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Hovedtrekk konsernet  
– tredje kvartal 2008

•	 Premieinntekter	for	egen	regning	innen	skadeforsikringsvirksom-
heten	økte	med	5,3	prosent	i	kvartalet	sammenlignet	med	til-
svarende	periode	i	fjor.	Hittil	i	år	er	økningen	på	4,9	prosent.

•	 Underwriting	resultatet	for	skadeforsikringsvirksomheten	beløp	
seg	til	345,5	millioner	kroner	i	kvartalet	(432,5	millioner	kroner).	
Reduksjonen	i	resultat	skyldes	i	hovedsak	økning	i	større	skader	
innenfor	næringsliv	i	Norge.	Per	tredje	kvartal	var	underwriting	
resultatet	693,0	millioner	kroner	(332,4	millioner	kroner).	Com-
bined	ratio	for	egen	regning	for	skadeforsikringsvirksomheten	
var	91,5	i	kvartalet	og	94,0	per	tredje	kvartal	(henholdsvis	88,4	
og	96,9).

•	 Kostnadsutviklingen	er	fortsatt	positiv	og	viser	en	nominell		
reduksjon	på	15,6	millioner	justert	for	en	engangseffekt	på		
35	millioner	kroner	i	tredje	kvartal	2007	ved	reversering	av	av
setning	for	forventet	tap	på	en	reassuransekontrakt.	Kostnads
andelen	i	kvartalet	ble	15,4	(15,9)	og	hittil	i	år	16,7	(17,3).

•	 Netto	finansinntekter	i	perioden	beløp	seg	til	938,2	millioner	kro-
ner	(502,6	millioner	kroner).	Utviklingen	i	netto	finans	inntekter	
i	kvartalet	preges	av	gevinst	ved	salg	av	aksjer	i	Lindorff	på	
935,9	millioner	kroner	og	ytterligere	nedskrivninger	over	resultat	
på	investeringen	i	Storebrand	på	180,5	millioner	kroner.	Hittil	
i	år	er	netto	finansinntekter	på	516,3	millioner	kroner	(2.307,0	
millioner	kroner).

•	 Resultat	før	skatt	i	kvartalet	endte	på	1.199,3	millioner	kroner	
(843,3	millioner	kroner).	Per	tredje	kvartal	er	resultat	før	skatt	
på	960,6	millioner	kroner	(2.375,3	millioner	kroner).

•	 I	Regjeringens	forslag	til	statsbudsjett	for	2009	foreslås	det	å	
fjerne	skattefritak	for	brann	og	husdyrforsikring.	Kvar	talets	
skattekostnad	ble	386,1	millioner	kroner.	Effekten	av	full	skatte
plikt	har	økt	skattekostnaden	i	tredje	kvartal	med	271,7	mil-
lioner	kroner,	hvorav	136,1	millioner	kroner	er	engangs	effekt	
knyttet	til	økning	i	utsatt	skatt	mens	135,6	er	økt	skatt	på	
periodens	resultat.

•	 Styret	har	gjennomført	en	evaluering	av	konsernets	strategi	og	
finansielle	mål.	Konsernets	vekststrategi	innen	bredde	i	Norge		
og	skadeforsikring	i	Norden	og	Baltikum	står	fast.	Målet	for	combined		
ratio	for	skadevirksomheten	senkes	fra	nåværende	nivå	på	97	
til	mellom	9093	fra	og	med	2011.	Det	er	igangsatt	et	arbeid	
for	å	identifisere	og	gjennomføre	tiltak	for	reduksjon	av	drifts	
og	erstatningskostnadene.

•	 Standard	&	Poor’s	har	i	sin	årlige	analyse	fra	september	2008	
opprettholdt	sin	A	rating	(stable	outlook)	for	Gjensidige.
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Fortsatt tilFredsstillende resUltat

resUltatUtviklinG konsern 
resultat før skatt 
Konsernet	fikk	et	resultat	før	skatt	på	1.199,3	millioner	kroner	i	kvartalet,	mot	
843,3	millioner	kroner	i	tilsvarende	periode	i	2007.	Resultat	fra	skadeforsikrings-
virksomheten,	målt	gjennom	underwriting	resultat,	viser	en	nedgang	i	forhold	
til	samme	periode	i	2007.	Nedgangen	skyldes	i	hovedsak	økt	frekvens	av	større	
skader	innenfor	næringsliv	i	Norge.		Forbedret	finansresultat,	i	hovedsak	som	
følge	av	gevinst	ved	salg	av	aksjer	i	Lindorff,	bidrar	imidlertid	til	at	resultat	før	
skatt	i	kvartalet	viser	en	økning	i	forhold	til	samme	periode	i	fjor.

Underwriting	resultatet	hittil	i	år	ble	693,0	millioner	kroner	mot	332,4	millioner	
kroner	samme	periode	i	fjor.	Hittil	i	år	viser	resultat	før	skatt	et	overskudd	på	
960,6	millioner	kroner	(2.375,3	millioner	kroner).

skatt
Gjensidige	Forsikring	har	frem	til	og	med	2007	hatt	skattefritak	for	inntekt	
og	formue	som	skriver	seg	fra	brann	og	husdyrforsikring.	I	Regjeringens	
forslag	til	statsbudsjett	for	2009	av	7.	oktober	(Ot.prp.	nr	1	20082009)	
foreslås	det	å	oppheve	skattefritaket	for	gjensidige	brann	og	husdyrfor-
sikringsselskap	med	virkning	fra	inntektsåret	2008.	Statsbudsjettet	vedtas	
endelig	av	Stortinget	i	desember,	men	den	parlamentariske	situasjonen	tilsier	
at	forslaget	vil	bli	vedtatt	slik	det	nå	foreligger.	Endringene	er	implementert	
fra	tredje	kvartal	2008.	

Kvartalets	skattekostnad	ble	386,1	millioner	kroner.	Effekten	av	full	skatteplikt	
har	økt	skattekostnaden	i	tredje	kvartal	med	271,7	millioner	kroner,	hvorav	
136,1	millioner	kroner	er	engangseffekt	knyttet	til	økning	i	utsatt	skatt	mens	
135,6	er	økt	skatt	på	periodens	resultat.	

Den	foreslåtte	endringen	av	skatteloven	forventes	å	øke	gjennomsnittlig	
	effektiv	skattesats	for	konsernet	til	2224	prosent.

eGenkapital oG solvens 
Konsernets	totalbalanse	har	økt	med	7.678,9	millioner	kroner	siden	årsskif-
tet	2007,	til	65.838,8	millioner	kroner	ved	utløpet	av	tredje	kvartal	2008.	
	Økningen	skyldes	i	hovedsak	vekst	innen	segmentene	Pensjon	og	Sparing	og	
Bank	i	tillegg	til	realisering	av	gevinster	ved	salg	av	hovedkontoret	på	Solle-
rud	og	aksjer	i	Lindorff.

Egenkapitalen	per	30.	september	2008	er	20.682,4	millioner	kroner	og	kon-
sernet	har	i	løpet	av	perioden	hatt	en	egenkapitalavkastning	før	skatt	på	
6,3	prosent	(annualisert),	mot	en	egenkapitalavkastning	på	15,4	prosent	for	
året	2007.

Ved	utløpet	av	kvartalet	var	kapitaldekningen	30,1	prosent,	mot	26,1	prosent	
ved	utløpet	av	2007.	Solvensmarginen	var	544,6	prosent	sammenlignet	med	
561,3	prosent	ved	utløpet	av	2007.	

resUltatUtviklinG konsern 3. kv. 2008 3. kv. 2007 1.1-30.9.2008 1.1-30.9.2007 1.1-31.12.2007

Millioner kroner
Skadeforsikring	Privat	Norge 	435,6	 	434,7	 	905,1	 	876,9	 	1.115,3	
Skadeforsikring	Næringsliv	Norge 	218,0	 	398,0	 	628,8	 	528,1	 	863,7	
Skadeforsikring	Øvrig	Norden 	49,5	 	(17,2) 	166,1	 	10,9	 	22,1	
Skadeforsikring	Baltikum	 	13,2	 	11,2	 	35,8	 	20,6	 	26,6	
Teknisk resultat skadeforsikring før merverdiavskrivninger 1  716,2  826,7  1.735,8  1.436,4  2.027,6 
Merverdiavskrivninger	skadeselskaper 	(22,0) 	(27,4) 	(70,2) 	(75,7) 	(103,3)
Teknisk resultat skadeforsikring  694,2  799,3  1.665,6  1.360,7  1.924,3 
Bank	 	(11,3) 	(26,3) 	(65,6) 	(82,0) 	(115,8)
Pensjon	og	Sparing 	(35,5) 	(27,5) 	(102,6) 	(96,7) 	(123,0)
Helse 	4,2	 	1,3	 	17,9	 	13,7	 	26,8	
Finansavkastning	ut	over	allokert	m.m.	2 	547,7	 	96,5	 	(554,7) 	1.179,6	 	1.308,0	
Periodens resultat før skatt for konsernet  1.199,3  843,3  960,6  2.375,3  3.020,3 

Underwriting resultat skadeforsikring 3  345,5  432,5  693,0  332,4  552,6 

1	 Teknisk	resultat	skadeforsikring	før	merverdiavskrivninger	består	av	premieinntekt	og	allokert	investeringsavkastning	fratrukket	erstatningskostnader	og	henførte	forsikringsrela-
terte		driftskostnader.	Den	allokerte	investeringsavkastningen	på	de	forsikringstekniske	reservene	er	basert	på	myndighetenes	fastsatte	rentesats	for	perioden.

2	 Finansavkastning	ut	over	allokert	består	hovedsakelig	av	netto	finansposter	og	elimineringer.
3	 Underwriting	resultat	skadeforsikring	=	premieinntekter	f.e.r		erstatningskostnader	f.e.r		premierabatter	og	andre	gevinstavtaler		forsikringsrelaterte	driftskostnader	

Fra 2007 rapporterer Gjensidige konsernregnskapet etter internasjonale regnskapsstandarder (IFRS). De følgende resultat- og balansetall, nøkkeltall og sammenlignings-
tall bygger på IFRS. For fullstendig beskrivelse av regnskapsprinsippene vises det til årsregnskapet til Gjensidige Forsikring for 2007.  
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skadeForsikrinG privat norGe
•	 Premieinntekter	for	egen	regning	var	2.046,1	millioner	kroner	i	tredje	

kvartal	(2.009,3	millioner	kroner),	tilsvarende	en	økning	på	1,8	prosent	
fra	samme	periode	i	fjor.

•	 Underwriting	resultatet	i	kvartalet	ble	288,5	millioner	kroner	(273,2	mil-
lioner	kroner).	

•	 Det	er	en	flat	utvikling	i	de	nominelle	driftskostnadene	fra	tredje	kvartal	i	
fjor	til	tredje	kvartal	i	år.

•	 Porteføljesammensetningen	er	tilnærmet	uendret	i	perioden

resultatutvikling  
Underwriting	resultatet	i	kvartalet	ble	288,5	millioner	kroner,	en	økning	fra	
273,2	millioner	kroner	i	samme	kvartal	i	2007.	Dette	gir	en	combined	ratio	
for	egen	regning	for	tredje	kvartal	på	86,0,	mot	86,2	i	tredje	kvartal	i	2007.	
Driftskostnadene	i	kvartalet	har	hatt	en	flat	utvikling,	og	kostnadsandelen	
ble	16,5	prosent	mot	16,7	prosent	i	samme	periode	i	fjor.	Per	tredje	kvartal	
er	combined	ratio	forbedret	fra	92,3	i	2007	til	91,7	i	år.

Teknisk	resultat	for	kvartalet	ble	435,6	millioner	kroner	mot	434,7	i	samme	
kvartal	i	fjor.	Hittil	i	år	er	teknisk	resultat	905,1	millioner	kroner,	mot	876,9	
millioner	kroner	i	samme	periode	i	2007.

premieinntekter
Premieinntekter	for	egen	regning	ble	2.046,1	millioner	kroner	i	tredje	kvar-
tal,	som	er	en	svak	økning	fra	2.009,3	millioner	kroner	i	tilsvarende	periode	
i	2007.	Selskapet	har	en	tilfredsstillende	utvikling	i	et	marked	som	preges	av	
konkurranse	fra	eksisterende	og	nye	aktører.	Premieveksten	er	størst	innenfor	
fritids	og	personforsikringer.	Hittil	i	år	har	premieinntekter	for	egen	regning	
økt	fra	5.718,2	millioner	kroner	til	5.927,2	millioner	kroner.

erstatningskostnader
Erstatningskostnadene	ble	1.423,4	millioner	kroner	i	tredje	kvartal,	mot	1.396,0	
millioner	kroner	tilsvarende	periode	i	2007.	Skadeprosenten	for	egen	regning	
for	segmentet	ble	69,6	i	tredje	kvartal,	mot	69,5	i	samme	periode	i	2007.	
	Resultatene	er	preget	av	noen	større	branner	og	økning	i	reservene.	Hittil	i	år	
er	skadeprosenten	73,7,	mot	73,1	ved	utløpet	av	tredje	kvartal	i	fjor.		

driftskostnader 
Kostnadsandelen	i	tredje	kvartal	endte	på	16,5,	en	forbedring	fra	tilsvar
ende	periode	i	2007	hvor	kostnadsandelen	var	på	16,7.	Driftskostnad	ene	
i	segmentet	utvikler	seg	i	henhold	til	vedtatte	effektiviseringsplaner,	både	
innen	distribusjon	og	i	stabs	og	støtteenheter.	Hittil	i	år	er	de		nominelle	
kostnadene	redusert	med	30,9	millioner	kroner	i	forhold	til		samme	pe-
riode	i	fjor,	og	kostnadsandelen	er	redusert	fra	19,2	i	fjor	til	18,0	i	år.	

