill nok
forfalt bruttopremie 927,5 850,0 5.464,7 5.705,0

Premieinntekt	f.e.r. 1.002,7 1.336,1	 5.072,7 5.527,2	
allokert investeringsavkastning 198,7 155,7	 802,2 587,6	
erstatningskostnader f.e.r. (699,1) (1.191,7) (4.324,3) (5.015,0)

Premierabatter	og	andre	 
gevinstavtaler

(2,9) 0,2 (7,1) 0,0 

forsikringsrelaterte driftskostnader (163,8) (236,8) (679,8) (746,9)
teknisk resultat 335,6 63,5	 863,7 352,9	

Underwriting resultat 1 136,9 (91,9) 61,5 (234,4)

skadeprosent f.e.r. 2 69,7 % 89,2	% 85,2 % 90,7	%

kostnadsandel f.e.r. 3 16,3 % 17,7	% 13,4 % 13,5	%
Combined	ratio	f.e.r.	4 86,1 % 106,9	% 98,6 % 104,2	%

definisjoner:
1		 Underwriting	resultat	=	premieinntekt	f.e.r	–	erstatningskostnader	f.e.r	–	
	 premierabatter	og	andre	gevinstavtaler	–	forsikringsrelaterte	driftskostnader		
2		 Skadeprosent	=	erstatningskostnader	f.e.r	/	premieinntekt	f.e.r
3		 Kostnadsandel	=	forsikringsrelaterte	driftskostnader	/	premieinntekt	f.e.r
4		 Combined	ratio	=	skadeprosent	+	kostnadsandel	
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Produktgrupper Øvrig Norden

Person

Motor

Bygning25 %

Ansvar

4 % Annet

7 %

32 %

32 %

skadeForsikrinG ØvriG norden
Gjensidige	har	to	datterselskap	i	danmark,	KommuneForsikring	A/S	og	
Fair	Forsikring	A/S,	som	er	inkludert	i	Gjensidige	Forsikring	konsern	fra	
henholdsvis	januar	2007	og	april	2006.	de	danske	selskapene	er	orga-
nisert som et eget konsern, fair Group, med felles ledelse. Begge sel-
skapene driver virksomhet innen skadeforsikring. kommuneforsikring 
er markedsledende på det danske kommunemarkedet og satser også 
innenfor næringslivssegmentet. i tillegg er det fra 2007 etablert et  
reassuranseforhold med kommuneforsikring som dekker Gjensidiges 
kommuneportefølje i norge. fair tilbyr skadeforsikring til private.

Gjensidige har også virksomhet i det svenske skadeforsikringsmarkedet gjen-
nom det heleide datterselskapet tennant insurance Group aB. tennant er 
et	forholdsvis	lite,	men	raskt	voksende	skadeselskap	med	rundt	100.000	
kunder,	og	har	84	ansatte	fordelt	på	kontorer	i	Stockholm	og	oslo.	Tennant	
selger forsikringer til privatmarkedet via internett og samarbeidspartnere. 
selskapet har også en mindre næringslivsportefølje. 

resultatutvikling 
Underwriting	resultatet	i	kvartalet	ble	minus	12,3	millioner	kroner,	mot	
minus	16,3	millioner	kroner	i	2006.	Combined	ratio	i	kvartalet	ble	101,7,	
mot	118,3	i	samme	kvartal	i	2006.	den	norske	kommuneportefølje	er	
overført til kommuneforsikring i 2007 gjennom reassuranse. den regn-
skapsmessige effekten av dette er hensyntatt i fjerde kvartal 2007. den 
norske porteføljen har marginalt høyere skadeprosent, men lavere kost-
nadsandel enn de øvrige virksomhetene, og bidrar totalt sett positivt til 
segmentets combined ratio. 

kvartalsresultatet er preget av flere storskader enn normalt i kom-
muneforsikring, selv om det er færre enn i tredje kvartal. erstatnings-
kostnadene	for	2006	omfatter	kun	virksomheten	i	Fair	Forsikring,	da	
KommuneForsikring	først	ble	konsolidert	fra	1.	januar	2007.	

Teknisk	resultat	før	merverdiavskrivninger	endte	på	11,4	millioner	kro-
ner	i	fjerde	kvartal,	mot	et	negativ	resultat	på	12,5	millioner	kroner	i	
samme	periode	i	2006.	

premieinntekter
Premieinntekt	for	egen	regning	ble	704,1	millioner	kroner	i	fjerde	kvartal	
sammenlignet	med	89,5	millioner	kroner	i	tilsvarende	periode	i	2006.	
Resultatet	for	2006	omfatter	kun	Fair	Forsikring.	Videre	er	den	nor-
ske kommuneporteføljen, tilsvarende premieinntekter for egen regning 
på	280,0	millioner	kroner	for	året	som	helhet,	overført	til	Kommune-

Forsikring	i	2007.		Hittil	i	år	er	premieinntekt	for	egen	regning	1.685,3	
millioner	kroner	mot	257,4	millioner	kroner	i	2006.	Premieutviklingen	i	
den danske virksomheten har vært i tråd med forventningene. 

erstatningskostnader
Erstatningskostnadene	i	fjerde	kvartal	endte	på	575,6	millioner	kroner,	
som	gir	en	skadeprosent	på	81,8.	For	2007	som	helhet	ble	skadepro-
senten	81,7.	det	har	vært	færre	storskader	i	fjerde	kvartal	sammenlig-
net med tredje kvartal. frekvensskadeforløpet er som forventet, men 
gjennomsnittskaden har økt i fair forsikring. 

kostnadsutvikling
de	forsikringsrelaterte	driftskostnadene	endte	på	140,6	millioner	 
kroner	i	fjerde	kvartal,	og	ga	en	kostnadsandel	på	20,0.	Hittil	i	år	er	
kostnadsandelen	21,4.	

det er igangsatt arbeid med å effektivisere virksomheten i danmark med 
særlig fokus på fair forsikring. restrukturering og innføring av ny driftsmodell 
for privatområdet forventes å gi kostnadsbesparelser og økt salgseffekti-
vitet. en rekke tiltak har blitt iverksatt allerede i fjerde kvartal i 2007.

skadeForsikrinG 
ØvriG norden

4. kv. 
2007

4. kv. 
2006

1.1-31.12
2007

1.1-31.12
2006

mill nok
forfalt bruttopremie 588,9 96,2	 1.810,4 273,3	
Premieinntekt	f.e.r. 704,1 89,5	 1.685,3 257,4	
allokert investeringsavkastning 23,5 3,9	 74,4 10,6	
erstatningskostnader f.e.r. (575,6) (51,6) (1.376,3) (144,3)
Premierabatter	og	andre	gevinstavt. 0,0 0,0 (0,5) 0,0 
forsikringsrelaterte driftskostnader (140,6) (54,3) (360,8) (166,0)
teknisk resultat før merverdiavskr. 11,4 (12,5) 22,1 (42,3)
Merverdiavskr. immatr. eiendeler (23,0) (5,5)	 (85,7) (16,4)
tekn. resultat etter merverdiavskr. (11,6) (18,0) (63,6) (58,7)

Underwriting resultat 1 (12,3) (16,3) (52,3) (52,9)

skadeprosent f.e.r. 2 81,8 % 57,7	% 81,7 % 56,1	%
kostnadsandel f.e.r. 3 20,0 % 60,7	% 21,4 % 64,5	%
Combined	ratio	f.e.r.	4 101,7 % 118,3	% 103,1 % 120,6	%

definisjoner:
1	 Underwriting	resultat	=	premieinntekt	f.e.r	-	erstatningskostnader	f.e.r	
	 –	premierabatter	og	andre	gevinstavtaler	–	forsikringsrelaterte	driftskostnader	
2		 Skadeprosent	=	erstatningskostnader	f.e.r	/	premieinntekt	f.e.r
3		 Kostnadsandel	=	forsikringsrelaterte	driftskostnader	/	premieinntekt	f.e.r
4		 Combined	ratio	=	skadeprosent	f.e.r	+	kostnadsandel	f.e.r
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skadeForsikrinG BaltikUm
Gjensidige driver skadevirksomhet i Baltikum gjennom datterselskapet 
Gjensidige	Baltic	(tidligere	Parekss	Insurance	Company).	Gjensidige	Baltic	
er et skadeforsikringsselskap, med hovedkontor i riga, latvia. selskapet 
har virksomhet både i latvia, litauen og estland. virksomheten i litauen 
og	Estland	er	organisert	gjennom	filialer	av	Gjensidige	Baltic.	Totalt	er	
det	rundt	300	ansatte	i	Baltikum	ved	utgangen	av	2007.