Produktgrupper Privat Norge

Motorvogn 

Landbruk 

Bolig 

Annet

Person

7,7 % (8,0 %)

16,7 %
(16,0 %)

20,7 % (21,0 %)

Forfalt bruttopremie hittil i år

43,9 %
(44,0 %)

10,9 %
(11,0 %)

(samme periode i fjor)

skadeForsikrinG privat norGe 3. kv. 2008 3. kv. 2007 1.1-30.9.2008 1.1-30.9.2007 1.1-31.12.2007

Millioner kroner
Forfalt	bruttopremie 	1.886,1	 	1.832,4	 	6.268,1	 	6.129,6	 	7.910,6	

Premieinntekt	f.e.r. 	2.046,1	 	2.009,3	 	5.927,2	 	5.718,2	 	7.729,8	
Allokert	investeringsavkastning 	147,0	 	161,5	 	413,5	 	441,7	 	587,1	
Erstatningskostnader	f.e.r. 	(1.423,4) 	(1.396,0) 	(4.369,3) 	(4.180,6) 	(5.746,3)
Premierabatter	og	andre	gevinstavtaler 	2,7	 	(4,6) 	(0,7) 	(5,8) 	(10,9)
Forsikringsrelaterte	driftskostnader 	(336,8) 	(335,5) 	(1.065,7) 	(1.096,6) 	(1.444,5)
Teknisk resultat  435,6  434,7  905,1  876,9  1.115,3 

Underwriting resultat 1  288,5  273,2  491,6  435,2  528,2 

Skadeprosent	f.e.r.	2 69,6	% 69,5	% 73,7	% 73,1	% 74,3	%
Kostnadsandel	f.e.r.	3 16,5	% 16,7	% 18,0	% 19,2	% 18,7	%
Combined	ratio	f.e.r.	4 86,0	% 86,2	% 91,7	% 92,3	% 93,0	%

1		 Underwriting	resultat	=	premieinntekt	f.e.r		erstatningskostnader	f.e.r		premierabatter	og	andre	gevinstavtaler		forsikringsrelaterte	driftskostnader
2			 Skadeprosent	f.e.r	=	erstatningskostnader	f.e.r	/	premieinntekt	f.e.r
3			 Kostnadsandel	f.e.r	=	forsikringsrelaterte	driftskostnader	/	premieinntekt	f.e.r
4			 Combined	ratio	f.e.r	=	skadeprosent	f.e.r	+	kostnadsandel	f.e.r
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porteføljefornyelse	med	sikte	på	å	forbedre	risikoen	i	porteføljen.	Den	nye	
distribusjonsmodellen	muliggjør	også	økt	gjennomføringskraft	for	nødvendige	
tiltak,	både	på	pris	og	kvalitet	samt	i	arbeidet	med	program	for	kostnadsuttak	
knyttet	til	ny	organisasjonsstruktur.	

erstatningskostnader
Erstatningskostnadene	ble	1.108,1	millioner	kroner	i	tredje	kvartal,	en	økning	
på	8,0	prosent	i	forhold	til	2007.	Skadeprosenten	for	egen	regning	for	tredje	
kvartal	endte	på	86,0	mot	75,0	i	tredje	kvartal	2007.	Økningen	i	erstat	ninger	
skyldes	flere	større	skader	(branner)	enn	forventet.	Utover	dette	bidrar	av-
viklingsgevinster	til	en	reduksjon	i	skadeprosenten	på	2,2	prosentpoeng.	For	
tilsvarende	periode	i	fjor	var	det	ingen	større	skader.	Generelt	erfares	det	
fortsatt	økt	gjennomsnittserstatning	innenfor	blant	annet	motorvognforsik-
ringer.	Det	er	derfor	iverksatt	premieøkninger	for	å	sikre	en	tilfredsstillende	
fremtidig	lønnsomhet.	Hittil	i	år	er	skadeprosenten	84,2,	en	forbedring	fra	
89,1	i	samme	periode	i	fjor.

driftskostnader
Kostnadsandelen	for	tredje	kvartal	ble	12,3,	en	økning	fra	10,9	i	tilsvarende	
periode	i	2007.	Hittil	i	år	er	kostnadsandelen	økt	fra	12,7	i	fjor	til	13,6	i	år.	
Økningen	i	kostnadsandelen	skyldes	dels	overført	kommuneportefølje	på	34	
millioner	kroner	til	Kommuneforsikring	i	tredje	kvartal	2008.	Videre	er	resul-
tatet	for	tredje	kvartal	2007	påvirket	av	inntektsføring	på	35	millioner	kro-
ner	av	tidligere	avsetning	for	forventet	tap	på	en	reassuransekontrakt.	Eks
klusive	nevnte	engangseffekter	viser	næringslivssegmentet	en	reduksjon	i	
nominelle	driftskostnader.	

skadeForsikrinG nÆrinGsliv norGe
•	 For	sammenlignbar	virksomhet	viser	premieinntektene	en	flat	utvikling	

i	kvartalet.	Som	følge	av	overføring	av	portefølje	til	Gjensidiges	danske	
datterselskap	er	imidlertid	premieinntekter	for	egen	regning	redusert	med	
5,9	prosent	til	1.288,0	millioner	kroner	(1.368,3	millioner	kroner)	i	tredje	
kvartal,	sammenlignet	med	tilsvarende	kvartal	i	fjor.	

•	 Underwriting	resultat	ble	23,1	millioner	kroner	(189,6	millioner	kroner).	
Resultatet	preges	av	en	betydelig	økning	i	frekvens	av	større	skader,	noe	
som	øker	erstatningskostnadene	med	82,0	millioner	kroner	sammenlignet	
med	tilsvarende	periode	i	fjor.

•	 Driftskostnadene	viser	en	reduksjon	på	26,1	millioner	kroner	i	kvartalet	
hensyntatt	engangseffekt	knyttet	til	inntektsføring	av	tapsavsetning	på	
35,0	millioner	kroner	i	tredje	kvartal	i	fjor.

•	 Porteføljesammensetningen	er	tilnærmet	uendret	i	perioden.

resultatutvikling 
Underwriting	resultatet	i	kvartalet	ble	23,1	millioner	kroner,	mot	et	resultat	
på	189,6	millioner	kroner	i	tredje	kvartal	i	2007.	Dette	gir	en	økning	i	com-
bined	ratio	for	egen	regning	på	12,4	prosentpoeng,	fra	85,9	i	2007	til	98,3	i	
2008.	Skadeutviklingen	i	perioden	har	vært	preget	av	flere	store	branner	enn	
det	som	statistisk	sett	kan	forventes.	Driftskostnadene	reduseres	fortsatt,	
og	bidrar	til	en	positiv	resultateffekt.	Per	tredje	kvartal	er	combined	ratio	for-
bedret	fra	101,8	i	2007	til	97,8	i	år.

Teknisk	resultat	ble	218,0	millioner	kroner	i	tredje	kvartal	mot	398,0	millioner	
kroner	i	samme	periode	i	2007.	Hittil	i	år	ble	det	tekniske	resultatet	628,8	mil-
lioner	kroner,	mot	528,1	millioner	kroner	i	fjor.	

premieinntekter
Premieinntekter	for	egen	regning	ble	redusert	med	5,9	prosent	til	1.288,0	
millioner	kroner	i	tredje	kvartal,	fra	1.368,3	millioner	kroner	i	samme	kvartal	
i	2007.	Nedgangen	skyldes	i	hovedsak	overføring	av	den	norske	kommune-
porteføljen	til	datterselskapet	KommuneForsikring	i	Danmark.	Se	for	øvrig	
omtale	under	segmentet	Øvrig	Norden.	I	tillegg	til	effekten	av	portefølje
overføringen,	er	det	en	underliggende	nedgang	i	næringslivsporteføljen.	
Imidlertid	har	spesielt	motorvognsegmentet	hatt	en	positiv	utvikling.	Hittil	i	
år	er	premieinntekter	for	egen	regning	redusert	fra	4.070,0	millioner	kroner	
til	3.699,0	millioner	kroner.

For	å	sikre	tilstrekkelig	premiebestand	innen	næringslivssegmentet	er	det	
igangsatt	ulike	tiltak.	Det	er	styrket	fokus	på	uttak	av	ulike	premiereguleringer	
(indeks,	Gregulering	og	aldersregulering),	i	tillegg	til	intensivert	arbeid	med	

skadeForsikrinG nÆrinGsliv norGe 3. kv. 2008 3. kv. 2007 1.1-30.9.2008 1.1-30.9.2007 1.1-31.12.2007

Millioner kroner
Forfalt	bruttopremie 	656,1	 	749,3	 	4.248,8	 	4.537,2	 	5.464,7	

Premieinntekt	f.e.r. 	1.288,0	 	1.368,3	 	3.699,0	 	4.070,0	 	5.072,7	
Allokert	investeringsavkastning 	194,9	 	208,4	 	548,1	 	603,5	 	802,2	
Erstatningskostnader	f.e.r. 	(1.108,1) 	(1.026,1) 	(3.116,4) 	(3.625,2) 	(4.324,3)
Premierabatter	og	andre	gevinstavtaler 	1,7	 	(3,1) 	(0,4) 	(4,2) 	(7,1)
Forsikringsrelaterte	driftskostnader 	(158,5) 	(149,6) 	(501,5) 	(516,0) 	(679,8)
Teknisk resultat  218,0  398,0  628,8  528,1  863,7 

Underwriting resultat 1  23,1  189,6  80,7  (75,4)  61,5 

Skadeprosent	f.e.r.	2 86,0	% 75,0	% 84,2	% 89,1	% 85,2	%
Kostnadsandel	f.e.r.	3 12,3	% 10,9	% 13,6	% 12,7	% 13,4	%
Combined	ratio	f.e.r.	4 98,3	% 85,9	% 97,8	% 101,8	% 98,6	%

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

Produktgrupper Næringsliv Norge

Motorvogn 

Marine/
transport 

Bygning 

Person

Ansvar 

Annet 
5,4 % (5,0 %)

0,8 % (1,0 %)

42,4 %
(43,0 %)

25,4 % (26,0 %)

18,4 %
(17,0 %)

7,6 %
(9,0 %)

Forfalt bruttopremie hittil i år (samme periode i fjor)
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skadeForsikrinG ØvriG norden
•	 Premieinntekter	for	egen	regning	økte	med	46,4	prosent	til	522,4	millioner	

kroner	i	tredje	kvartal	sammenlignet	med	tilsvarende	kvartal	i	fjor.	Økningen	
er	på	4,0	prosent	i	forhold	til	andre	kvartal	2008.	

•	 Underwriting	resultat	ble	26,4	millioner	kroner	(minus	35,1	millioner	kroner).	
Forbedringen	skyldes	bedret	forsikringslønnsomhet	i	porteføljen.

•	 Driftskostnadene	viser	en	nedgang	på	5,1	millioner	kroner	i	forhold	til	andre	
kvartal	2008.

	
resultatutvikling 
Underwriting	resultatet	i	kvartalet	ble	26,4	millioner	kroner,	mot	et	negativt	resultat	
på	35,1	millioner	kroner	i	samme	periode	i	2007.	Combined	ratio	for	egen	regning	i	
kvartalet	ble	94,9	mot	109,7	i	samme	kvartal	i	2007.	Resultatforbedringen	skyldes	
bedret	forsikringslønnsomhet	i	den	løpende	porteføljen.	Combined	ratio	hittil	i	år	
ble	93,5,	mot	104,0	i	samme	periode	i	2007.	Forbedringen	skyldes	i	tillegg	til	bedret	
forsikringslønnsomhet,	også	avviklingsgevinster*	på	tidligere	skadeårganger.

Teknisk	resultat	før	merverdiavskrivninger	endte	på	49,5	millioner	kroner	i	tredje	
kvartal	og	166,1	millioner	kroner	hittil	i	år,	mot	et	resultat	på	henholdsvis	minus	17,2	
millioner	kroner	og	positive	10,9	millioner	kroner	i	tilsvarende	perioder	i	2007.	

premieinntekter
Premieinntekter	for	egen	regning	ble	522,4	millioner	kroner	i	tredje	kvartal	
	sammenlignet	med	356,8	millioner	kroner	i	samme	periode	i	2007,	tilsvarende	
en	økning	på	46,4	prosent.	Økningen	skyldes	både	positiv	markedsutvikling	og	
effekten	av	kjøpet	av	det	svenske	skadeforsikringsselskapet	Tennant	Insurance	
Group	(nå	Gjensidige	Sverige)	i	2007.

Premieutviklingen	er	i	hovedsak	i	tråd	med	forventningene,	og	tilfredsstillende	i	
markeder	preget	av	lav	vekst	og	sterk	konkurranse	mellom	aktørene.	Næringslivs-
segmentet	viser	en	sterk	premieutvikling,	mens	kommune	og	privatmarkedet	viser	
en	forholdsvis	flat	premieutvikling.

I	tredje	kvartal	har	Gjensidige	Sverige	startet	sin	satsning	i	det	svenske	nærings-
livsmarkedet,	og	utviklingen	så	langt	er	i	tråd	med	forventningene.	

For	tredje	kvartal	ble	opptjent	premie	for	egen	regning	1.520,5	millioner	kroner,	
mot	981,2	millioner	kroner	i	2007.

erstatningskostnader
Erstatningskostnadene	i	tredje	kvartal	endte	på	420,8	millioner	kroner,	som	
gir	en	skadeprosent	for	egen	regning	på	80,6	mot	82,4	tilsvarende	periode	i	
fjor.	Utviklingen	er	positiv	i	tredje	kvartal,	til	tross	for	flere	større	skadetilfel-
ler	i	den	svenske	virksomheten.	Hittil	i	år	er	skadeprosenten	77,6	mot	81,6	i	
samme	periode	i	2007.	

driftskostnader
Driftskostnadene	endte	på	75,2	millioner	kroner	i	tredje	kvartal,	og	ga	en	kost-
nadsandel	på	14,4.	Tilsvarende	kostnadsandel	for	tredje	kvartal	i	2007	var	
27,3.	Den	positive	kostnadsutviklingen	kan	tilskrives	generell	effektivisering	av	
driften	og	konkrete	effekter	av	sammenslåingen	av	virksomhetene	i	Danmark.	
Hittil	i	år	er	kostnadsandelen	15,9,	mot	22,4	etter	tredje	kvartal	i	2007.		

Produktgrupper Øvrig Norden

Person

Motorvogn

Bygning29,0 %

Ansvar

10,5 % Annet

2,0 %

27,0 %

Forfalt bruttopremie hittil i år

31,5 %

skadeForsikrinG ØvriG norden 3. kv. 2008 3. kv. 2007 1.1-30.9.2008 1.1-30.9.2007 1.1-31.12.2007

Millioner kroner
Forfalt	bruttopremie 	264,8	 	138,6	 	1.828,8	 	1.221,5	 	1.810,4	

Premieinntekt	f.e.r. 	522,4	 	356,8	 	1.520,5	 	981,2	 	1.685,3	
Allokert	investeringsavkastning 	23,1	 	17,9	 	66,7	 	50,9	 	74,4	
Erstatningskostnader	f.e.r. 	(420,8) 	(294,1) 	(1.179,3) 	(800,7) 	(1.376,3)
Premierabatter	og	andre	gevinstavtaler 			 	(0,5) 	(0,5) 	(0,5)
Forsikringsrelaterte	driftskostnader 	(75,2) 	(97,3) 	(241,7) 	(220,2) 	(360,8)
Teknisk resultat før merverdiavskrivninger  49,5  (17,2)  166,1  10,9  22,1 
Merverdiavskrivninger - immaterielle eiendeler  (20,6)  (23,1)  (63,0)  (62,7)  (85,7)
Teknisk resultat  28,9  (40,3)  103,0  (51,8)  (63,6)

Underwriting resultat 1  26,4  (35,1)  99,4  (40,0)  (52,3)

Skadeprosent	f.e.r.	2 80,6	% 82,4	% 77,6	% 81,6	% 81,7	%
Kostnadsandel	f.e.r.	3 14,4	% 27,3	% 15,9	% 22,4	% 21,4	%
Combined	ratio	f.e.r.	4 94,9	% 109,7	% 93,5	% 104,0	% 103,1	%

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

*	Avviklingsgevinst/tap:	Estimatavvik	fra	tidligere	perioder
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skadeForsikrinG BaltikUM
•	 Premieinntekter	for	egen	regning	økte	med	95,5	prosent	til	165,2	mil	lioner	

kroner	i	tredje	kvartal.	
•	 Reso	Europa	i	Litauen	er	inkludert	i	tallene	fra	1.	juni	og	utgjør	39	mil	lioner	

kroner	av	veksten	i	premieinntekter	for	egen	regning.
•	 Underwriting	resultat	ble	7,5	millioner	kroner,	mot	3,2	millioner	kroner	i	

samme	periode	i	fjor.
•	 Driftskostnadene	øker,	og	viser	en	vekst	på	87,4	prosent	mot	tilsvarende	

periode	i	fjor.	Økningen	skyldes	høyere	variable	kostnader	som	følge	av	
økt	omsetning,	økende	lønnsnivå	og	inflasjon.	I	tillegg	har	Reso	Europa,	
Litauen,	et	høyere	relativt	kostnadsnivå	som	påvirker	kostnadsveksten.

	
resultatutvikling 
Underwriting	resultatet	ble	7,5	millioner	kroner	i	kvartalet,	en	solid	forbedring	
fra	et	resultat	på	3,2	millioner	kroner	i	samme	kvartal	i	2007.	Hittil	i	år	ble	
	underwriting	resultatet	21,3	millioner	kroner,	sammenlignet	med	12,6	millio-
ner	kroner	i	samme	periode	i	fjor.	Combined	ratio	for	tredje	kvartal	ble	94,9	
mot	94,1	i	tredje	kvartal	2007,	mens	combined	ratio	hittil	i	år	ble	93,9	mot	
93,8	i	samme	periode	i	2007.	

Teknisk	resultat	før	merverdiavskrivninger	for	segmentet	endte	på	13,2	mil-
lioner	kroner	i	tredje	kvartal	mot	11,2	millioner	kroner	i	tilsvarende	periode	i	
2007.	Hittil	i	år	ble	resultatet	35,8	millioner	kroner	mot	20,6	millioner	kroner	
i	samme	periode	i	fjor.		

premieinntekter
Premieinntekter	for	egen	regning	i	tredje	kvartal	var	165,2	millioner	kro-
ner,	tilsvarende	en	økning	på	95,5	prosent	fra	84,5	millioner	kroner	i	tredje	
kvartal	2007.	Oppkjøpet	av	Reso	Europa	har	bidratt	til	veksten	i	premieinn-
tekter	for	egen	regning,	men	omtrent	halvparten	av	veksten	er	organisk.	
Premie	utviklingen	er	i	hovedsak	i	tråd	med	forventningene,	og	er	større	enn	
	markedsveksten	i	Baltikum.		

Veksten	i	det	baltiske	skadeforsikringsmarkedet	er	vesentlig	redusert	i	tredje	
kvartal	i	år	i	forhold	til	i	fjor.	I	første	halvår	var	veksten	på	19	prosent,	mens	
den	i	perioden	juli	og	august	var	redusert	til	syv	prosent.	Det	er	forventet	at	
den	største	vekstnedgangen	vil	komme	i	det	latviske	markedet.	Reduksjonen	
skyldes	forverring	av	den	økonomiske	situasjonen	i	de	baltiske	landene.	

Inflasjonen	i	de	baltiske	landene	er	høy,	og	det	er	et	kontinuerlig	fokus	på		riktig	
premienivå	sett	i	forhold	til	de	økte	skadekostnadene.	

Hittil	i	år	er	opptjent	premie	for	egen	regning	399,4	millioner	kroner,	mot	
235,2	millioner	kroner	i	2007.

erstatningskostnader
Erstatningskostnadene	i	tredje	kvartal	endte	på	106,1	millioner	kroner,	som	
gir	en	skadeprosent	for	egen	regning	på	64,3	i	tredje	kvartal	mot	62,1	i	tredje	
kvartal	2007.	Endringen	i	skadeprosenten	skyldes	i	hovedsak	økte	gjennom-
snittlige	skadekostnader	som	følge	av	inflasjon.	Gjensidige	Baltikum	har	ikke	
vært	rammet	av	store	skadehendelser	i	perioden.	Hittil	i	år	ble	skadeprosen-
ten	63,6	mot	63,4	i	samme	periode	i	2007.

driftskostnader
Driftskostnadene	for	tredje	kvartal	ble	50,6	millioner	kroner	mot	27,0	millio-
ner	kroner	i	tilsvarende	kvartal	2007.	Økningen	i	kostnadene	fra	tredje	kvar-
tal	i	fjor	til	tredje	kvartal	i	år	skyldes,	i	tillegg	til	større	aktivitet	i	sel	skapet,	
effekten	av	det	oppkjøpte	selskapet	Reso	Europa	som	er	konsolidert	fra		
1.	juni	2008.	Reso	Europa	har	en	vesentlig	høyere	kostnadsprosent	enn	øvrig	
virksomhet	i	segmentet.	

Kostnadsbasen	i	Baltikum	er	i	stor	grad	preget	av	variable	kostnader	knyttet	
til	salg	som	raskt	kan	tilpasses	endringer	i	premienivået.	I	tillegg	arbeides	det	
med	tiltak	for	å	redusere	nivået	på	de	øvrige	driftskostnadene.		

Kostnadsandelen	ble	30,6	i	tredje	kvartal,	mot	32,0	i	tredje	kvartal	i	2007.	Hittil	
i	år	er	kostnadsandelen	30,3	mot	30,4	i	samme	periode	i	2007.	

skadeForsikrinG BaltikUM 3. kv. 2008 3. kv. 2007 1.1-30.9.2008 1.1-30.9.2007 1.1-31.12.2007

Millioner kroner
Forfalt	bruttopremie 	179,6	 	90,4	 	476,5	 	304,5	 	432,6	

Premieinntekt	f.e.r. 	165,2	 	84,5	 	399,4	 	235,2	 	360,2	
Allokert	investeringsavkastning 	5,7	 	8,0	 	14,5	 	8,0	 	11,4	
Erstatningskostnader	f.e.r. 	(106,1) 	(52,5) 	(254,2) 	(149,2) 	(229,5)
Premierabatter	og	andre	gevinstavtaler 	(1,0) 	(1,8) 	(2,9) 	(1,8) 	(1,5)
Forsikringsrelaterte	driftskostnader 	(50,6) 	(27,0) 	(121,0) 	(71,5) 	(113,9)
Teknisk resultat før merverdiavskrivninger  13,2  11,2  35,8  20,6  26,6 
Merverdiavskrivninger - immaterielle eiendeler  (1,4)  (4,3)  (7,1)  (13,0)  (17,6)
Teknisk resultat  11,7  6,9  28,7  7,6  9,0 

Underwriting resultat 1  7,5  3,2  21,3  12,6  15,2 

Skadeprosent	f.e.r.	2 64,3	% 62,1	% 63,6	% 63,4	% 63,7	%
Kostnadsandel	f.e.r.	3 30,6	% 32,0	% 30,3	% 30,4	% 31,6	%
Combined	ratio	f.e.r.	4 94,9	% 94,1	% 93,9	% 93,8	% 95,4	%

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

Produktgrupper Baltikum

Motorvogn 

10,9 %

79,1 %

6,3 %

Bygning

Annet
1,9 % 1,8 %

Forfalt bruttopremie hittil i år
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pensjon oG sparinG 
•	 Midler	til	forvaltning	økte	med	273,6	millioner	kroner	(164,0	millioner	

kroner)	i	kvartalet	til	2.506,1	millioner	kroner	(848,1	millioner	kroner)	ved	
utløpet	av	perioden.

•	 Fortjenestemarginen	ble	0,3	prosent	(0,4	prosent)	i	kvartalet.	Nedgangen	
skyldes	i	hovedsak	endret	produktsammensetning	på	midler	til	forvaltning	
og	redusert	forsikringslønnsomhet.

•	 Underskuddet	før	skatt	ble	35,5	millioner	kroner,	som	er	tilnærmet		uendret	
fra	tilsvarende	periode	i	fjor.

	
resultatutvikling
Resultat	før	skatt	for	kvartalet	ble	minus	35,5	millioner	kroner	sammenlignet	
med	minus	27,5	millioner	kroner	i	samme	kvartal	i	fjor.	Virksomheten	er	i	en	
opp	byggingsfase,	og	resultatet	er	på	linje	med	forventet.	Resultat	før	skatt	
for	virksomheten	hittil	i	år	ble	et	underskudd	på	102,6	millioner	kroner,	mot	et	
	underskudd	på	96,7	millioner	kroner	samme	periode	i	2007.	

Fortjenestemarginen	i	tredje	kvartal	var	på	0,3	prosent	mot	0,4	prosent	i	tredje	kvar-
tal	i	fjor.	Nedgangen	skyldes	en	kraftig	vekst	i	forvaltningskapitalen	som	følge	av	
tilflyttinger	av	pensjonsmidler	hvor	det	ikke	mottas	tegningsinntekter.	Per	utløpet	av	
tredje	kvartal	var	fortjenestemarginen	0,8	prosent	mot	1,7	i	samme	periode	i	fjor.