I	januar	2008	kjøpte	Gjensidige	Baltic	det	litauiske	skadeforsikrings-
selskapet reso europa, og styrker med dette ytterligere Gjensidiges 
posisjon i Baltikum. reso har hovedkontor i litauen, men har også noe 
forretningsvirksomhet	i	Latvia	og	Polen.	Selskapet	har	en	markedsandel	
i litauen på ca fem prosent og er det sjette største forsikringsselskapet 
i landet. selskapet formidler forsikringer innen områdene bolig, bil og 
ansvar	og	har	et	premievolum	på	ca	135	millioner	kroner	i	2007.	Kjøpet	
er betinget av myndighetsgodkjennelse.  

resultatutvikling 
Underwriting	resultatet	ble	2,6	millioner	kroner	i	kvartalet	mot	et	negativ	
resultat	på	1,9	millioner	kroner	i	samme	kvartal	i	2006.	Combined	ratio	
for	fjerde	kvartal	ble	98,2	mot	102,8	i	fjerde	kvartal	2006.	det	gode	
resultatet skyldes i første rekke høyere premievolum, samt god prising 
og streng kostnadskontroll. 

Teknisk	resultat	før	merverdiavskrivninger	for	segmentet	endte	på	5,9	
millioner	kroner	i	fjerde	kvartal	mot	et	negativt	resultat	på	0,3	millioner	
kroner	i	tilsvarende	periode	i	2006.	

Gjensidige	Baltic	er	konsolidert	fra	og	med	fjerde	kvartal	i	2006.

premieinntekter
det baltiske forsikringsmarkedet er i sterk vekst, og forfalt premievolum 
for	totalmarkedet	har	økt	med	ca	30	prosent	i	første	halvår	2007.	Infla-
sjonen i de baltiske landene er høy, og det er et kontinuerlig fokus på hva 
som er riktig premienivå sett i forhold til de økte skadekostnadene. 

Premieinntekt	for	egen	regning	i	fjerde	kvartal	var	125,0	millioner	 
kroner,	en	kraftig	økning	fra	66,5	millioner	kroner	i	fjerde	kvartal	2006.	
For	2007	beløp	premieinntekter	for	egen	regning	seg	til	360,2	mil-
lioner kroner. segmentet viser en sterk vekst, og økningen i forfalt  
bruttopremie	var	på	hele	57,4	prosent	i	fjerde	kvartal	2007	sammen-
lignet	med	fjerde	kvartal	2006.	

skadeForsikrinG 
BaltikUm

4. kv. 
2007

4. kv. 
2006

1.1-31.12
2007

1.1.-31.12
2006

mill nok
forfalt bruttopremie 128,1 81,4	 432,6 81,4	

Premieinntekt	f.e.r. 125,0 66,5	 360,2 66,5	
allokert investeringsavkastning 3,4 1,6	 11,4 1,6	
erstatningskostnader f.e.r. (80,3) (45,3) (229,5) (45,3)
Premierabatter	og	andre	gevinstavt. 0,3 0,0 (1,5) 0,0 

forsikringsrelaterte driftskostnader (42,4) (23,0) (113,9) (23,0)
teknisk resultat før merverdiavskr. 5,9 (0,3) 26,6 (0,3)
Merverdiavskr. immatr. eiendeler (4,7) (4,4) (17,6) (4,4)
tekn. resultat etter merverdiavskr. 1,2 (4,7) 9,0 (4,7)

Underwriting resultat 1 2,6 (1,9) 15,2 (1,9)

skadeprosent f.e.r. 2 64,3 % 68,1	% 63,7 % 68,1	%

kostnadsandel f.e.r. 3 33,9 % 34,7	% 31,6 % 34,7	%
Combined	ratio	f.e.r.	4 98,2 % 102,8	% 95,4 % 102,8	%

Produktgrupper Baltikum

Motor 

11 %

80 %

4 %

Bygning

1%2% 2%

selskapets markedsandel i de baltiske stater har vist en jevn stigning 
fra	5,0	prosent	per	31.	desember	2006	til	5,5	prosent	per	utgangen	
av 2007. 

erstatningskostnader
Skadeprosenten	ble	64,3	i	fjerde	kvartal	mot	68,1	i	fjerde	kvartal	
2006.	Skadeprosenten	for	året	ble	63,7,	en	forbedring	fra	68,1	pro-
sent	i	2006.

kostnadsutvikling
forsikringsrelaterte driftskostnader for fjerde kvartal ble 42,4 millioner 
kroner	mot	23,0	millioner	kroner	i	samme	kvartal	2006.	For	2007	som	
helhet	beløp	kostnadene	seg	til	113,9	millioner	kroner.	Økningen	i	kost-
nadene	fra	fjerde	kvartal	2006	sammenlignet	med	fjerde	kvartal	2007	
skyldes, i tillegg til større aktivitet i selskapet, at det er igangsatt tiltak 
i	forbindelse	med	navnendringen	fra	Parekss	til	Gjensidige	Baltic.	Kost-
nadsandelen	ble	33,9	i	fjerde	kvartal	mens	kostnadsandel	for	2007	ble	
31,6.	Sammenlignet	med	konkurrenter	i	Baltikum	har	Gjensidige	Baltic	
en lav kostnadsandel. 

definisjoner:
1		 Underwriting	resultat	=	premieinntekt	f.e.r	-	erstatningskostnader	f.e.r	
	 –	premierabatter	og	andre	gevinstavtaler	–forsikringsrelaterte	driftskostnader	
2		 Skadeprosent	=	erstatningskostnader	f.e.r	/	premieinntekt	f.e.r
3		 Kostnadsandel	=	forsikringsrelaterte	driftskostnader	/	premieinntekt	f.e.r
4		 Combined	ratio	=	skadeprosent	f.e.r	+	kostnadsandel	f.e.r
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pensjon oG sparinG 
Gjensidiges	satsning	innen	Pensjon	og	Sparing	er	organisert	med	 
Gjensidige	Pensjon	og	Sparing	Holding	AS	(GPS)	som	holdingselskap	til	
Gjensidige	Pensjonsforsikring	AS	(GPF)	og	Gjensidige	Investeringsråd	givning	
ASA	(GIR).	Selskapene	startet	virksomheten	i	2006.	Til	sammen	er	det	
ansatt	105	medarbeidere	i	de	tre	selskapene	ved	utgangen	av	2007.

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

resultatutvikling
resultat før skatt for virksomheten i fjerde kvartal ble et underskudd på 
26,3	millioner	kroner,	mens	resultatet	hittil	i	år	ble	negativt	med	123,0	
millioner kroner. virksomheten er i en oppbyggingsfase, og resultatet 
er på linje med forventet.

Fortjenestemarginen	var	0,8	prosent	i	kvartalet	og	2,5	prosent	for	
året som helhet. Marginene for spareproduktene har vist en økning 
samt at det har vært en vekst i andelen av premie for risikoprodukter i 
 pensjonsvirksomheten.  

premie- og forvaltningsinntekter 
forfalt bruttopremie består av spareinnskudd til privat kollektiv  pensjon 
og premie for risikoprodukter knyttet til kollektiv og individuell pensjon. 
videre inngår overført premiereserve fra andre selskap for til flyttede 
kontrakter.

Forfalt	bruttopremie	i	GPF	i	fjerde	kvartal	var	249,5	millioner	kroner,	mot	
91,0	millioner	kroner	i	fjerde	kvartal	2006.	For	2007	utgjorde	forfalt	
bruttopremie	i	GPF	496,4	millioner	kroner,	inklusive	177,0	millioner	kroner	
i tilflyttede midler. dette er en fordobling i forhold til tredje kvartal. 

i august ble produktet ”fondspensjon” for flytting av tidligere oppsparte 
IPA	midler	lansert.	Premiebestanden	hittil	i	år	er	fordelt	med	341	millioner	
på kollektiv pensjon mot 7 millioner på individuell pensjon. 

GPS	fikk	6.716	nye	kunder	i	kvartalet.	En	stor	andel	av	kundene	er	også	
forsikringskunder,	84,4	prosent	for	kvartalet	og	81,6	prosent	for	året	
som helhet.  