Selskapets	fripoliser	inneholder	en	rentegaranti.	Som	følge	av	negativ	avkastning	
i	finansmarkedene	i	2008	er	resultatet	belastet	med	et	tap	på	rentegarantien	på	
6,9	millioner	kroner	i	tredje	kvartal	og	8,9	millioner	kroner	hittil	i	år.	

premie- og forvaltningsinntekter 
Forfalt	bruttopremie	i	Gjensidige	Pensjonsforsikring	(GPF)	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	
tilflyttede	kontrakter.	For	tredje	kvartal	i	år	var	forfalt	bruttopremie	på	459,0	
millioner	kroner,	mot	93,3	millioner	kroner	i	samme	kvartal	i	2007.	Veksten	
skyldes	økt	premiebestand	knyttet	til	kollektiv	innskuddspensjon,	samt	salg	av	
”fondspensjon”	for	flytting	av	tidligere	oppsparte	IPA	midler	og	tilflytting	av	
fripoliser.	Forfalt	bruttopremie	hittil	i	år	er	1.194,7	millioner	kroner,	inklusive	
791,5	millioner	kroner	i	tilflyttede	midler.	Til	sammenligning	var	totalt	forfalt	
bruttopremie	på	samme	tidspunkt	i	fjor	246,9	millioner	kroner.	

Forvaltningsinntektene	i	Gjensidige	Investeringsrådgivning	(GIR)	i	tredje	kvartal	
isolert	ble	3,5	millioner	kroner	mot	1,4	millioner	kroner	i	2007.	Forvaltningsinn-
tektene	ble	11,2	millioner	kroner	hittil	i	år	mot	5,4	millioner	kroner	i	fjor.	Økningen	
skyldes	større	forvaltningsinntekter	som	følge	av	økt	kapital	til	forvaltning.

Samlet	hadde	segmentet	Pensjon	og	Sparing	en	netto	tilgang	på	2.036	nye	

kunder	i	kvartalet.	84,4	prosent	av	kundene	ved	utløpet	av	kvartalet	er	også	
forsikringskunder.

kapital til forvaltning 
Et	urolig	finansmarked	og	den	senere	tids	negative	presseomtale	har	resultert	
i	en	generell	redusert	etterspørsel	etter	spareprodukter,	samt	en	dreining	mot	
	rentefond	med	lavere	marginer.	På	tross	av	dette	hadde	pensjons	og	sparevirk-
somheten	i	Gjensidige	en	samlet	kapital	til	forvaltning	på	2.506,1	millioner	kroner	
ved	utløpet	av	kvartalet	mot	848,1	millioner	kroner	på	samme	tid	i	2007.	

Kapital	til	forvaltning	i	GPF	har	økt	med	342,5	millioner	kroner	i	løpet	av	tredje	
kvartal,	og	den	totale	kapitalen	til	forvaltning	utgjorde	1.714,8	millioner	kroner	
ved	utgangen	av	tredje	kvartal.	Økningen	relaterer	seg	i	stor	grad	til	salget	av	
”Fondspensjon”	og	fripoliser.	Kapital	til	forvaltning	i	GIR	er	redusert	med	68,9	
millioner	kroner	i	tredje	kvartal	og	utgjorde	totalt	791,3	millioner	kroner	ved	ut-
løpet	av	kvartalet.	Nedgangen	skyldes	noen	innløsninger	som	følge	av	de	urolige	
finansmarkedene	i	tillegg	til	en	generell	verdinedgang	på	midlene.	Netto	innløs-
ning	utgjør	21	millioner	kroner,	mens	verdinedgangen	utgjør	48	millioner	kroner.	
Forvaltede	pensjonsmidler	er	regnskapsført	i	GPF	sin	balanse,	mens	forvaltede	
investeringsmidler	i	GIR	ikke	er	balanseført.

driftskostnader
Totale	driftskostnader	i	tredje	kvartal	utgjorde	43,6	millioner	kroner,	hvorav	
25,0	millioner	kroner	er	forsikringsrelaterte.	Tilsvarende	tall	for	tredje	kvartal	
i	2007	er	henholdsvis	30,7	millioner	kroner	og	19,0	millioner	kroner.	Kost-
nadsutviklingen	er	som	forventet.	

Totale	driftskostnader	hittil	i	år	utgjorde	126,3	millioner	kroner,	hvorav	78,3	
millioner	kroner	er	forsikringsrelaterte.	

Pensjon og Sparing
Kapital til forvaltning ved utløpet av perioden (samme periode i fjor)

Sparemidler

Pensjons-
midler1.714,8

(310,1)

Mill NOK

791,3
 (538,0)

pensjon oG sparinG 3. kv. 2008 3. kv. 2007 1.1-30.9.2008 1.1-30.9.2007 1.1-31.12.2007

Millioner kroner
Forfalt	bruttopremie 	459,0	 	93,3	 	1.194,7	 	246,9	 	496,4	

Premieinntekt	f.e.r. 	6,7	 	6,6	 	33,4	 	14,6	 	27,9	
Erstatningskostnader	f.e.r. 	(3,6) 	(4,8) 	(29,1) 	(10,6) 	(19,3)
Forsikringsrelaterte	driftskostnader 	(25,0) 	(19,0) (78,3) 	(61,7) 	(84,9)
Teknisk resultat  (21,9)  (17,2)  (74,1)  (57,7)  (76,3)
Forvaltningsinntekter  3,5  1,4  11,2  5,4  9,4 

Netto andre inntekter og kostnader inkl. finans  (17,1)  (11,7)  (39,7)  (44,4)  (56,1)
 Resultat før skatt  (35,5)  (27,5)  (102,6)  (96,7)  (123,0)

Kapital	til	forvaltning	(GPF),	tilgang	i	perioden 	342,5	 	66,0	 	1.117,7	 	257,0	 	544,0	
Kapital	til	forvaltning	(GIR),	tilgang	i	perioden 	(68,9) 	98,0	 	178,3	 	350,2	 	425,2	
Kapital	til	forvaltning	(GPF)	ved	utløpet	av	perioden 	1.714,8	 	310,1	 	597,0	
Kapital	til	forvaltning	(GIR)	ved	utløpet	av	perioden 	791,3	 	538,0	 	613,0	
Fortjenestemargin	total	i	prosent	1 	0,3	 	0,4	 	0,8	 	1,7	 	2,5	

1		 Fortjenestemargin	total	i	prosent	=	(periodens	premieinntekter		periodens	erstatninger	+	periodens	forvaltningsinntekter)	/	gjennomsnittlig	kapital	til	forvaltning	i	perioden
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Bankens	innskudd	økte	med	651,5	millioner	kroner	i	tredje	kvartal,	til	3.476,0	
millioner	kroner	ved	utgangen	av	kvartalet.	Innskuddsveksten	er	fortsatt	god,	og	
den	prosentvise	innskuddsdekningen	i	perioden	er	120,3	prosent.	Innskudds-
dekningen	ved	utgangen	av	tredje	kvartal	er	82,4	prosent.	Av	totale	innskudd	
har	Gjensidige	Forsikring	en	post	på	129	millioner	kroner	som	et	resultat	av	at	
Gjensidige	Bank	forestår	deler	av	utbytteutbetalingen	for	selskapet.	

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

Andre	inntekter	omfatter	provisjoner,	honorarer	og	virkelig	verdi	justeringer.

driftskostnader
Driftskostnadene	i	tredje	kvartal	utgjorde	27,2	millioner	kroner	mot	26,6	
	millioner	kroner	i	tredje	kvartal	2007.	Per	tredje	kvartal	utgjorde	driftskost
nadene	97,4	millioner	kroner	mot	88,1	millioner	kroner	i	samme	periode	i	2007.	
Utviklingen	er	i	tråd	med	forventningene.	

Tap	på	utlån	/	garantier	er	en	generell	lovpålagt	gruppenedskrivning	og		
avsetning.	Banken	har	ingen	konstaterte	tap	i	2008	og	det	er	heller	ikke	fore-
tatt	individuelle	nedskrivninger.	Tapsavsetningen	ved	utløpet	av	tredje	kvartal	
på	14,9	millioner	kroner	utgjør	0,24	prosent	av	utlånene.	

kapitaldekning
Kapitaldekningen	ved	utgangen	av	tredje	kvartal	var	på	20,1	prosent	(beregnet	
etter	de	nye	kapitaldekningsreglene	gjeldende	fra	1.	januar	2008),	mot	22,6	
prosent	i	andre	kvartal.	Gjensidige	Bank	er	i	2008	tilført	til	sammen	240,0	mil-
lioner	kroner	fra	morselskapet	i	form	av	kapitalutvidelse	og	konsernbidrag.		

Bank
•	 Bankens	utlån	vokste	med	541,4	millioner	kroner	i	kvartalet	sammenlignet	

med	1.072,1	millioner	kroner	i	tilsvarende	periode	i	fjor.	Ved	utgangen	av	
kvartalet	utgjorde	brutto	utlån	6.280,9	millioner	kroner.

•	 Innskuddsdekningen	har	økt	ytterligere,	og	utgjorde	120,3	prosent	i	
	kvartalet	og	82,4	prosent	ved	utløpet	av	perioden.

•	 Underskudd	før	skatt	i	kvartalet	var	på	11,3	millioner	kroner,	mot	et	under-
skudd	på	26,3	millioner	kroner	samme	periode	i	fjor.	Forbedringen	skyldes	
større	forretningsvolum.

•	 Kundetilgangen	er	fortsatt	god,	til	tross	for	økt	konkurranse	og	svak	
	kredittvekst.

resultatutvikling
Resultat	før	skatt	i	tredje	kvartal	isolert	ble	et	underskudd	på	11,3	millioner	
kroner,	mens	det	i	tilsvarende	periode	i	2007	var	et	underskudd	på	26,3	mil-
lioner	kroner.	Banken	er	i	en	oppstartfase,	og	utviklingen	er	i	tråd	med	for-
ventningen.	Hittil	i	år	ble	det	et	underskudd	på	65,6	millioner	kroner,	mot	et	
underskudd	på	82,0	millioner	kroner	samme	periode	i	fjor.

Antall	registrerte	kunder	økte	med	4.651	i	tredje	kvartal,	og	banken		hadde	
36.659	registrerte	kunder	ved	utløpet	av	tredje	kvartal.	Kundetilgangen		viste	
en	økende	trend,	og	tok	seg	betydelig	opp	i	løpet	av	de	fire	siste	ukene	i	
	kvartalet.	Registrerte	kunder	omfatter	både	kunder	som	i	løpet	av	de	seks	
siste	månedene	har	registrert	seg	for	å	bli	kunde	(startet	blikunde	pro	sessen)	
samt	kunder	som	har	tatt	banken	aktivt	i	bruk.	En	stor	andel	av	de	registrerte	
	kundene	er	også	forsikringskunder;	55,5	prosent	av	de	registrerte	kundene	
ved	utløpet	av	perioden.	

netto rente- og kredittprovisjonsinntekter
Netto	renteinntekter	i	kvartalet	ble	16,1	millioner	kroner	mot	2,8	millioner	
kroner	i	samme	kvartal	i	fjor.	Hittil	i	år	er	netto	renteinntekter	31,8	millioner	
kroner	mot	5,6	millioner	kroner	i	samme	periode	i	fjor.	Rentenetto	(annuali-
sert)	målt	mot	gjennomsnittelig	forvaltningskapital	var	på	0,75	prosent	hittil	
i	år	mot	0,65	prosent	i	samme	periode	i	fjor.

Gjensidige	Bank	opplever	en	jevn	økning	i	utlån,	og	ved	utløpet	av	tredje	
	kvartal	utgjorde	brutto	utlån	6.280,9	millioner	kroner.	Ved	utløpet	av	tredje	
kvartal	i	2007	utgjorde	brutto	utlån	2.105,1	millioner	kroner.	Utlånsporte	føljen	
har	økt	med	541,4	millioner	kroner	i	kvartalet,	mot	1.072,1	millioner	kroner	
i		samme	kvartal	i	fjor.	Utlånene	består	i	all	hovedsak	av	utlån	med	flytende	
rente.		Banken	gir	kun	lån	til	privatkunder.	86,8	prosent	av	utlånene	ved	ut
løpet	av	kvartalet	var	sikret	med	pant	i	bolig	innenfor	80	prosent	eller	lavere	
av	verdien.	Gjennomsnittsengasjementet	ligger	rett	i	overkant	av	en	million	
kroner.	Det	er	ingen	enkelteksponeringer	over	ti	millioner	kroner.	