Pensjon og Sparing
kapital til forvaltning 31.12.2007

SparemidlerPensjons-
midler574

Mill NOK

613

forvaltningsinntektene i Gir ble 4,0 millioner kroner i fjerde kvartal og 
9,4	millioner	kroner	totalt	for	året.	

kapital til forvaltning 
Kapital	til	forvaltning	i	GPF	har	økt	med	264	millioner	kroner	i	fjerde	
kvartal,	og	utgjorde	574	millioner	kroner	ved	utgangen	av	året.	Kapital	til	
forvaltning	i	GIR	har	økt	med	75	millioner	kroner	i	kvartalet	og	utgjorde	
613	millioner	kroner	ved	årets	slutt.	Forvaltede	midler	er	regnskapsført	i	
GPF	sin	balanse,	mens	forvaltede	midler	i	GIR	ikke	er	balanseført.	

kostnader
Totale	kostnader	for	2007	utgjorde	141,0	millioner	kroner,	hvorav	84,9	
millioner er forsikringsrelaterte. kostnadsutviklingen er som forventet. 

definisjoner:
1		 Fortjenestemargin	=	(periodens	premieinntekter	–	periodens	erstatninger	
	 +	periodens	forvaltningsinntekter)	/	gjennomsnittlig	kapital	til	forvaltning	i	perioden

pensjon oG sparinG 4. kv. 
2007

4. kv. 
2006

1.1-31.12
2007

1.1-31.12
2006

mill nok
forfalt bruttopremie 249,5 91,0	 496,4 107,7	

Premieinntekt	f.e.r. 13,3 5,5	 27,9 6,4	
erstatningskostnader f.e.r. (8,7) (3,4) (19,3) (4,1)

forsikringsrelaterte driftskostnader (23,2) (30,2) (84,9) (76,1)
teknisk resultat (18,6) (28,1) (76,3) (73,8)
forvaltningsinntekter 4,0 0,8	 9,4 1,0	
netto andre inntekter og 
kostnader	inkl.	finans

(11,7) (14,7) (56,1) (44,1)

periodens resultat før skatt (26,3) (42,0) (123,0) (116,9)

Fortjenestemargin	%	1 0,8 2,4 2,5 2,7

 endr. i perioden 31.12.07 31.12.06
Kapital	til	forvaltning	GPF 264,0 188,0	      574,0 					188,0	
kapital til forvaltning Gir 75,0 53,0	      613,0 						53,0	
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Bank 4. kv. 
2007

4. kv. 
2006

1.1-31.12
2007

1.1-31.12
2006

mill nok
netto rente- og 
kredittprovisjonsinntekter

5,7 I/A	 11,3 I/A	

andre inntekter 1,7 I/A	 6,1 I/A	
sum kostnader (38,4) I/A (126,5) I/A

Tap	på	utlån/garantier (2,7) I/A (6,7) I/A
periodens resultat før skatt (33,8) I/A (115,8) I/A

Innskuddsdekning	%1         56,9 I/A        50,3 I/A	

Rentenetto	%2         0,72 I/A        0,71 I/A	

 endr. i perioden 31.12.07 31.12.06
Brutto utlån    1.276,3 I/A	    3.381,4 I/A	

innskudd       725,7 I/A	    1.701,1 I/A	

Bank
Gjensidige Bank er en landsdekkende nettbank rettet mot privatmarke-
det.	Banken	profileres	under	merkenavnet	Gjensidige,	og	tilbyr	tradisjo-
nelle bankprodukter tilpasset elektronisk distribusjon.

Gjensidige Bank ble lansert 2. januar 2007. Banken har hovedkontor i førde. 
distribusjon skjer gjennom konsernportalen gjensidige.no og via bankens 
eget	kundesenter.	Banken	har	32	ansatte	ved	utløpet	av	2007.	
 
Gjensidige	Bank	ASA	er	100	prosent	eid	av	Gjensidige	Bank	Holding	AS,	
som igjen er et heleid datterselskap til Gjensidige forsikring.

resultatutvikling
Resultatet	før	skatt	i	fjerde	kvartal	ble	et	underskudd	på	33,8	millioner	
kroner.	Ved	årets	slutt	ble	resultat	før	skatt	et	underskudd	på	115,8	millio-
ner kroner. Banken er i en oppstartfase og det er følgelig budsjettert med 
underskudd i denne fasen. innskuddsdekningen ved utgangen av fjerde 
kvartal	er	på	50,3	prosent,	opp	fra	46,3	prosent	per	tredje	kvartal.	

initielt ble banken markedsført mot organisasjonskunder. deretter star-
tet den nasjonale breddelanseringen i midten av mai. i markedsføringen 
benytter man annonsering i nasjonale og regionale aviser, magasiner og 
direkte markedsføring, samt annonsering på internett. 

I	løpet	av	fjerde	kvartal	var	det	6.248	personer	som	registrerte	seg	som	 
mulige kunder. tilsvarende tall ved utløpet av 2007 var vel  22.200 per-
soner.	En	stor	andel	av	bankkundene	er	også	forsikringskunder,	65	pro-
sent for kvartalet og 72 prosent for året som helhet.  

renteinntekter
Netto	renteinntekter	i	fjerde	kvartal	ble	5,7	millioner	kroner,	og	hittil	i	
år	11,3	millioner	kroner.	Rentenetto	målt	mot	gjennomsnittelig	forvalt-
ningskapital var på 0,72 prosent for fjerde kvartal isolert sett.

Gjensidige Bank opplever en jevn økning i utlån, og ved utløpet av 2007 
utgjorde	brutto	utlån	3,4	milliarder	kroner.	Utlånsporteføljen	har	økt	med	
henholdsvis	308	millioner	kroner	i	første	kvartal,	725	millioner	kroner	i	
andre	kvartal,	1.072	millioner	kroner	i	tredje	kvartal	og	1.276	millioner	
kroner	i	fjerde	kvartal.	Utlån	består	i	all	hovedsak	av	utlån	med	flytende	
rente. Banken gir bare lån til privatkunder. 

Banken vil i tiden fremover ha sterk fokus på markedsføring for å sikre 
en stabil kundevekst, og flere produkter inngår i Gjensidige forsikrings 
kundeprogrammer. 

andre inntekter omfatter provisjoner, honorarer og virkelig verdi-jus-
teringer. 

rentekostnader
Bankens	innskudd	økte	med	725,7	millioner	kroner	i	kvartalet,	til	1.701,1	
millioner kroner ved utgangen av 2007.  selskapet opplever fortsatt en 
god	vekst,	og		innskuddsdekningen	er	50,3	prosent	ved	utgangen	av	
fjerde kvartal, noe som er en økning på 4,0 prosentpoeng fra utgan-
gen av tredje kvartal.

kostnader
driftskostnadene	i	fjerde	kvartal	ble	38,4	millioner	kroner,	og	hittil	i	år	
er	driftskostnadene	126,5	millioner	kroner.	Utviklingen	er	i	tråd	med	
forventningene.  

Tap	på	utlån/garantier	er	en	generell	gruppenedskrivning.	

Kapitaldekningen	ved	utgangen	av	fjerde	kvartal	er	20,8	prosent.

definisjoner:
1		 Innskuddsdekning	i	%	=	Innskudd	i	prosent	av	brutto	utlån
2		 Rentenetto	i	%	=	(Renteinntekter	–	rentekostnader)	
	 /	gjennomsnittlig	forvaltningskapital

Banken	ble	etablert	i	januar	2007	og	det	foreligger	derfor	ingen	sammenligningstall	for	2006.
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ØvriG virksomhet
Øvrig virksomhet består av inntekter og kostnader utover konsernets  
finans-	og	forsikringsrelaterte	investeringer,	hvor	helsesatsningen	i	Hjelp24	
er det viktigste bidraget. i tillegg kommer ikke-forsikringsrelaterte inn-
tekter og kostnader i øvrige konsernselskaper.

Hjelp24	er	Norges	største	og	ledende	aktør	innen	bedriftshelsetjeneste	
med	et	landsdekkende	tilbud.	I	juni	2007	kjøpte	Hjelp24	Bedriftshelse	
norge, og befestet med dette sin posisjon som den største og ledende 
aktør	innen	HMS	i	Stor	oslo-regionen.	I	november	kjøpte	Hjelp24	det	
private sykehuset norsk idrettsmedisinsk institutt (niMi), og er etter 
dette oppkjøpet den eneste private helseaktør i norge som kan tilby 
en helhetlig behandlingskjede. niMi er konsolidert med virkning fra  
1.	november	2007.	

Hjelp24-konsernet	hadde	driftsinntekter	på	114,7	millioner	kroner	i	fjerde	
kvartal	2007	mot	71,4	millioner	i	samme	kvartal	i	2006.	driftsinntektene	
beløp	seg	til	335,5	millioner	kroner	i	2007,	mot	265,8	millioner	kroner	i	

2006.	den	sterke	økningen	i	driftsinntektene	skyldes	en	kombinasjon	
av oppkjøp og organisk vekst. 