Bank 3. kv. 2008 3. kv. 2007 1.1-30.9.2008 1.1-30.9.2007 1.1-31.12.2007

Millioner kroner
Netto	rente	og	kredittprovisjonsinntekter 	16,1	 	2,8	 	31,8	 	5,6	 	11,3	
Andre	inntekter 	3,0	 	1,5	 	8,2	 	4,4	 	6,1	
Driftskostnader 	(27,2) 	(26,6) 	(97,4) 	(88,1) 	(126,5)
Tap	på	utlån	/	garantier 	(3,3) 	(4,0) (8,2) 	(4,0) 	(6,7)
Resultat før skatt  (11,3)  (26,3)  (65,6)  (82,0)  (115,8)

Brutto utlån, tilgang i perioden  541,4  1.072,1  2.899,5  2.105,1  3.381,4 

Innskudd, tilgang i perioden  651,5  587,5  3.476,0  975,4  1.701,1 
Brutto utlån ved utløpet av perioden  6.280,9  2.105,1  3.381,4 
Innskudd ved utløpet av perioden  5.177,1  975,4  1.701,1 
Innskuddsdekning i perioden isolert 1  120,3  54,8  119,9  46,3  50,3 
Innskuddsdekning ved utløpet av perioden 1  82,4  46,3  50,3 
Rentenetto i prosent, annualisert 2  0,75  0,65  0,71 

1			 Innskuddsdekning	=	Innskudd	i	prosent	av	brutto	utlån
2			 Rentenetto	i	prosent,	annualisert	=	(Renteinntekter	–	rentekostnader)	/	gjennomsnittlig	forvaltningskapital

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

InnskuddUtlån6.280,9
(2.105,1)

Mill NOK

5.177,1
(975,4)
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Helserelaterte tjenester
•	 Driftsinntektene	i	tredje	kvartal	økte	med	48,7	prosent	til	117,9	millioner	

kroner.
•	 Lønnsomheten	i	virksomheten	utvikler	seg	positivt,	og	EBITAmargin	

	utgjorde	6,1	prosent	i	tredje	kvartal	(1,4	prosent).
•	 Resultat	før	skatt	var	på	4,2	millioner	kroner	i	tredje	kvartal	(1,3	millioner	

kroner)	og	17,9	millioner	kroner	hittil	i	år	(13,7	millioner	kroner).

driftsinntekter
I	tredje	kvartal	var	driftsinntektene	117,9	millioner	kroner	mot	79,3	millioner	
kroner	i	tilsvarende	kvartal	i	fjor.	Driftsinntektene	hittil	i	år	ble	360,8	millioner	
kroner,	mot	220,8	millioner	kroner	samme	periode	i	2007.	Den	sterke	omset-
ningsøkningen	skyldes	en	kombinasjon	av	oppkjøp	og	organisk	vekst.	

HMT	Kompetansepartner	BA	er	konsolidert	inn	fra	første	kvartal	2008	(effekt	
på	omsetning	hittil	i	år	på	tre	millioner	kroner),	Fabipartner	AS	er	konsolidert	
fra	andre	kvartal	2008	(effekt	på	omsetning	hittil	i	år	på	ti	millioner	kroner)	
mens	Sensus	AS	er	konsolidert	fra	tredje	kvartal	2008	(effekt	på	omsetning	
hittil	i	år	på	1,6	millioner	kroner).	Samlet	har	den	oppkjøpte	virksomheten	bi-
dratt	med	14,6	millioner	kroner	i	omsetning	hittil	i	år.	

Inntektene	innen	helsesegmentet	er	preget	av	sesongmessig	svingninger.	
Aktivitetene	innenfor	bedriftshelsetjenester	og	sykehustjenester	er	betyde-
lig	lavere	i	juli	og	august	enn	ellers	i	året.	Dette	skyldes	i	hovedsak	kundenes	
ferieavvikling.	

eBita
EBITA	for	kvartalet	ble	7,2	millioner	kroner	mot	1,1	millioner	kroner	i	samme	
kvartal	i	2007.	Dette	gir	en	EBITAmargin	på	6,1	prosent	i	tredje	kvartal	mot		
1,4	prosent	i	tilsvarende	periode	i	fjor.	EBITA	hittil	i	år	er	29,9	millioner	kroner,	
mot	13,2	millioner	kroner	i	samme	periode	i	fjor.	Akkumulert	ble	EBITAmarginen	
8,3	prosent	mot	6,0	prosent	samme	periode	i	fjor.	Økningen	i	EBITAmarginen	
sammenlignet	med	tilsvarende	periode	i	fjor	skyldes	i	hovedsak	forbedret	drift	
ved	integrasjon	av	oppkjøpt	virksomhet	og	god	utfaktureringsgrad.	

Helserelaterte tjenester

Privat 
sykehus og 
spesialist-

tjenester

Trygghets-
alarmtjenester

Bedrifts-
helsetjenester 57,3 %

20,0 %

22,6 %

Driftsinntekter hittil i år

Helserelaterte tjenester 3. kv. 2008 3. kv. 2007 1.1-30.9.2008 1.1-30.9.2007 1.1-31.12.2007

Millioner kroner
Driftsinntekter	 	117,9	 	79,3	 	360,8	 	220,8	 	335,5	

Driftskostnader	 	(110,7) 	(78,2) 	(330,9) 	(207,6) 	(309,1)
EBITA 1  7,2  1,1  29,9  13,2  26,4 
Netto	finans	og	amortisering 	(3,0) 	0,2	 	(12,0) 	0,5	 	0,4	
Resultat før skatt  4,2  1,3  17,9  13,7  26,8 

EBITA margin i prosent 2  6,1  1,4  8,3  6,0  7,9 

1			 	EBITA	=	resultat	før	finans,	skatt	og	amortisering
2			 	EBITA	margin	i	prosent	=	EBITA	/	driftsinntekter



GjensidiGe ForsikrinG – tredje kvartal 2008 11

Finansielle eiendeler oG eiendoM 3.kv.2008 1.1-30.9.2008
Balanseført verdi

30.9.2008

Millioner kroner
Aksjer	 747,7 (606,2) 3.558,2
Pengemarked 188,6 584,5 15.814,6
Omløpsobligasjoner (71,7) 48,5 10.532,6
Obligasjoner	som	holdes	til	forfall 125,3 317,1 11.408,5
Eiendom 40,5 391,4 6.070,0
Hedgefond	og	andre	finansielle	investeringer (42,0) (57,5) 1.205,0
Øvrige	finansposter	1 (56,9) (171,1) (195,8)
Forvaltningskostnader	 	(11,2) 	(31,3) 0,0
Finansresultat 920,4 475,2 48.393,1
Finansinntekter	i	GPS	og	GB 17,8 41,1 	
Netto finansielle inntekter og kostnader 938,2 516,3   

1			 	Posten	består	i	hovedsak	av	diskonteringseffekter	av	forsikringsforpliktelsene	i	Danmark,	mismatch	mellom	rente	og	inflasjonsjusteringen	av	passivasiden	i	Danmark	versus		rente	
og	inflasjonshedgen,	avskrivning	av	merverdi	på	forsikringsporteføljer,	samt	valutasikring	av	Gjensidige	Sverige	og	Gjensiidge	Baltic.	Bokført	verdi	svarer	til	markedsverdien	av	rente	
og	inflasjonsswap	i	Danmark.

ForvaltninG av Finansielle eiendeler oG eiendoM
•	 Konsernets	investeringsportefølje	utgjorde	48.393,1	millioner	kroner	ved	

utløpet	av	kvartalet.
•	 Finansresultatet	for	investeringsporteføljen	ble	920,4	millioner	kroner	i	

kvartalet,	mot	473,9	millioner	kroner	i	samme	kvartal	i	fjor.	
•	 Finansavkastningen	i	kvartalet	var	på	1,9	prosent,	mot	1,0	prosent	i	til-

svarende	kvartal	i	2007.

investeringsporteføljen
Konsernets	investeringsportefølje	omfatter	alle	investeringsmidler	i		konsernet,	
med	unntak	av	Gjensidige	Bank	(GB)	og	Gjensidige	Pensjon	og	Sparing	(GPS).	
Ved	utløpet	av	kvartalet	utgjorde	investeringsporteføljen	48.393,1	millio-
ner	kroner.

Investeringene	gjøres	i	første	rekke	for	å	dekke	de	forsikringstekniske	avset	ninger,	
men	konsernet	er	i	en	kapitalmessig	situasjon	som	gjør	at	det	kan	investeres	
ut	fra	å	maksimere	avkastningen	gitt	selskapets	risikotoleranse	for	egenkapi-
talen.	I	den	strategiske	allokeringen	legges	det	opp	til	å	ha	en	veldiversifisert	
portefølje	for	over	tid	å	oppnå	den	beste	risikojusterte	avkastning.	

Den	taktiske	allokeringen	kan	avvike	fra	den	strategiske	innenfor	gitte	fri-
hetsgrader.	Dette	for	å	utnytte	markedsmessige	muligheter	og	aktiv	forvalt-
ning	av	ulike	aktivaklasser.	Gjennom	kvartalet	er	andelen	obligasjoner	som	
holdes	til	forfall	økt	på	bekostning	av	investeringer	i	pengemarked,	hedge-
fond	og	aksjer.	

Ved	utløpet	av	kvartalet	består	aksjeeksponeringen	i	hovedsak	av	aksjer	i	
Storebrand,	klassifisert	som	tilgjengelig	for	salg,	samt	fondsinvesteringer	

Aktivaallokering
Ved utløpet av perioden
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innen	Private	Equity	(PE).	Fondsinvesteringer	i	PE	er	regnskapsført	til	beste	
estimat	på	virkelig	verdi.	Grunnlaget	for	verdivurderingen	er	EVCA	(European	
Venture	Capital	Association)	sine	prinsipper	for	verdivurdering.	Grunnet	sen	
rapportering	er	det	forrige	kvartals	verdivurdering	som	er	utgangspunktet	for	
regnskapsføringen.	For	å	kompensere	for	sen	rapportering,	korrigeres	det	for	
kjente	hendelser	som	inn	og	utbetalinger,	kjente	verdiendringer	som	obser-
vert	børskurs	og	eventuelt	andre	kjente	hendelser.

Renteporteføljen	består	av	pengemarkedspapirer	og	obligasjoner	samt		
obligasjoner	som	holdes	til	forfall.	Pengemarkedsportefølje	inneholder	hoved-
sakelig	rentepapirer	med	kort	løpetid,	hvor	motpartsrisikoen	er	norske	banker	
og	finansinstitusjoner.	I	kvartalet	er	i	tillegg	en	betydelig	andel	av	porteføljen	
blitt	flyttet	over	i	korte	statspapirer	for	å	opprettholde	likviditeten	i	porteføljen.	
I	obligasjonsporteføljen	er	omtrent	halvparten	av	verdiene	i	danske	realkreditt-
obligasjoner.	Ut	over	dette	er	det	internasjonale	kredittobligasjonsfond	som	
utgjør	størstedelen	av	porteføljen.	Av	obligasjonene	som	holdes	til	forfall	er	
omtrent	70	prosent	utstedt	av	banker,	hvorav	omtrent	halvparten	er	norske.	
Om	lag	ti	prosent	av	verdien	i	porteføljen	er	realrenteobligasjoner.	

Eiendomsinvesteringene	er	konsentrert	om	kontoreiendommer	i	Oslo,	men	
inneholder	også	kjøpesentre	og	kontoreiendommer	i	andre	norske	byer.	

Finansavkastningen for investeringsporteføljen
Finansavkastningen	i	kvartalet	er	i	stor	grad	påvirket	av	salget	av	aksjer	i	
Lindorff,	som	ga	en	bokføringsmessig	gevinst	på	935,9	millioner	kroner.	Det	
turbulente	aksjemarkedet	og	økningen	i	kredittspreadene	har	hatt	en	nega-
tiv	innvirkning	på	finansresultatet.	
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Sollerud,	5.	november	2008
Styret	i	Gjensidige	Forsikring	BA

Nedgangen	i	aksjemarkedet	medførte	en	nedskriving	av	aksjeinvesteringen	i	
Storebrand	på	180,5	millioner	kroner	over	resultatet	i	perioden.	Aksjeposten	
gir	i	tillegg	et	ytterligere	tap	i	kvartalet	på	55,5	millioner	kroner	som	er	ført	
direkte	mot	egenkapitalen.	

Utgangen	i	kredittspreadene	førte	til	en	svak	avkastning	i	pengemarkeds
porteføljen,	samt	urealiserte	tap	i	obligasjonsporteføljen.	Det	er	særlig	inves-
teringene	i	utenlandske	obligasjonsfond	som	har	bidratt	negativt.	

I	første	halvår	ble	yieldkravet	til	eiendomsinvesteringer	økt	med	0,75	prosent-
poeng.	Det	er	ikke	foretatt	en	ytterligere	generell	yieldøkning	i	tredje	kvar-
tal.	Derimot	er	det	gjort	nedskrivninger	på	enkelteiendommer	på	individuell	
basis	på	totalt	71,5	millioner	kroner	i	kvartalet.	Yieldkravet	i	porteføljen	er	
nå	i	overkant	av	6,7	prosent.			

Finansresultatet	for	investeringsporteføljen	utgjorde	920,4	millioner	kroner	
i	kvartalet,	mot	473,9	millioner	kroner	i	samme	kvartal	i	fjor.		Dette	gir	en		
finansavkastningen	på	1,9	prosent	i	kvartalet,	mot	1,0	prosent	i	tilsvar	ende	
periode	i	2007.	Hittil	i	år	er	avkastningen	1,0	prosent,	mot	5,0	prosent	i		
tilsvarende	periode	i	2007.

Justert	for	nedskrivningen	på	Storebrandinvesteringen	samt	gevinstene	ved	
salg	av	hovedkontoret	på	Sollerud	(første	kvartal)	og	Lindorff	(tredje	kvartal),	
var	finansavkastningen	0,3	prosent	i	kvartalet	isolert	sett	og	negativ	med		
0,3	prosent	hittil	i	år.

orGanisasjonen
Ny	konsernorganisering	ble	gjennomført	med	virkning	fra	1.	juni	2008.	
	Endringen	innebærer	at	all	kundebetjening	i	Norge	samles	i	to	divisjoner	–	
henholdsvis	Privat	og	Næringsliv	–	mens	den	tidligere	var	organisert	i	fem	
geografiske		regioner.	Hovedhensikten	med	omorganiseringen	er	å		ytterligere	
forsterke	og	forbedre	selskapets	kundebetjening.