EBITA	for	kvartalet	ble	13,2	millioner	kroner	mot	en	negativ	EBITA	på	
1,0	million	kroner	for	fjerde	kvartal	2006.	EBITA	for	året	ble	26,4	mil-
lioner	kroner	mot	7,8	millioner	kroner	i	2006.	dette	gir	en	EBITA-margin	
på	11,5	prosent	isolert	i	kvartalet,	mot	en	negativ	EBITA-margin	på	1,4	i	
fjerde	kvartal	2006.	For	året	endte	EBITA-marginen	på	7,9	prosent	mot	
2,9	prosent	i	2006.	Marginøkningen	skyldes	i	hovedsak	integrasjon	av	
oppkjøpt virksomhet, samt økt faktureringsgrad.  

orGanisasjonen
Konsernet	hadde	totalt	3.460	ansatte	ved	utløpet	av	2007.	dette	for-
deler	seg	med	2.033	ansatte	i	skadevirksomheten	i	Norge,	32	ansatte	i	
Gjensidige	Bank,	105	ansatte	i	Gjensidige	Pensjon	og	Sparing,	samt	622	
i	helsesatsningen	Hjelp	24.	I	danmark	er	det	283	ansatte,	i	Sverige	er	det	
85	ansatte	og	i	Baltikum	300	ansatte	(eksklusive	agenter).	

eGenkapitalBevis oG BØrsnoterinG
Generalforsamlingen i Gjensidige forsikring vedtok i 2007 å utstede 
egenkapitalbevis.	Utstedelsen	skjedde	gjennom	omklassifisering	av	25	
prosent	av	egenkapitalen,	tilsvarende	3.860	millioner	kroner,	til	egen-
kapitalbevis (grunnfondsbeviskapital). egenkapitalbevisene er overført 
vederlagsfritt til Gjensidigestiftelsen. etter utstedelsen av egenkapital-
bevisene har de til enhver tid norske skade- og personforsikringskunder 
i	Gjensidige	75	prosent	økonomiske	interesser	i	selskapet,	mens	Gjensi-
digestiftelsen	har	25	prosent.	

stiftelsen er pålagt å selge egenkapitalbevisene etter instruksjon fra 
Gjensidige, og etter planen skal dette skje i forbindelse med en børsno-
tering	på	oslo	Børs	i	løpet	av	2008.	Hensikten	med	å	utstede	et	notert	
egenkapitalbevis er å gi konsernet større handlefrihet og muligheter til 
å	delta	i	de	strukturendringene	som	preger	finansbransjen	i	Norden.	En	
børsnotering av egenkapitalbevisene vil, samtidig som det setter en verdi 
på Gjensidige, etablere et verdipapir som kan benyttes ved eventuelle 

ØvriG virksomhet
inkl. eliminerinGer

4. kv. 
2007

4. kv. 
2006

1.1-31.12
2007

1.1-31.12
2006

mill nok
driftsinntekter	Hjelp24 114,7 71,4	 335,5 265,8	

driftskostnader	Hjelp24 (101,5) (72,4) (309,1) (258,0)
eBita hjelp24 1 13,2 (1,0) 26,4 7,8

forsikr.rel. kostn. innen konsernet (0,5) (0,5)

Øvrige inntekter 9,1 7,3	 30,9 43,1	
Øvrige kostnader (15,5) (17,6) (50,9) (55,2)

resultat øvrig virksomhet 6,3 (11,3) 5,9 (4,3)

EBITA	margin	%	2 11,5 (1,4) 7,9 2,9	

forfalt bruttopr. innen konsernet 3 (333,1) 0,0 (388,2) 0,0

definisjoner:
1		 EBITA	=	Resultat	før	finans,	skatt	og	amortisering
2		 EBITA-margin	=	EBITA	/	driftsinntekter
3		 Internt	i	konsernet	er	det	inngått	reassuranseavtaler,	og	forfalt	bruttopremie	ligger	

derfor både hos avgiver og mottaker i segmentananlysene. for å avstemme forfalt 
bruttopremie for konsernet, må premien innen konsernet elimineres.
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Sollerud	27.	februar	2008
konsernstyret i Gjensidige forsikring Ba

Markedsverdien på Gjensidiges eierandel i storebrand har falt i verdi i 
perioden etter årsskiftet, noe som i vesentlig grad vil påvirke konsernets 
netto	finansinntekter	i	første	kvartal	i	form	av	nedskrivning.		

Utsikter Fremover
konsernets resultat vil i hovedsak bli påvirket av den videre utviklingen 
i	finansmarkedene	samt	forsikringsresultatene	fremover.	Avkastningen	
i	finansmarkedene	var	tilfredsstillende	i	2007,	men	utviklingen	har	vært	
negativ	og	svært	volatil	så	langt	i	2008.	Lavere	vekst	i	de	mest	sentrale	
økonomiene gjør at det knytter seg betydelig usikkerhet til den videre 
utviklingen.	Uroen	i	finansmarkedene	siden	nyttår	vil	prege	Gjensidiges	
resultater	i	2008.	Til	tross	for	nedvekting	i	aksjer	før	nyttår,	har		Gjensidige	
så	langt	i	år	en	svakere	finansavkastning	enn	forventet.	

det forventes fortsatt tilfredsstillende utvikling innen forsikrings-
virksomheten til tross for fortsatt økende konkurranse og økte erstat-
ningskostnader.

oppkjøp	eller	på	annen	måte	til	å	finansiere	selskapets	vekststrategi,	
både	innen	bredde	og	geografi.	

hendelser etter BalansedaGen
Konsernstyret	i	Gjensidige	besluttet	i	januar	2008	å	selge	selskapets	
hovedkontor	på	Sollerud,	drammensveien	288.	Salgsavtalen	innehol-
der en tilbakeleieavtale som innebærer at Gjensidige også fremover vil 
benytte sollerudbygget som sitt hovedkontor. salget gir en regnskaps-
messig gevinst på i overkant av 700 millioner kroner som vil bli inntekts-
ført	i	første	kvartal	2008.

I	tråd	med	Gjensidiges	strategi	for	geografisk	ekspansjon	ble	det	i	 
begynnelsen	av	2008	inngått	avtale	om	kjøp	av	det	litauiske	skade-
forsikringsselskapet reso europa. reso har hovedkontor i litauen, 
og	har	også	noe	forretningsvirksomhet	i	Latvia	og	Polen.	det	vises	til	 
ytterligere omtale av reso europa ovenfor. kjøpet er betinget av  
myndighetsgodkjennelse.  
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resUltatreGnskap

4. kv. 4. kv. 1.1-31.12 1.1-31.12
mill nok noter 2007 2006 2007 2006

premieinntekter
forfalt bruttopremie 3.341,9 2.800,6	 15.726,5 13.787,2	

avgitt gjenforsikring (36,0) (17,6) (250,3) (331,5)
forfalt premie for egen regning 3.305,9 2.782,9	 15.476,2 13.455,7	

endring i bruttopremieavsetning 483,5 620,0	 (658,6) (268,2)

endring i gjenforsikringsandel 67,4 (64,7) 58,3 5,8	
premieinntekt for egen regning 3.856,7 3.338,2	 14.875,9 13.193,2	

allokert investeringsavkastning - fra ikke-teknisk regnskap 370,9 281,5	 1.475,1 1.008,1	

erstatningskostnader
Betalte bruttoerstatninger (2.620,7) (2.278,4) (10.156,3) (8.287,9)

Betalt gjenforsikringsandel 43,2 56,7	 206,4 149,4	
endring i brutto erstatningsavsetning (294,8) (156,2) (1.533,5) (1.858,8)

endring i gjenforsikringsandel (57,2) 28,6	 (212,5) (17,6)
erstatningskostnader for egen regning (2.929,5) (2.349,3) (11.695,8) (10.014,9)

Premierabatter	og	andre	gevinstavtaler (7,7) (21,2) (20,0) (21,7)

forsikringsrelaterte adm. kostnader inkl. salgskostnader (749,4) (810,4) (2.720,9) (2.566,6)

Mottatte provisjoner for avgitt gjenforsikring 31,1 1,7	 36,6 4,9	

endring i avsetning for ikke avløpt risiko 0,0 0,0 0,0 0,1	
sum forsikringsrelaterte driftskostnader (718,3) (808,6) (2.684,3) (2.561,6)

resultat av teknisk regnskap før merverdiavskrivninger 572,1 440,5	 1.950,8 1.603,2	

Merverdiavskrivninger immaterielle eiendeler (27,6) (9,9) (103,3) (20,8)

resultat av teknisk regnskap 544,5 430,7	 1.847,5 1.582,4	

inntekter fra finansielle eiendeler
inntekter fra tilknyttede selskaper 10,7 5,6	 39,6 35,4	

inntekter fra bygninger og faste eiendommer 465,8 421,4	 881,4 1.118,4	
Inntekter	fra	andre	finansielle	eiendeler 424,0 296,5	 1.597,7 1.492,4	
Urealiserte	gevinster	og	reversering	av	urealiserte	tap	på	omløpsmidler 17,3 536,8	 82,8 143,4	

Gevinst	ved	realisasjon	av	finansielle	eiendeler 1.740,7 1.155,7	 3.645,8 2.681,6	
sum inntekter fra finansielle eiendeler 2.658,6 2.416,0	 6.247,2 5.471,2	

kostnader knyttet til finansielle eiendeler
administrasjonskostnader knyttet til bygninger og faste eiendommer (33,2) (149,9) (137,7) (288,9)

Administrasjonskostnader	knyttet	til	finansielle	eiendeler (23,0) (26,7) (56,9) (55,0)
rentekostnader (183,8) (91,1) (619,7) (500,1)
Andre	kostnader	knyttet	til	finansielle	eiendeler (38,8) (63,6) (71,7) (108,5)
reversering av urealiserte gevinster og tap på omløpsmidler (839,3) (1,4) (940,4) (6,8)
Nedskrivning	av	finansielle	eiendeler 4,0 0,4 0,0 0,4 

Tap	ved	realisasjon	av	finansielle	eiendeler (1.031,2) (206,0) (1.600,6) (801,2)
sum kostnader knyttet til finansielle eiendeler (2.145,3) (538,2) (3.427,0) (1.760,1)

netto inntekter og kostnader fra finansielle eiendeler 513,3 1.877,8 2.820,3 3.711,1

allokert investeringsavkastning - til teknisk regnskap (370,9) (281,5) (1.475,1) (1.008,1)

andre inntekter 101,5 83,7	 380,0 313,9	
andre kostnader (143,6) (112,2) (552,4) (368,7)

resultat før skatt 645,0 1.998,5	 3.020,3 4.230,5	

skattekostnad (56,0) 171,8	 (541,3) (138,7)

periodens resUltat 589,1 2.170,2	 2.479,0 4.091,9	
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innreGnede inntekter oG kostnader

1.1-31.12 1.1-31.12
mill nok 2007 2006 

omregningsdifferanse (137,1) (8,1)

endringer i eiendeler tilgjengelig for salg                 (430,6) 																					(861,7)
Pensjoner	-	estimatavvik (326,0) 																(205,8)					

andre endringer                    0,0 																							36,2	
inntekter og kostnader innregnet direkte i egenkapital                 (893,7)                   (1.039,4)

Periodens	resultat               2.479,0 																			4.091,9	

sum innregnede inntekter og kostnader               1.585,3                    	3.052,5
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Balanse

Sollerud	27.	februar	2008
konsernstyret i Gjensidige forsikring Ba

	 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

mill nok noter 31.12.2007 31.12.2006

eiendeler
Goodwill 1.424,8 557,2	

immaterielle eiendeler 1.022,3 586,9	
aksjer i tilknyttede selskaper 186,6 151,1	
Bygninger og faste eiendommer 1.017,5 930,9	
varige driftsmidler unntatt bygninger og faste eiendommer 366,9 252,1	
investeringseiendommer 6.041,7 7.157,9	

Finansielle eiendeler
finansielle derivater 239,5 90,5	

finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet 23.361,8 20.520,6	
finansielle eiendeler som holdes til forfall 8.885,6 7.537,4	
Utlån		og	andre	fordringer 3.850,0 539,6	
eiendeler tilgjengelig for salg 2.765,9 2.434,1	
eiendeler i livsforsikring med investeringsvalg 497,5 52,5	
Gjenforsikringsdepoter 0,6 0,6	
Gjenforsikringseiendeler 302,6 414,6	
fordringer i forbindelse med forsikring 3.159,3 2.794,0	
andre fordringer 376,7 542,0	
forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte innt. 528,7 279,3	
kasse, bank 4.092,3 2.271,3	
sUm eiendeler 58.120,3 47.112,7	

eGenkapital oG Gjeld
egenkapitalfond 20.302,5 18.717,3	

Gjensidigefondet 0,0 300,0	
egenkapital 4 20.302,5 19.017,3	

Gjeld
Premieavsetning		brutto 7 6.060,2 5.737,9	

erstatningsavsetning brutto 6 23.147,1 17.556,7	
avsetning for premierabatter 38,4 25,2	
Pensjonsforpliktelser 1.233,3 946,7	
andre avsetninger 248,7 306,6	

Finansiell gjeld
annen gjeld 4.697,0 1.977,7	
Utsatt	skatt 1.424,1 1.134,4	
Gjeld i forbindelse med forsikring 269,2 201,2	
avsetning i livsforsikring med investeringsvalg 497,5 52,5	

Påløpte	kostnader	og	forskuddsbetalte	inntekter 202,3 156,5	
sUm eGenkapital oG Gjeld 58.120,3 47.112,7	
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kontantstrØmanalyse

1.1-31.12 1.1-31.12
mill nok 2007 2006

netto innbetalte premier 15.295,2 12.629,0	

netto utbetalte erstatninger (9.952,1) (7.985,4)
Betalte driftskostnader inklusive provisjoner (2.602,1) (2.172,4)

Netto	inn-/utbetaling	på	utlån	og	innskudd (1.611,7) (143,0)

netto innbetalinger/utbetalinger fra investeringer
aksjer og andeler 367,3 (2.769,3)

obligasjoner	og	sertifikater (294,9) (403,2)

Finansielle	derivater	og	andre	finansielle	instrumenter 620,2 (642,2)

investeringseiendommer 392,3 163,1	

Mottatt konsernbidrag og avviklingsutbyttte (0,0) 45,4	

Renter	og	øvrige	finansinntekter 772,5 2.899,5	
Netto	inn-/utbetalinger	av	renter	og	gebyrer	fra	låne-	og	innskuddskunder 32,0 11,2	
Netto	inn-/utbetalinger	eiendomsdrift 37,9 202,0 
andre inntekter netto 12,2 6,3	

Betalte skatter (23,1) (12,5)
netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 3.045,7 1.828,6	

kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Utbetalinger	ved	kjøp	av	datterselskap (2.769,6) (441,7)

netto kjøp og salg av egne bygg (27,8) 43,7	

netto kjøp av varige driftsmidler 772,3 (141,4)
netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (2025,1) (539,4)

kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
innbetaling av fra skadeforsikringsselskapenes garantiordning 0,0 31,0	

Utbetaling	av	renter	på	innlån (46,8) 0,0 
Utbetalinger	ved	nedbetaling	av	lån (790,1) (1.862,4)

innbetaling ved opptak av lån 1.500,3 88,7	
netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 663,4 (1.742,6)

netto kontantstrøm for perioden 1.684,1 (453,4)

effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter (0,8) 6,6	

netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 1.683,3 (446,8)

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 2.271,3 2.663,1	

innfusjonerte, kjøpte og solgte selskaper 137,8 55,1	

korrigert beholdning periodens begynnelse 2.409,1 2.718,2	
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 4.092,3 2.271,3	

netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 1.683,2 (446,9)
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noter til reGnskapet

1. reGnskapsprinsipper
Konsernregnskapet	for	fjerde	kvartal	2007,	som	er	avsluttet	31.	desem-
ber 2007, omfatter Gjensidige forsikring og dets datterselskap (sammen 
referert 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 fjerde kvartal 2007 er avlagt i henhold til ifrs og 
utarbeidet	i	samsvar	med	IAS	34	«delårsrapportering».	delårsregnskapet	
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,	estimater	
og forutsetninger som påvirker anvendelsen av regnskapsprinsipper og 
regnskapsførte beløp på eiendeler og forpliktelser, inntekter og kostna-
der. 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 i transition document.

sammenlignbare tall er basert på ifrs. 

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

2. sesonGvariasjoner

i enkelte forsikringsprodukter brukes sesongpremie. dette er en følge 
av at skadeforløpet ikke fordeler seg likt over året, men følger et stabilt  
sesongmønster. 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	%	av	årspremien.

en konsekvens av sesongpremie er også at hvis kunden annullerer 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	%	av	årspremien	selv	om	forsikringen	kun	har	vært	
i	kraft	i	6	måneder.	

3. seGmentinFormasjon
Segmentene	skadeforsikring,	som	er	inndelt	i	privat	og	næringsliv,	Pensjon	
og sparing, og Bank utgjør hovedbestanddelene av Gjensidige sin 
forretning. disse følges opp regelmessig av Gjensidiges konsernledelse 
på	basis	av	finansiell	og	operasjonell	informasjon	utarbeidet	spesielt	for	
hvert segment med formål å følge opp utviklingen samt allokere nød-
vendige ressurser. 

Gjensidige har for 2007 inngått en reassuranseavtale med datterselska-
pet kommuneforsikring for Gjensidige sin kommuneportefølje i norge. 
den regnskapsmessige effekten av dette er hensyntatt i fjerde kvartal. 
regnskapsføringen blir eliminert i konsernregnskapet.
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skadeForsikrinG pensjon Bank 2 tilBake- total

norge  Øvrig norden  Baltikum  sum  sum  & sparinG FØrinG 2 

Fjerde kvartal  privat  næringsliv  privat  næringsliv  privat  privat  næringsliv  

mill nok 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006

premieinntekt f.e.r.
segmentinntekter

- eksternt
2.011,6 1.842,4 1.002,7 1.336,1 190,9 89,5 513,2 – 125,0 66,5 2.327,5 1.998,3 1.515,9 1.336,1 13,3 5,5 5,7 – (5,7) (1,7) 3.856,7 3.338,3

segmentinntekter 

- konsern 3

sum segmentinntekter 2.011,6 1.842,4 1.002,7 1.336,1 190,9 89,5 513,2 – 125,0 66,5 2.327,5 1.998,3 1.515,9 1.336,1 13,3 5,5 5,7 – (5,7) (1,7) 3.856,7 3.338,3

teknisk resultat før 
merverdiavskrivninger 1

238,4 	418,2	  335,6 	63,5	  (17,4) 	(12,5)  28,9 –  5,9 	(0,3)  226,9 	405,4	  364,5 	63,5	  (18,6) 	(28,1)  (33,8) –  33,1  572,1 	440,8	

- Merverdiavskrivninger  (27,6) 	(9,9)

- allokert investeringsavkastning  (370,9) 	(281,5)