Konsernet	hadde	totalt	3.677	ansatte	ved	utløpet	av	tredje	kvartal	2008,	hvilket	
er	en	svak	økning	fra	3.659	ved	utløpet	av	andre	kvartal	i	2008.		Dette	fordeler	
seg	med	2.085	ansatte	i	skadevirksomheten	i	Norge	(fra	2.104	ved	utløpet	
av	andre	kvartal),	43	ansatte	i	Gjensidige	Bank	(42),	53	ansatte	i		Gjensidige	
Pensjon	og	Sparing	(46),	samt	636	(628)	i	helsesats	ningen	Hjelp	24	NIMI.		
I	Danmark	har	Gjensidigekonsernet	246	(247)	an	satte,	i	Sverige	(Gjensidige	
Sverige	konsern)	109	(96)	ansatte	og	i	Baltikum	505	(496)	ansatte	(eksklu-
sive	agenter).	Økningen	i	Baltikum	skyldes	hoved	sakelig	oppkjøpet	av	Reso	
Europa	i	annet	kvartal	2008.	For	øvrig	er	det	overført	selgere	fra	Gjensidige	
Pensjon	og	Sparing	til	Gjensidige	Forsikring	i	Norge,	som	en	følge	av	omleg-
gingen	av	distribusjonen.	

eGenkapitalBevis oG BØrsnoterinG
For	å	sikre	tilgang	på	kapital	til	å	finansiere	fremtidig	vekst	og	utvikling,	vedtok	
generalforsamlingen	i	Gjensidige	Forsikring	i	2007	å	utstede	egen	kapitalbevis.	
Utstedelsen	skjedde	gjennom	omklassifisering	av	25	prosent	av	egenkapi-
talen	til	egenkapitalbevis.	Egenkapitalbevisene	ble	overført		vederlagsfritt	til	
	Gjensidigestiftelsen	i	desember	2007.	Stiftelsen	er	pålagt	å	selge	egenkapitalbe-
visene	etter	instruksjon	fra	Gjensidige.	På	grunn	av	de	urolige	finansmarkedene	
har	det	ikke	vært	mulig	å	gjennomføre	børsnotering	i	2008	som	planlagt.

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,	sam	tidig	
som	det	setter	en	verdi	på	Gjensidige,	etablere	et	verdipapir	som	kan	benyttes	
ved	eventuelle	oppkjøp	eller	på	annen	måte	til	å	finansiere	selskapets	vekst-
strategi,	både	innen	bredde	og	geografi.	

Hendelser etter BalansedaGen
I	oktober	inngikk	Gjensidige	avtale	om	kjøp	av	ytterligere	8,69	prosent	av	
aksjene	i	Storebrand.	Etter	kjøpet	eier	Gjensidige	24,05	prosent	av	aksjene	i	
selskapet.	Kjøpet	reflekterer	Gjensidiges	tro	på	de	underliggende	verdiene	i	
selskapet,	og	posten	vurderes	som	en	langsiktig	strategisk	investering.	

Fra	og	med	fjerde	kvartal	2008	reklassifiseres	aksjeposten	fra	kategorien	
	tilgjengelig	for	salg	til	tilknyttet	selskap.	Den	regnskapsmessige	effekten	av	
reklassifiseringen	vil	bli	belastet	regnskapet	i	fjerde	kvartal.	Foreløpige	bereg-
ninger	viser	at	reklassifiseringen	vil	få	en	negativ	resultatmessig	effekt	i	fjerde	
kvartal	2008	i	størrelsesorden	250400	millioner	kroner.	

Utsikter FreMover
Styret	i	Gjensidige	har	gjennomført	en	evaluering	av	konsernets	strategi	og	
finansielle	mål.	Konsernets	vekststrategi	innen	bredde	i	Norge	og	skadefor-
sikring	i	Norden	og	Baltikum	står	fast.	Målet	for	combined	ratio	for	skade-
virksomheten	senkes	fra	nåværende	nivå	på	97	til	mellom	9093	fra	og	med	
2011.	Erstatningsskadekostnadene	reduseres	med	mellom	400	til	500	mil-
lioner	kroner	fra	og	med	2011.	Driftskostnadene	reduseres	med	300	til	400	
millioner	kroner	fra	samme	periode.	Det	er	igangsatt	et	arbeid	for	å	ytterligere	
konkretisere	tiltak	knyttet	til	ovennevnte.

Forsikringsvirksomheten	har	levert	gode	resultater	gjennom	året,	og	det	for-
ventes	en	tilfredsstillende	forsikringsmessig	lønnsomhet	for	året	sett	under	
ett.	Nye	distribusjonskanaler	og	endret	rollefordeling	mellom	disse,	antas	på	
sikt	å	gi	grunnlag	for	økt	markedskraft.	

Avkastningen	i	finansmarkedene	har	vært	negativ	og	volatil	så	langt	i	2008.	
Kredittkrisen	kombinert	med	forventet	lav	eller	ingen	vekst	i	de	mest		sentrale	
økonomiene	gjør	at	det	knytter	seg	betydelig	usikkerhet	til	den	videre	ut
viklingen.	Uroen	i	finansmarkedene	forventes	imidlertid	fortsatt	å	sette	sitt	
preg	på	Gjensidiges	resultater	i	2008.	Som	følge	av	dette	vil	ikke	Gjensidige		
nå	sitt	mål	om	en	egenkapitalavkastning	på	15	prosent	før	skatt	i	2008.	

Gjensidige	har	betydelige	kapitalbuffere,	både	i	forhold	til	interne	risiko	modeller	
og	legale	kapitaldekningskrav.	Styret	vurderer	konsernets	kapitalsituasjon	og	
soliditet	som	sterk.	
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resUltatreGnskap

Millioner kroner 3. kv. 2008 3. kv. 2007
1.1.-30.9.

2008
1.1.-30.9.

 2007
1.1.-31.12. 

2007

premieinntekter
Forfalt	bruttopremie 	3.445,7	 	2.870,4	 	13.952,5	 	12.384,6	 	15.726,5	
Avgitt	gjenforsikring 	(24,0) 	87,4	 	(282,9) 	(214,3) 	(250,3)
Forfalt	premie	for	egen	regning 	3.421,7	 	2.957,8	 	13.669,6	 	12.170,3	 	15.476,2	
Endring	i	bruttopremieavsetning 	689,5	 	1.004,3	 	(2.177,1) 	(1.142,0) 	(658,6)
Endring	i	gjenforsikringsandel 	(82,9) 	(136,6) 	87,0	 	(9,1) 	58,3	
premieinntekt for egen regning  4.028,3  3.825,5  11.579,5  11.019,2  14.875,9 

Allokert	investeringsavkastning		fra	ikketeknisk	regnskap 	370,6	 	395,9	 	1.042,8	 	1.104,2	 	1.475,1	

erstatningskostnader
Betalte	bruttoerstatninger 	(2.504,3) 	(2.479,8) 	(8.060,3) 	(7.535,6) 	(10.156,3)
Betalt	gjenforsikringsandel 	11,9	 	139,1	 	32,0	 	163,2	 	206,4	
Endring	i	brutto	erstatningsavsetning 	(578,5) 	(276,5) 	(907,5) 	(1.238,7) 	(1.533,5)
Endring	i	gjenforsikringsandel 	8,9	 	(156,5) 	(12,5) 	(155,3) 	(212,5)
erstatningskostnader for egen regning  (3.062,0)  (2.773,6)  (8.948,3)  (8.766,3)  (11.695,8)

Premierabatter	og	andre	gevinstavtaler 	3,5	 	(10,0) 	(4,0) 	(12,3) 	(20,0)

Forsikringsrelaterte	adm.	kostnader	inkl.	salgskostnader 	(648,9) 	(627,8) 	(2.015,3) 	(1.971,5) 	(2.720,9)

Mottatte	provisjoner	for	avgitt	gjenforsikring 	2,8	 	1,2	 	8,7	 	5,6	 	36,6	
sum forsikringsrelaterte driftskostnader  (646,1)  (626,7)  (2.006,6)  (1.966,0)  (2.684,3)

resultat av teknisk regnskap før merverdiavskrivninger  694,3  811,1  1.663,3  1.378,7  1.950,8 

Merverdiavskrivninger		immaterielle	eiendeler 	(22,0) 	(27,4) 	(70,2) 	(75,7) 	(103,3)

resultat av teknisk regnskap  672,3  783,7  1.593,2  1.303,0  1.847,5 

inntekter fra finansielle eiendeler
Inntekter	fra	tilknyttede	selskaper 	13,8	 	17,3	 	34,1	 	28,9	 	39,6	
Inntekter	fra	og	verdiregulering	av	bygninger	og	faste	eiendommer 	28,0	 	210,7	 	(303,4) 	415,6	 	881,4	
Inntekter	fra	andre	finansielle	eiendeler 	797,1	 	429,0	 	1.813,5	 	1.173,7	 	1.597,7	
Urealiserte	gevinster	og	reversering	av	urealiserte	tap	på	omløpsmidler 	370,5	 	(433,9) 	762,9	 	65,4	 	82,8	
Gevinst	ved	realisasjon	av	finansielle	eiendeler 	3.189,6	 	976,4	 	5.072,0	 	1.905,1	 	3.645,8	
sum inntekter fra finansielle eiendeler  4.399,0  1.199,4  7.379,2  3.588,6  6.247,2 

kostnader knyttet til finansielle eiendeler
Administrasjonskostnader	knyttet	til	bygninger	og	faste	eiendommer 	(16,5) 	(29,2) 	(83,6) 	(104,5) 	(137,7)
Administrasjonskostnader	knyttet	til	finansielle	eiendeler 	(7,8) 	(17,3) 	(26,7) 	(33,9) 	(56,9)
Rentekostnader 	(189,9) 	(224,7) 	(578,0) 	(435,9) 	(619,7)
Andre	kostnader	knyttet	til	finansielle	eiendeler 	(12,8) 	(16,8) 	(37,5) 	(32,9) 	(71,7)
Urealiserte	tap	og	reversering	av	urealiserte	gevinster	på	omløpsmidler 	(891,2) 	60,1	 	(2.574,2) 	(105,1) 	(940,4)
Tap	ved	realisasjon	av	finansielle	eiendeler 	(2.342,6) 	(468,9) 	(3.562,9) 	(569,3) 	(1.600,6)
sum kostnader knyttet til finansielle eiendeler  (3.460,8)  (696,9)  (6.862,9)  (1.281,7)  (3.427,0)

netto finansinntekter / (-kostnader)  938,2  502,6  516,3  2.307,0  2.820,3 

Allokert	investeringsavkastning		til	teknisk	regnskap 	(370,6) 	(395,9) 	(1.042,8) 	(1.104,2) 	(1.475,1)

Andre	inntekter 	125,4	 	96,2	 	388,9	 	278,5	 	380,0	
Andre	kostnader 	(166,0) 	(143,3) 	(495,0) 	(409,1) 	(552,4)

resultat før skatt  1.199,3  843,3  960,6  2.375,3  3.020,3 

Skattekostnad 	(386,1) 	(189,9) 	352,5	 	(485,4) 	(541,3)

periodens resUltat  813,2  653,5  1.313,1  1.889,9  2.479,0 

Resultat per egenkapitalbevis (basis og utvannet)  0,98  4,25 8,03
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innreGnede inntekter oG kostnader

Millioner kroner
3. kv. 
2008

3. kv.
2007

1.1.-30.9.
 2008

1.1.-30.9.
2007

1.1.-31.12. 
2007

Omregningsdifferanse 	18,0	 	(83,9) 	20,5	 	(156,2) 	(137,1)
Endring	i	eiendeler	tilgjengelig	for	salg 	(55,0) 	(205,5) 	33,6	 	(70,5) 	(430,6)
Pensjoner		estimatavvik 	(326,0)
Andre	endringer 	79,3	 	34,1	 	30,3	
inntekter og kostnader innregnet direkte i egenkapital  (37,5)  (210,1)  88,2  (196,4)  (893,7)

Periodens	resultat 	813,2	 	653,4	 	1.313,1	 	1.889,9	 	2.479,0	

sum innregnede inntekter og kostnader  775,7  443,3  1.401,3  1.693,5  1.585,3 
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Balanse

Millioner kroner noter 30.9.2008 30.9.2007 31.12.2007

eiendeler
Goodwill 	1.600,7	 	1.347,2	 	1.424,8	
Immaterielle	eiendeler 	1.036,8	 	982,0	 	1.022,3	
Aksjer	i	tilknyttede	selskaper 	23,8	 	190,8	 	186,6	
Eiendommer	til	eget	bruk 	330,2	 	1.061,2	 	1.017,5	
Varige	driftsmidler	unntatt	bygninger	og	faste	eiendommer 	346,0	 	371,4	 	366,9	
Investeringseiendommer 	5.707,7	 	5.748,3	 	6.041,7	