+	Faktisk	finansavkastning 513,3 1.877,8

+	Netto	andre	inntekter  (41,8) 	(28,5)

resultat før skatt  645,0 	1.998,5	

skadeForsikrinG pensjon Bank 2 tilBake- total

norge Øvrig norden  Baltikum 2  sum  sum & sparinG FØrinG 2

1.1–31.12  privat  næringsliv  privat  næringsliv  privat  privat   næringsliv

mill nok 2007 2006  2007 2006  2007 2006  2007 2006  2007 2006  2007 2006  2007 2006  2007 2006  2007 2006  2007 2006  2007 2006

premieinntekt f.e.r.
segmentinntekter 

- eksternt
 7.729,8 	7.337,5	  5.072,7 	5.527,2	 548,0 	257,4	  1.137,3 –  360,2 	66,5	  8.638,0 	7.661,3	  6.210,0 	5.527,2	  27,9 	6,4	  11,3 –  (11,3) 	(1,7) 14.875,9 13.193,3	

segmentinntekter 

- konsern 3

sum segmentinntekter  7.729,8 	7.337,5	  5.072,7 	5.527,2	 548,0 	257,4	  1.137,3 –  360,2 	66,5	  8.638,0 	7.661,3	  6.210,0 	5.527,2	  27,9 	6,4	  11,3 –  (11,3) 	(1,7) 14.875,9 13.193,3	

teknisk resultat før 
merverdiavskrivninger 1

 1.115,3 	1.366,3	  863,7 	353,2	  (53,0) 	(42,3)  75,1 –  26,6 	(0,3)  1.088,9 	1.323,7	  938,8 	353,2	  (76,3) 	(73,8)  (115,8) –  115,2  1.950,8 	1.603,2	

- Merverdiavskrivninger  (103,3) 	(20,8)

- allokert investeringsavkastning  (1.475,1) (1.008,1)

+	Faktisk	finansavkastning  2.820,3 	3.711,1	

+	Netto	andre	inntekter  (172,4) 	(54,9)

resultat før skatt  3.020,3 	4.230,5	

definisjoner:
1		 Teknisk	resultat	for	skadeforsikring	inkluderer	normalisert	finansinntekt	tilsvarende	Kredittilsynets	allokerte	investeringsavkastning	fordelt	i	henhold	til	størrelsen	på	de 

tekniske avsetningene.
2  elimineringer og tilbakeføring av resultatet til Gjensidige Bank, da det ikke er en del av det tekniske resultatet til Gjensidige forsikring konsern. 
3		 det	er	ingen	konserninterne	inntekter	mellom	segmentene	på	dette	nivået.	det	vises	til	opplysningslinje	på	øvrig	virksomhet	for	konserninterne	inntekter	på	brutto	premieinntektsnivå.	

3. seGmentinFormasjon (Forts.)

4. eGenkapitalnote

mill nok
 omregnings-

differanse 
 virkelig verdi 

reserver 
 annen 

egenkapital 
 sum 

egenkapital 

Balanse 31.12.2005 nGaap 	12.487,1	  12.487,1 

IFRS	implementeringseffekt	01.01.	2006 	3.477,7	  3.477,7 

Årets resultat 	4.091,9	  4.091,9 

omregningsdifferanse 	(8,1)  (8,1)
endringer i eiendeler tilgjengelig for salg 	(861,7)  (861,7)
Pensjoner	-	estimatavvik 	(205,8)  (205,8)

andre endringer 	36,2	  36,2 
sum innregnede inntekter og kostnader 	(8,1) 	(1.067,5) 	20.092,9	  19.017,3 
andre endringer  - 
Balanse 31.12. 2006 	(8,1) 	(1.067,5) 	20.092,9	  19.017,3 

Periodens	resultat 	2.479,0	  2.479,0 

omregningdifferanse 	(137,1)  (137,1)

endringer i eiendeler tilgjengelig for salg 	(430,6)  (430,6)
Gjensidigefondet (300,0)  (300,0)

Pensjoner	-	estimatavvik (326,0)  (326,0)
Balanse 31.12. 2007 	(145,2) 	(1.498,1) 	21.803,0	  20.302,5 
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5. avviklinGsGevinster/-tap

6. erstatninGsavsetninG

7. premieavsetninG

4. kv. 4. kv. 1.1-31.12 1.1-31.12
mill nok 2007 2006 2007 2006

skadeforsikring totalt
opptjent premie f.e.r 									3.843,4	 								3.332,7	 							14.848,0	 							13.186,8	

Avviklingsgevinst/(-tap)	i	perioden	f.e.r. 											2,3	 												(66,5)	 												49,5 												(18,0)
I	%	av	opptjent	premie	f.e.r 0,1 (2,0) 0,3 (0,1)

Gps
opptjent premie f.e.r 													13,4	 														5,5	 													27,9	 															6,4	
Avviklingsgevinst/(-tap)	i	perioden	f.e.r.               2,2 –						               2,2 –						

I	%	av	opptjent	premie	f.e.r 16,7 0,0 8,0 0,0

konsern
opptjent premie f.e.r 									3.856,7	 								3.338,2	 							14.875,9	 							13.193,2	

Avviklingsgevinst/(-tap)	i	perioden	f.e.r. 											4,5	 												(66,5)	 												51,8 												(18,0)
I	%	av	opptjent	premie	f.e.r 0,1	 (2,0) 0,3 (0,1)

mill nok 31.12.2007 31.12.2006

skadeforsikring totalt          5.981,3 									5.688,0	

GPS              78,9 													50,0	
konsern          6.060,2 									5.737,9	

4. kv. 4. kv. 1.1-31.12 1.1-31.12
mill nok 2007 2006 2007 2006

skadeforsikring totalt
erstatningavsetning, brutto, iB  22.800,1 	17.404,3	  17.552,6 	15.374,0	

Tilgang/avgang	ved	kjøp/salg	oa  – 	–	  4.157,8 	281,3	
Årets skader  2.941,6 	2.317,4	  11.872,4 	10.029,5	
inntruffet tidligere år, brutto  25,0 	124,4	  (142,0) 	113,1	
Betalte skader  (2.594,5) 	(2.278,4)  (10.130,3) 	(8.287,9)

valutadifferanser  (47,5) 	(15,0)  (185,6) 	42,6	
erstatningavsetning, brutto, UB  23.124,8 	17.552,6	  23.124,8 	17.552,6	

Gps
erstatningavsetning, brutto, iB  14,7  0,7  4,1 	–	

Tilgang/avgang	ved	kjøp/salg	oa  – 	–	  – 	–	
Årets skader  10,1 	3,4	  20,7 	4,1	
inntruffet tidligere år, brutto  (2,2) 	–	  (2,2) 	–	
Betalte skader  (0,2) 	–	  (0,2) 	–	

valutadifferanser  – 	–	  – 	–	
erstatningavsetning, brutto, UB  22,3 	4,1	  22,3 	4,1	

konsern
erstatningavsetning, brutto, iB  22.814,8 	17.405,0	  17.556,7 	15.374,0	

Tilgang/avgang	ved	kjøp/salg	oa  – 	–	  4.157,8 	281,3	
Årets skader  2.951,8 	2.320,7	  11.893,1 	10.033,6	
inntruffet tidligere år, brutto  22,8 	124,4	  (144,2) 	113,1	
Betalte skader  (2.594,7) 	(2.278,4)  (10.130,6) 	(8.287,9)

valutadifferanser  (47,5) 	(15,0)  (185,6) 	42,6	
erstatningavsetning, brutto, UB  23.147,1 	17.556,7	  23.147,1 	17.556,7	
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mill nok 31.12.2007

Brutto garantier 0,6
Brutto garantier 0,6

kommitert kapital, ikke innbetalt 1.222,0
totalt garanterte beløp 1.222,0

8. Forpliktelser UtenFor Balansen

9. virksomhetssammenslUtninGer

Selskapet	har	som	et	ledd	i	den	løpende	finansforvaltningen	forpliktet	seg	til	å	investere	inntil	NoK	1.222,0	millioner	i	ulike	private	equity	investeringer,	
utover de beløp som er bokført. Gjensidige forsikring er utad ansvarlig for ethvert forsikringskrav som oppstår i de samarbeidende brannkassenes 
brannforsikringsvirksomhet.

kommUneForsikrinG as
Gjensidige forsikring inngikk avtale med foreningen til Begrænsning av 
Skadeutgifter	i	Kommuner	og	Regioner	f.m.b.a.	høsten	2006	om	kjøp	
av	100	%	av	aksjene	i	KommuneForsikring	AS	og	European	Institute	for	
risk Management as. oppkjøpet var betinget av at Gjensidige forsikring 
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. 

tennant insUrance GroUp aB
Gjensidige forsikring inngikk avtale med aksjonærene i tennant konsern i 
juli	2007	om	kjøp	av	100	%	av	aksjene	og	tegningsrettighetene	i	Tennant	
konsern.	oppkjøpet	var	betinget	av	at	Gjensidige	Forsikring	fikk	konse-
sjon fra norske og svenske myndigheter til å kjøpe selskapet. Gjensidige 
Forsikring	fikk	konsesjon	av	norske	myndigheter	pr	7.	juli	2007	og	kon-
sesjon	fra	svenske	myndigheter	30.	juli	2007.	den	1.	august	benyttes	
som overtakelsesdato. 

oppkjøpsmetoden er benyttet for oppkjøpet. analysen av oppkjøpte 
eiendeler og forpliktelser er vist under. verdien utover netto materiel-
le eiendeler som er anskaffet, er innregnet som immaterielle eiendeler 
og goodwill i konsernregnskapet. virkelig verdi er foreløpig fastsatt da 
den endelige vurderingen ikke er fullført for alle deler av virkelig verdi 
vurderingen.