Finansielle eiendeler
Finansielle	derivater 	302,3	 	727,4	 	279,1	
Finansielle	eiendeler	til	virkelig	verdi	over	resultatet 	26.247,2	 	24.986,6	 	23.361,8	
Finansielle	eiendeler	som	holdes	til	forfall 	11.178,2	 	8.672,1	 	8.885,6	
Utlån	og	andre	fordringer 	6.763,7	 	2.598,3	 	3.850,0	
Eiendeler	tilgjengelig	for	salg 	2.356,1	 	2.241,0	 	2.765,9	
Eiendeler	i	livsforsikring	med	investeringsvalg 	1.222,5	 	328,6	 	497,5	
Gjenforsikringsdepoter 	0,6	 	149,1	 	0,6	
Gjenforsikringseiendeler 	379,7	 	267,7	 	302,6	
Fordringer	i	forbindelse	med	forsikring 	3.453,8	 	3.384,7	 	3.159,3	
Andre	fordringer 	722,4	 	934,9	 	376,7	
Forskuddsbetalte	kostnader	og	opptjente	ikke	mottatte	inntekter 	649,4	 	521,9	 	528,7	
Kontanter	og	kontantekvivalenter 	3.517,7	 	2.606,8	 	4.092,3	
sUM eiendeler  65.838,8  57.119,9  58.159,9 

eGenkapital oG Forpliktelser

egenkapital
Egenkapitalbeviskapital 	3.860,0	 	3.860,0	
Annen	kapital 	16.822,4	 	20.410,8	 	16.442,5	
Gjensidigefondet 	300,0	
egenkapital 4  20.682,4  20.710,8  20.302,5 

Forpliktelser
Premieavsetning	brutto 7 	7.473,5	 	6.806,2	 	6.060,2	
Erstatningsavsetning	brutto 6 	24.532,5	 	22.814,8	 	23.147,1	
Avsetning	for	premierabatter 	41,3	 	30,3	 	38,4	
Pensjonsforpliktelser 	1.190,0	 	958,3	 	1.233,3	
Andre	avsetninger 	226,9	 	235,9	 	248,7	

Finansiell gjeld
Finansielle	derivater 	733,1	 	41,2	 	39,6	
Innskudd	fra	og	gjeld	til	kunder 	5.048,2	 	975,4	 	1.701,1	
Annen	gjeld 	2.833,7	 	2.034,1	 	2.995,9	
Utsatt	skatt 	926,2	 	1.404,6	 	1.424,1	
Gjeld	i	forbindelse	med	forsikring 	340,4	 	570,5	 	269,2	
Avsatt	ikke	utbetalt	utbytte 	211,0	 	
Avsetning	i	livsforsikring	med	investeringsvalg 	1.222,5	 	328,6	 	497,5	
Påløpte	kostnader	og	forskuddsbetalte	inntekter 	377,0	 	209,1	 	202,3	
sUM eGenkapital oG Forpliktelser  65.838,8  57.119,9  58.159,9 

Sollerud,	5.	november	2008
Styret	i	Gjensidige	Forsikring	BA
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kontantstrØMoppstillinG

1.1.-30.9. 1.1.-30.9. 1.1.-31.12.
Millioner kroner 2008 2007 2007

kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Netto	innbetalte	premier 	13.757,2	 	11.566,0	 	15.295,2	
Netto	utbetalte	erstatninger	 	(7.996,0) 	(7.272,0) 	(9.952,1)

Betalte	driftskostnader	inklusive	provisjoner 	(2.218,7) 	(2.262,0) 	(2.602,1)
Netto	innbetalinger	/	utbetalinger	på	utlån	og	innskudd 	492,4	 	(1.051,0) 	(1.611,7)

Netto	innbetalinger	/	utbetalinger	fra	investeringer:
	 Aksjer	og	andeler 	2.944,7	 	(1.071,0) 	367,3	
	 Obligasjoner	og	sertifikater 	(7.807,2) 	(64,0) 	(294,9)
	 Finansielle	derivater	og	andre	finansielle	instrumenter 	(676,9) 	570,0	 	620,2	
	 Investeringseiendommer 	280,2	 	200,0	 	1.214,8	

Renter	og	øvrige	finansinntekter 	861,9	 	2.114,0	 	804,5	
Netto	innbetalinger	/	utbetalinger	eiendomsdrift 	73,2	 	283,0	 	337,2	
Netto	andre	inntekter	og	kostnader 	74,1	 	(71,0) 	12,2	
Betalte	skatter 	(47,6) 	(26,0) 	(23,1)
netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  (262,6)  2.916,0  4.167,5 

kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Utbetalinger	ved	kjøp	av	datterselskap 	(481,7) 	(2.670,0) 	(2.769,6)
Netto	kjøp	og	salg	av	egne	bygg 	1.439,9	 	(61,0) 	3,3	
Netto	kjøp	og	salg	av	varige	driftsmidler 	(200,7) 	(78,0) 	(380,5)
netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter  757,5  (2.809,0)  (3.146,8)

kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Utbetalt	utbytte 	(810,4)
Utbetaling	av	renter	på	innlån 	(41,4) 	(16,0) 	(46,8)

Netto	innbetalinger	/	utbetalinger	vedrørende	lån 	(302,9) 	116,0	 	710,2	
netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter  (1.154,7)  100,0  663,4 

netto kontantstrøm for perioden  (659,8)  207,0  1.684,1 

Effekt	av	valutakursendringer	på	kontanter	og	kontantekvivalenter 	20,9	 	(9,0) 	(0,8)

netto endring i kontanter og kontantekvivalenter  (638,9)  198,0  1.683,3 

Beholdning	av	kontanter	og	kontantekvivalenter	ved	periodens	begynnelse 	4.092,3	 	2.271,3	 	2.271,3	
Innfusjonerte,	kjøpte	og	solgte	selskaper 	63,9	 	138,0	 	137,8	
Korrigert	beholdning	ved	periodens	begynnelse 	4.156,2	 	2.409,0	 	2.409,1	
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt  3.517,7  2.606,8  4.092,3 

netto endring i kontanter og kontantekvivalenter  (638,5)  197,8  1.683,2 
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skadeForsikrinG

privat næringsliv Øvrig norden Baltikum pensjon og Bank 1  Helserelaterte tilbakeføring og sum

tredje kvartal norge norge sparing   tjenster 1 elimineringer 1

Millioner kroner 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007

segmentinntekter

Segmentinntekter		eksternt 	2.046,1	 	2.009,3	 	1.288,0	 	1.368,3	 	522,4	 	356,8	 	165,2	 	84,5	 	6,7	 	6,6	 	16,1	 	2,8	 	117,9	 	79,3	 	(134,0) 	(82,1) 	4.028,3	 	3.825,5	

Segmentinntekter		konsern	2

sum segmentinntekter  2.046,1  2.009,3  1.288,0  1.368,3  522,4  356,8  165,2  84,5  6,7  6,6  16,1  2,8  117,9  79,3  (134,0)  (82,1)  4.028,3  3.825,5 

segmentresultat  435,6  434,7  218,0  398,0  49,5  (17,2)  13,2  11,2  (21,9)  (17,2)  (11,3)  (26,3)  4,2  1,3  7,1  26,6  694,3  811,1 

	Merverdiavskrivninger 	(22,0) 	(27,4)

	Allokert	investeringsavkastning 	(370,6) 	(395,9)

+	Faktisk	finansavkastning 	938,2	 	502,6	

+	Netto	andre	inntekter 	(40,6) 	(47,1)

resultat før skatt  1.199,3  843,3 

noter til reGnskapet

1. reGnskapsprinsipper
Konsernregnskapet	per	tredje	kvartal	2008,	som	er	avsluttet	30.	septem-
ber	2008,	omfatter	Gjensidige	Forsikring	BA	og	dets	datterselskap	(sammen	
	referert	til	som	«konsernet»)	og	konsernets	andel	i	tilknyttede	selskap	og	
	felleskontrollert	virksomhet.	Regnskapsprinsippene	benyttet	i	delårsrapport
eringen	er	de	samme	som	benyttet	og	beskrevet	i	årsregnskapet	for	2007,	med	
unntak	av	at	sikringsbokføring	er	innført	i	andre	kvartal	på	nettoinvesteringen	
i	den	danske	virksomheten.

Konsernregnskapet	per	tredje	kvartal	2008	er	avlagt	i	henhold	til	IFRS	og	ut-
arbeidet	i	samsvar	med	IAS	34	Delårsrapportering.	Delårsregnskapet	omfatter	
ikke	all	informasjon	som	kreves	i	et	fullstendig	årsregnskap	og	bør	leses	i	sam-
menheng	med	konsernregnskapet	for	2007.	IFRIC	12,	13	og	14	er	obligatoriske	
for	regnskap	avlagt	i	2008,	men	har	ikke	gitt	vesentlig	effekt	for	rapporterte	tall.	
Av	standarder	som	ikke	er	obligatoriske	å	anvende	i	2008,	er	IFRS	8	om	segmen-
ter	likevel	tatt	i	bruk.	Implementering	av	standarden	ga	ikke	vesentlig	effekt	på	
segmentinndelingen,	se	for	øvrig	note	3.	Av	endringer	i	øvrige	standarder	som	

ikke	er	obligatoriske	før	i	2009,	IAS	1,	IAS	23,	IFRS	2,	IAS	32,	IFRS	3	og	IFRS	1,	
forventes	ingen	av	endringene	å	gi	vesentlig	effekt	for	rapporterte	tall.	

Utarbeidelse	av	delårsregnskap	innebærer	bruk	av	vurderinger,	estimater	og	for-
utsetninger	som	påvirker	anvendelsen	av	regnskapsprinsipper	og	regnskapsførte	
beløp	på	eiendeler	og	forpliktelser,	inntekter	og	kostnader.	Faktiske	resultater	
kan	avvike	fra	disse	estimatene.	De	vesentligste	vurderingene	ved	anvendelse	av	
	konsernets	regnskapsprinsipper	og	de	viktigste	kildene	til		usikkerhet	i	estimatene	
er	de	samme	ved	utarbeidelse	av	delårsregnskapet	som	i	årsregn	skapet	for	2007.	
Et	unntak	er	det	langsiktige	avkastningskrav	for	investeringseiendommer	som	ved	
avleggelsen	av	delårsregnskapet	er	økt.	Dette	har	medført	et	vesentlig	verdifall	
på	konsernets	investeringseiendommer	i	første	og	andre	kvartal	2008.

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

3. seGMentinForMasjon
Konsernets	kjernevirksomhet	består	av	segmentene	skadeforsikring	Privat	
Norge,	Næringsliv	Norge,	Øvrig	Norden	og	Baltikum.	I	tillegg	har	konsernet	
virksomhet	innen	segmentene	Pensjon	og	Sparing,	Bank	og	Helserelaterte	
tjenester.		

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

Segmentinntekter	defineres	som	premieinntekt	f.e.r	for	Skadeforsikring	og	
Pensjon	og	Sparing,	netto	rente	og	kredittprovisjonsinntekter	for	Bank,	og	
driftsinntekter	for	Helserelaterte	tjenester.

Segmentresultat	defineres	som	teknisk	resultat	før	merverdiavskrivninger	
for	Skadeforsikring	og	Pensjon	og	Sparing,	og	resultat	før	skatt	for	Bank	og	
Helserelaterte	tjenester.

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

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

privat næringsliv Øvrig norden Baltikum pensjon og Bank 1 Helse 1 tilbakeføring og sum

1.1.-30.9.2008 norge norge sparing elimineringer 1

Millioner kroner 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007

segmentinntekter

Segmentinntekter		eksternt 	5.927,2	 	5.718,2	 	3.699,0	 	4.070,0	 	1.520,5	 	981,2	 	399,4	 	235,2	 	33,4	 	14,6	 	31,8	 	5,6	 	360,8	 	220,8	 	(392,5) 	(226,4) 	11.579,5		11.019,2	

Segmentinntekter		konsern	2

sum segmentinntekter  5.927,2  5.718,2  3.699,0  4.070,0  1.520,5  981,2  399,4  235,2  33,4  14,6  31,8  5,6  360,8  220,8  (392,5)  (226,4)  11.579,5  11.019,2 

segmentresultat  905,1  876,9  628,8  528,1  166,1  10,9  35,8  20,6  (74,1)  (57,7)  (65,6)  (82,0)  17,9  13,7  49,4  68,2  1.663,3  1.378,7 

	Merverdiavskrivninger 	(70,2) 	(75,7)

	Allokert	investeringsavkastning 	(1.042,8) 	(1.104,2)

+	Faktisk	finansavkastning 	516,3	 	2.307,0	

+	Netto	andre	inntekter 	(106,1) 	(130,5)

resultat før skatt  960,6  2.375,3 

1		 Inntekter	og	resultat	fra	bank	og	helsesegmentet	tilbakeføres	fordi	de	ikke	inngår	i	regnskapslinjen	for	henholdsvis	premieinntekter	f.e.r	og	resultat	av	teknisk	regnskap	før	merver-
diavskrivninger	i	konsernets	resultatoppstilling.

2		 Det	er	ingen	inntekter	mellom	segmentene	på	dette	nivået	i	2008	og	2007.	

3. seGMentinForMasjon (Forts.)