På	tidspunktet	for	oppkjøpet	hadde	Tennant	konsern	en	egenkapital	på	
NoK	68,8	millioner.	Tennant	konsern	hadde	et	resultat	på	NoK	1,6	mil-
lioner fram til oppkjøpstidspunktet. videre hadde konsernet en combi-
ned	ratio	på	98,8	og	en	kostnadsprosent	på	11,9.	

Gjensidige forsikrings andel av  resultatet etter oppkjøpstidspunktet som 
er  inkludert i Gjensidige forsikring konserns resultatoppstilling, er på nok 
-17,5	mill.	før	merverdiavskrivninger.	Kostnader	relatert	til	oppkjøpet	be-
står av honorar til advokater og rådgivere.oppkjøpsanalysen er fra tredje 
kvartal endret med ytterligere påløpte transaksjonskostnader.

kjøp av datterselskap  tennant insurance Group aB Bokførte verdier på virkelig verdi Bokført verdi
mill nok oppkjøpstidspunktet justeringer etter oppkjøp
Merkenavn 14,9 14,9
kontrakter 40,0 40,0
kunderelasjoner 53,5 53,5
teknologi 21,6 13,0 34,6
arbeidsstyrke (del av goodwill) 9,9 9,9
Goodwill 22,4 291,4 313,8
finansielle investeringer 266,6 0,0 266,6
Bankinnskudd 49,8 0,0 49,8
Materielle anleggsmidler 1,3 0,0 1,3
reassurandørs andel av tekniske avsetniger 115,0 0,0 115,0
fordringer 115,0 0,0 115,0
forskuddsbetalinger og påløpte inntekter 34,8 0,0 34,8
totale eiendeler 626,5 422,7 1.049,2

total egenkapital 68,8 378,8 447,6
tekniske avsetninger, brutto 451,8 12,0 463,8
andre avsetninger 13,5 1,8 15,3
Utsatt	skatt 0,0 30,1 30,1
andre forpliktelser 37,2 0 37,2
langsiktig rentebærende gjeld 34,7 0 34,7
Påløpte	kostnader	og	opptjente	inntekter 20,5 0 20,5
total gjeld og egenkapital 626,5 422,7 1.049,2

vederlag
kostpris for aksjene 430,0
transaksjonskostnader 17,5
transaksjonsverdi 447,5
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Gjensidige	Baltic,	Gjensidige	sin	satsning	i	Baltikum,	kjøpte	i	januar	2008	
det litauiske skadeforsikringsselskapet reso europa. se forøvrig omtale 
i delårsberetningen.   
  
konsernstyret i Gjensidige besluttet i januar å selge hovedkontoret på 
Sollerud,	drammensveien	288.	Salgsavtalen	inneholder	en	tilbakeleieav-
tale som innebærer at Gjensidige vil fortsette å benytte bygget som sitt 
hovedkontor. se forøvrig omtale i delårsberetningen.

Markedsverdien av Gjensidiges eierandel i storebrand har falt i verdi et-
ter	årsskiftet,	noe	som	i	vesentlig	grad	vil	påvirke	konsernets	netto	fi-
nansinntekt	i	første	kvartal	2008	i	form	av	nedskrivning	om	kursutvik-
lingen opprettholdes.

10. vesentliGe hendelser etter periodens UtlØp  

11. endrinGer i BetinGede Forpliktelser  
  eller BetinGede eiendeler siden ForriGe BalansedaG  

Gjensidige forsikring har skattefritak for inntekt og formue som skriver 
seg fra brann- og husdyrforsikring. selskapet har lagt til grunn kredit-
tilsynets bransjeinndeling for kombinerte forsikringer når skattefriheten 
er beregnet. sentralskattekontoret for storbedrifter bestrider selska-
pets fordeling mellom fri og pliktig forretning,  og har varslet endring 
av	ligningen	for	årene	2004	til	2006.	Gjensidige	bestrider	påstanden,	
men	har	besluttet	å	gjøre	en	avsetning	på	180	millioner	kroner	til	dek-
ning	av	eventuell	økt	skattebelastning	for	2006	og	2007	som	følge	av	
de varslede endringer.

I	november	2006	ble	oslo	Areal	ASA	idømt	ved	voldgift	å	betale	New-
sec	Asset	Management	AS	95	millioner	kroner	som	kompensasjon	for	
et	suksesshonorar	i	henhold	til	en	avtale	mellom	selskapene.	Honoraret	
er oppgjort. newsec asset Management stevnet oslo areal på nytt, for 
å	få	et	ytterligere	suksesshonorar.	Hovedforhandlinger	er	gjennomført	
i februar, dom er avsagt  og Gjensidige forsikring ble frifunnet.

I	desember	2007	ble	25	prosent	av	egenkapitalen	i	Gjensidige	Forsik-
ring	BA	omklassifisert	til	egenkapitalbevis	(grunnfondsbeviskapital).	
egen kapitalbevisene ble overført vederlagsfritt til Gjensidigestiftelsen. 
 stiftelsen er pålagt å videreselge egenkapitalbevisene etter instruksjon 
fra Gjensidige, og etter planen skal dette skje i forbindelse med en børs-
notering	på	oslo	Børs	i	løpet	av	2008.	

Utgifter	som	knytter	seg	direkte	til	videresalget	av	egenkapitalbevisene	
skal belastes Gjensidigestiftelsen i forbindelse med gjennomføring av 
salget.	Per	31.	desember	2007	er	det	påløpt	om	lag	53	millioner	koner	
knyttet	til	et	fremtidig	videresalg	av	egenkapitalbevisene.	Utgiftene	er	
klassifisert	som	en	fordring	på	Gjensidigestiftelsen.	Fordringen	er	be-
tinget av at børsnoteringen og videresalget gjennomføres.
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12. eGenkapitalnote GjensidiGe ForsikrinG Ba   

klasse i kapital klasse ii kapital

nGaap

Grunn-
fonds-
bevis- over-

Utjevn-
ings- 

 

annen 
sum 

klasse i 
opp-
tjent over-

 

annen 
sum 

klasse ii 

 

total 
mill nok kapital kurs fond kapital kapital kapital kurs kapital kapital nGaap 

opptjent	egenkapital	01.01.07	 – 	15.440,9	  15.440,9  15.440,9 

Utstedelse	av	grunnfondsbevis	1 					3.860,0	  3.860,0 	(3.860,0)  (3.860,0) –
sum 			3.860,0 –	 – –  3.860,0 	11.580,9	 – –  11.580,3  15.440,9 
Eierbrøk 2 25,0 % 75,0 %

iB endring pensjonsforpliktelse 3,4 	(257,2)  (257,2) 	(771,6)  (771,6)  (1.028,8)

iB endring eiendom 3,4 	85,9	  85,9 	257,7	  257,7  343,5 

iB endring datterselskap eiendom 3,4 	59,1	  59,1 	177,3	  177,3  236,4 
sum omarbeidet iB 3.860,0 – – 	(112,2)  3.747,8 	11.580,9	  - 	(336,7)  11.244,2  14.992,0 

omregningsdifferanse 3 	(35,2)  (35,2) 	(105,6)  (105,6)  (140,8)

estimatavvik pensjoner 3  (77,0)  (77,0) 	(231,0)  (231,0)  (308,0)
årets resultat 	479,8	  479,8 	1.439,4	  1.439,4  1.919,2 

Egenkapital	pr	31.12.07	 3.860,0 – 	479,8	  (224,4)  4.115,4 	13.020,3	  - 	(673,3)  12.347,0  16.462,4 

Eierbrøk 2 25,0 % 75,0 %

definisjoner

1.		 Generalforsamlingen	i	Gjensidige	Forsikring	BA	vedtok	i	oktober	2007	å	utstede	egenkapitalbevis.	Utstedelsen	skjedde	gjennom	omklassifisering	av	25	prosent	av	egenkapitalen	per	

1.	januar	2007,	tilsvarende	3.860	millioner	kroner,	til	egenkapitalbevis	(grunnfondsbeviskapital).	Egenkapitalbevisene	er	overført	vederlagsfritt	til	Gjensidigestiftelsen.	Etter	utstedel-

sen	av	egenkapitalbevisene	har	de	til	enhver	tid	norske	skade-	og	personforsikringskundene	i	Gjensidige	75	prosent	økonomiske	interesser	i	selskapet	mens	Gjensidigestiftelsen	har	

25	prosent.	

2.  selskapets eierbrøk utgjør forholdet mellom klasse i-kapital og summen av klasse i-kapital og klasse ii-kapital etter siste reviderte selskapsregnskap godkjent av generalforsamlingen. 

3.		 I	samsvar	med	Gjensidiges	vedtekter	skal	transaksjoner	som	føres	direkte	mot	egenkapitalen,	føres	slik	at	endring	av	eierbrøken	søkes	unngått	når	ikke	annet	følger	av	ufravikelig	

lovregel eller er resultat av et kapitalinnskudd eller kapitaluttak fra grunnfondsbeviseiere eller kunder, eller en fusjon med et annet gjensidig forsikringsselskap. denne regelen gjelder 

tilsvarende ved endring av regnskapsprinsipp, ved korrigering av tidligere årsregnskap og andre lignende regnskapsposteringer som ikke føres etter kongruensprinsippet.

4 etter skatt

 avstemminG iFrs vs nGaap 
mill nok klasse i klasse i i  totalt 

 nGaap resultat selskapsregnskap  479,8  1.439,4  1.919,2 

 tilbakeføring av goodwill avskrivninger i datterselskap og tilknyttet selskap  30,2  90,5  120,6 
 tilbakeføring av netto endring i sikkerhetsavsetninger  71,3  213,8  285,1 
 inntektsføring av renter på brannvarslingslån  6,2  18,7  24,9 
 resultatført nedskrivning av aksjeposten tilgjengelig for salg  26,5  79,4  105,9 

 annet  5,8  17,5  23,3 
 iFrs resultat konsernregnskap  619,7  1.859,3  2.479,0 

 nGaap egenkapital 31.12.07 selskapsregnskap  4.115,4  12.347,0  16.462,4 

 Goodwill etc. på datterselskap og tilknyttet selskap  35,8  107,3  143,1 
 sikkerhetsavsetninger tilført egenkapital etter ifrs  1.276,7  3.830,3  5.107,0 
 neddiskontering av brannvarslingslån  (20,3)  (60,8)  (81,1)
 Øvrige avsetninger etc.  (10,1)  (30,4)  (40,5)

	Utsatt	skatt	  (322,1)  (966,3)  (1.288,4)
 iFrs egenkapital 31.12.07 konsernregnskap  5.075,3  15.227,2  20.302,5 
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nØkkeltall

mill nok
4. kvartal 

2007
4. kvartal 

2006
1.1-31.12

2007
1.1-31.12

2006

konsern
finansavkastning 8 % 	1,3 4,5 6,3 	9,2	

egenkapital Mill nok 	20.302,5	 	19.017,3	
egenkapitalavkastning - annualisert 1 % 	15,4	  24,2 
kapitaldekning  konsern 2 % 28,9 	41,6	
solvensmargin 3 % 492,6 	645,2	

skadeForsikrinG
Markedsandel	non-marine	forsikring	Norge	(FNH)	per	3Q07 % 30,5 	31,2	

Forfalt brutto premie
	 Privat	 Mill nok 	1.781,0	 	1.682,0	 	7.910,6	 	7.619,8	
 næringsliv Mill nok 	927,5	 	850,0	 	5.464,7	 	5.705,0	
sum norge Mill nok 	2.708,5	 	2.532,0	 	13.375,3	 	13.324,8
 Øvrig norden Mill nok 	588,9	 	96,2	 	1.810,4	 	273	,3
 Baltikum Mill nok 	128,1	 	81,4	 	432,6	 	81	,4
 elimineringer Mill nok 	(333,1)  - 	(388,2)  - 
sum totalt Mill nok 	3.092,3	 	2.709,6	 	15.230,0	 	13.679,5
egenregningsandel 4 % 	98,9	 	98,0 	98,4	 	97,6
premieinntekt f.e.r. 
	 Privat	 Mill nok 	2.011,6	 	1.842,4	 	7.729,8	 	7.337,5	
 næringsliv Mill nok 	1.002,7	 	1.336,1	 	5.072,7	 	5.527,2
sum norge Mill nok 	3.014,4	 	3.178,5	 	12.802,6	 	12.864,7
 Øvrig norden Mill nok 	704,1	 89,5	 	1.685,3	 	257,4
 Baltikum Mill nok 	125,0	 	66,5	 	360,2	 	66,5
sum totalt Mill nok 	3.843,4	 	3.334,6	 	14.848,0	 	13.188,6
skadeprosent f.e.r. 5

	 Privat	 % 	77,8	 	57,3	 	74,3	 	65,5	
 næringsliv % 	69,7	 	89,2	 	85,2	 	90,7	
sum norge % 	75,1	  70,7 	78,7	 	76,3	
 Øvrig norden % 	81,8	 	57,7	 	81,7	 	56,1	
 Baltikum % 	64,3	 	68,1	 	63,7	 	68,1	
sum totalt % 	76,0	 	70,3	 	78,6	 	75,9	
kostnadsandel f.e.r. 6

	 Privat	 % 	17,3	 	25,4	 	18,7	 	21,1	
 næringsliv % 	16,3	 	17,7	 	13,4	 	13,5	
sum norge % 	17,0	 	22,1	 	16,6	 	17,9	
 Øvrig norden % 20,0 	60,7	 	21,4	 	64,5	
 Baltikum % 	33,9	 	34,7	 	31,6	 	34,7	
sum totalt % 	18,1	 	23,4	 	17,5	 	18,9	

combined ratio 7

	 Privat	 % 	95,1	 	82,7	 	93,0	 	86,6	
 næringsliv % 	86,1	 	106,9	 	98,6	 	104,2	
sum norge % 	92,1	 	92,9	 	95,3	 	94,2	
 Øvrig norden % 	101,7	 	118,3	 	103,1	 	120,6	
 Baltikum % 	98,2	 	102,8	 	95,4	 	102,8	
sum totalt % 	94,1	 	93,7	 	96,1	 	94,8	
egenkapital 
 Øvrig norden Mill nok 	2.762,7	 	0,3	
 Baltikum Mill nok 	97,2	 	82,1	
egenkapitalavkastning - annualisert 1

 Øvrig norden % 	5,0	 	(58,3)
 Baltikum %  24,0 	16,9	
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d
elårsrappo

rtdefinisjoner:

1		 Årets	resultat	før	skatt	/	gjennomsnittlig	justert	egenkapital	i	perioden

2		 Netto	ansvarlig	kapital	/	risikovektet	beregningsgrunnlag,	beregnet	basert	på	NGAAP	for	konsern

3	 Solvensmargin	er	beregnet	i	henhold	til	Kredittilsynet	sine	regler

4		 Forfalt	premie	for	egen	regning	/	forfalt	premie	brutto	(skadeforsikringsvirksomheten	totalt)

5		 Erstatningskostnader	for	egen	regning	/	premieinntekter	for	egen	regning	

6		 Forsikringsrelaterte	driftskostnader	/	premieinntekt	for	egen	regning	

7		 Skadeprosent	for	egen	regning	+	kostnadsandel	for	egen	regning

8		 Netto	finansinntekter	i	prosent	av	gjennomsnittlig	finansielle	eiendeler	inkludert	eiendom,	eksklusive	Gjensidige	Bank	og	Gjensidige	Pensjon	og	Sparing

9	 Inkluderer	foreslått	konsernbidrag

mill nok
4. kvartal 

2007
4. kvartal 

2006
1.1-31.12

2007
1.1-31.12

2006

pensjon oG sparinG

Kapital	til	forvaltning	(GPF) Mill nok 	264	,0 	188	,0 	574,0	 	188,0	
kapital til forvaltning (Gir) Mill nok 	75,0	 	53	,0 	613,0	 	53,0	
antall kunder pensjon 	5.490	 	6.372	 	16.205	 	6.372	
antall kunder sparing 	1.226	 	2.936	 	6.120	 	2.936	
Herav	kunder	pensjon	som	også	er	forsikringskunder 	4.554	 	4.652	 	13.126	 	4.652	
Herav	kunder	sparing	som	også	er	forsikringskunder 	1.116	 	2.496	 	5.080	 	2.496	
egenkapital 9 Mill nok 	299,0	 	236,5	
egenkapitalavkastning - annualisert 1 % 	(45,9) 	(14,5)

Bank (oppstart januar 2007)

Brutto utlån Mill nok 	1.276,3  ia 	3.381,4	  ia 
innskudd Mill nok 	725,7	  ia 	1.701,1	  ia 
innskuddsdekning % 	56,9	  ia 	50,3	  ia 
rentenetto %  0,7  ia  0,7  ia 
registrerte "bli-kunde" 	6.248	  ia  22.244  ia 
Herav	kunder	som	også	er	forsikringskunder 	3.029	  ia 	11.516	  ia 
egenkapital 9 Mill nok 	602,0	  ia 
egenkapitalavkastning - annualisert 1 % 	(38,5)  ia 
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