4. eGenkapital

KONSERN  klasse i kapital  klasse ii kapital 
egen- sum kompen- sum total

kapitalbevis- over- Utjevnings-  annen klasse i opptjent sasjons-  annen klasse ii egen- 
Millioner kroner kapital kurs fond  kapital kapital  kapital fond  kapital kapital kapital 

2007
Opptjent	egenkapital	per	1.1.2007	 	19.017,3	 	19.017,3	 	19.017,3	

Utstedelse	av	grunnfondsbevis	 	3.860,0	 	894,3	 	4.754,3	 	(4.754,3) 	(4.754,3) 			
egenkapital per 1.1.2007 
etter omklassifisering  3.860,0          894,3  4.754,3  14.263,0  14.263,0  19.017,3 

Omregningsdifferanse	 	(34,3) 	(34,3) 	(102,8) 	(102,8) 	(137,0)
Eiendeler	tilgjengelig	for	salg	 	(107,7) 	(107,7) 	(323,0) 	(323,0) 	(430,6)
Utbetalt	utbytte	 	(75,0) 	(75,0) 	(225,0) 	(225,0) 	(300,0)
Estimatavvik	pensjoner	 	(81,5) 	(81,5) 	(244,5) 	(244,5) 	(326,0)

Årets	resultat	 	619,7	 	619,7	 	963,9	 	895,3	 	1.859,2	 	2.479,0	

egenkapital per 31.12.2007  3.860,0      619,7  595,9  5.075,6  15.226,9  15.226,9  20.302,5 
Eierbrøk	 25	% 75	%

1.1.-30.9.2008 
Periodens	resultat	 	328,3	 	328,3	 	984,8	 	984,8	 	1.313,1	
Omregningsdifferanse	 	5,1	 	5,1	 	15,3	 	15,3	 	20,5	
Skattekostnad	knyttet	til	sikringsbokføring	 	8,5	 	8,5	 	25,6	 25,6 34,1
Eiendeler	tilgjengelig	for	salg	 	8,4	 	8,4	 	25,2	 25,2 33,6
Vedtatt	utbytte	 	(255,4) 	(255,4) 	(766,1) 	(766,1) 	(1.021,5)

egenkapital per 30.9.2008  3.860,0      692,7  617,9  5.170,6  15.445,6      66,1  15.511,8  20.682,4 
Eierbrøk	 25	% 75	%

1.1.-30.9.2007 
Egenkapital	per	1.1.2007	
etter	omklassifisering	

	3.860,0	 	894,3	 	4.754,3	 	14.263,0	 	14.263,0	 	19.017,3	

Periodens	resultat	 	472,5	 	472,5	 	1.417,4	 	1.417,4	 	1.889,9	
Omregningsdifferanse	 	(39,1) 	(39,1) 	(117,2) 	(117,2) 	(156,2)
Eiendeler	tilgjengelig	for	salg	 	(17,6) 	(17,6) 	(52,9) 	(52,9) 	(70,5)
Andre	egenkapitalendringer	 	7,6	 	7,6	 	22,7	 	22,7	 	30,3	

egenkapital per 30.9.2007  3.860,0  472,5  845,2  5.177,7  15.680,4  (147,3)  15.533,1  20.710,8 
Eierbrøk	 25	% 75	%
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Årsregnskapsforskriften	for	forsikring	er	blitt	endret	ved	endringsforskrift	av		
4.	april	2008.	Som	følge	av	endringene	i	forskriften	skal	IFRS,	med	visse	
	unntak,	anvendes	i	selskapsregnskapet.	Endringene	har	positiv	virkning	på	
egen	kapitalen	i	selskapsregnskapet,	i	hovedsak	som	følge	av	at	flere	av	de	for-
sikringstekniske	avsetningene	er	reklassifisert	fra	gjeld	til	egenkapital.		Effekten	
av	endringene	er	presentert	på	egne	linjer	i	egenkapitalnoten.	Det	kan	komme	

endringer	tilknyttet	utsatt	skatt	på	disse,	da	Kredittilsynet	signaliserte	at	løs-
ningen		anvendt	i	andre	kvartal	var	midlertidig	gjeldende.	Siden	en	varig	løsning	
ikke	var	presentert	ved	utgangen	av	september	2008,	legges	den	midlertidige	
løsningen	til	grunn	også	for	tredje	kvartal	2008.	Naturskadefondet	anses	i	
denne		sammenheng	som	en	permanent	forskjell.

4. eGenkapital (Forts.)

SELSKAPSREGNSKAP GjENSIdIGE FORSIKRING BA

 klasse i kapital  klasse ii kapital 
egen- sum kompen- sum total

kapitalbevis- over- Utjevnings-  annen klasse i opptjent sasjons-  annen klasse ii egen- 
Millioner kroner kapital kurs fond  kapital kapital  kapital fond  kapital kapital kapital 

egenkapital per 31.12.2007  3.860,0 194,2 (194,2)  3.860,0 12.163,7 (582,8) 11.580,9  15.441,0 

implementeringseffekter per 1.1.2008 av ny årsregnskapsforskrift:

Goodwill,	avsetninger	etc.	på	
datterselskap	og	tilknyttet	selskap 	38,0	 	38,0	 	114,0	 	114,0	 	152,0	

Administrasjonsavsetning	 	251,1	 	251,1	 	753,3	 	753,3	 	1.004,4	
Naturskadefond	 	532,5	 	532,5	 	1.597,4	 	1.597,4	 	2.129,8	
Garantiordning	 	130,3	 	130,3	 	390,8	 	390,8	 	521,1	
Utsatt	skatt	på	adm.,
naturavsetning	og	garantiordning	 	(235,5) 	(235,5) 	(706,5) 	(706,5) 	(942,0)

Avsatt	utbytte	 	255,4	 	255,4	 	766,1	 	1.021,5	
Neddiskontering	av	brannvarslingslån	 	(20,3) 	(20,3) 	766,1	 	(60,8) 	(60,8) 	(81,1)
Forskjell	på	kjøps	og	salgskurser	på	aksjer	 	(1,1) 	(1,1) 	(3,2) 	(3,2) 	(4,3)
Utsatt	skatt	på	brannvarslingslån	 	3,5	 	3,5	 	10,5	 	10,5	 	14,0	

egenkapital per 1.1.2008  3.860,0  449,6  504,3  4.813,8  12.929,8      1.512,7  14.442,5  19.256,4 

Periodens	resultat 	333,5	 	333,5	 	333,5	 	333,5	 	1.333,9	
Omregningsdifferanse	 	5,0	 	5,0	 	14,9	 	14,9	 	19,9	
Skattekostnad	knyttet	til	sikringsbokføring 	4,4	 	4,4	 	13,2	 	13,2	 	17,6	
Eiendeler	tilgjengelig	for	salg	 	12,5	 	12,5	 	37,6	 	37,6	 	50,1	
Vedtatt	utbytte	 	(255,4) 	(255,4) 	(766,1) 	(766,1) 	(1.021,5)

egenkapital per 30.9.2008  3.860,0  527,7  526,2  4.913,9  12.497,2      1.578,4  14.075,5  19.656,5 
Eierbrøk	 25	% 75	%
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5. avviklinGsGevinst / -tap

6. erstatninGsavsetninG

Millioner kroner 1.1.-30.9.2008 1.1.-30.9.2007 1.1.-31.12.2007

skadeforsikring totalt
Premieinntekt	f.e.r. 	11.546,1	 	11.004,6	 	14.848,0	
Avviklingsgevinst	/	(tap)	i	perioden	f.e.r. 	236,8	 	142,0	 	49,5	
I	prosent	av	premieinntekt	f.e.r. 2,1 1,3 0,3

pensjon og sparing
Premieinntekt	f.e.r. 	33,4	 	14,6	 	27,9	
Avviklingsgevinst	/	(tap)	i	perioden	f.e.r. 	2,2	
I	prosent	av	premieinntekt	f.e.r. 0,0 0,0 7,9

konsern
Premieinntekt	f.e.r. 	11.579,5	 	11.019,2	 	14.875,9	
Avviklingsgevinst	/	(tap)	i	perioden	f.e.r. 	236,8	 	142,0	 	51,8	
I	prosent	av	premieinntekt	f.e.r. 2,0 1,3 0,3

Millioner kroner 1.1.-30.9.2008 1.1.-30.9.2007 1.1.-31.12.2007

skadeforsikring totalt
Erstatningsavsetning	brutto	per	1.1. 	23.124,8	 	17.552,6	 	17.552,6	
Tilgang	ved	kjøp 	47,2	 	4.157,8	 	4.157,8	
Årets	skader 	9.129,2	 	8.653,3	 	11.813,3	
Inntrufne	tidligere	år,	brutto 	(190,6) 	110,4	 	(142,0)
Betalte	skader 	(8.058,3) 	(7.535,6) 	(10.156,0)
Diskontering	av	erstatningsavsetning 	120,4	 	93,6	 	(124,6)
Endring	diskonteringsrente 	95,1	 	(127,0) 	132,3	
Omregningsdifferanser 	210,2	 	(105,0) 	(108,5)
erstatningsavsetning brutto ved utløpet av perioden  24.477,9  22.800,1  23.124,8 

pensjon og sparing
Erstatningsavsetning	brutto	per	1.1. 	22,3	 	4,1	 	4,1	
Årets	skader 	29,2	 	10,6	 	20,7	
Inntrufne	tidligere	år,	brutto 	(2,2)
Betalte	skader 	(2,0) 	(0,2)
Andre	endringer 	5,1	
erstatningsavsetning brutto ved utløpet av perioden  54,6  14,7  22,3 

konsern
Erstatningsavsetning	brutto	per	1.1. 	23.147,1	 	17.556,7	 	17.556,7	
Tilgang	ved	kjøp 	47,2	 	4.157,8	 	4.157,8	
Årets	skader 	9.158,4	 	8.663,9	 	11.834,0	
Inntrufne	tidligere	år,	brutto 	(190,6) 	110,4	 	(144,2)
Betalte	skader 	(8.060,3) 	(7.535,6) 	(10.156,3)
Diskontering	av	erstatningsavsetning 	120,4	 	93,6	 	(124,6)
Endring	diskonteringsrente 	95,1	 	(127,0) 	132,3	
Andre	endringer 	5,1	
Omregningsdifferanser 	210,2	 	(105,0) 	(108,5)
erstatningsavsetning brutto ved utløpet av perioden  24.532,5  22.814,8  23.147,1 
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7. preMieavsetninG
Millioner kroner 30.9.2008 30.9.2007 31.12.2007

Skadeforsikring	totalt 	7.061,0	 	6.797,6	 	5.981,3	

Pensjon	og	Sparing 	412,5	 	8,6	 	78,9	
konsern  7.473,5  6.806,2  6.060,2 

Millioner kroner 30.9.2008

Garantier og kommittert kapital på balansedagen er:
Brutto	garantier 0,6
Kommittert	kapital,	ikke	innbetalt 	1.017,8	

8. Forpliktelser UtenFor Balansen

Selskapet	har	som	et	ledd	i	den	løpende	finansforvaltningen	forpliktet	seg	til	
å	investere	inntil	1.017,8	millioner	kroner	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.

I	oktober	inngikk	Gjensidige	avtale	om	kjøp	av	ytterligere	8,69	prosent	av	aksjene	
i	Storebrand.	Etter	kjøpet	eier	Gjensidige	24,05	prosent	av	aksjene	i	selskapet.	
Kjøpet	reflekterer	Gjensidiges	tro	på	de	underliggende	verdiene	i	selskapet,	og	
posten	vurderes	som	en	langsiktig	strategisk	investering.	

Fra	og	med	fjerde	kvartal	2008	reklassifiseres	aksjeposten	fra	kategorien	
	tilgjengelig	for	salg	til	tilknyttet	selskap.	Den	regnskapsmessige	effekten	av	
reklassifiseringen	vil	bli	belastet	regnskapet	i	fjerde	kvartal.	Foreløpige	bereg-
ninger	viser	at	reklassifiseringen	vil	få	en	negativ	resultatmessig	effekt	i	fjerde	
kvartal	2008	i	størrelsesorden	250400	millioner	kroner.	

9. vesentliGe Hendelser etter periodens UtlØp  

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

Utgifter	som	knytter	seg	direkte	til	videresalg	av	egenkapitalbevis	i	Gjensidige	
Forsikring	skal	belastes	Gjensidigestiftelsen	i	forbindelse	med	gjennomføring	
av	salget.	Per	30.	september	2008	er	det	påløpt	64,7	millioner	kroner	knyt-

tet	til	et	fremtidig	videresalg	av	egenkapitalbevisene.	Utgiftene	er	klassifisert	
som	en	fordring	på	Gjensidigestiftelsen.	Fordringen	er	betinget	av	at	børs
noteringen	og	videresalget	gjennomføres.
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nØkkeltall
3. kv. 2008 3. kv. 2007

1.1.-30.9.
2008

1.1.-30.9. 
2007

1.1.-31.12. 
2007

konsern
Finansavkastning	1 % 	1,9	 	1,0	 	1,0	 	5,0	 	6,3	
Egenkapital	 Millioner	kroner 	20.682,4	 	20.710,8	 	20.302,5	
Egenkapitalavkastning		annualisert	2 % 	6,3	 	15,9	 	15,4	
Kapitaldekning	3 % 	30,1	 	27,1	 	26,1	
Solvensmargin	Gjensidige	Forsikring	4 % 	544,6	 	579,6	 	561,3	

eGenkapitalBevis
Utestående	egenkapitalbevis	ved	periodens	utløp	5 Antall 	77.200.000	 	77.200.000	
Periodens	resultat	per	egenkapitalbevis	6 NOK 	0,98	 	4,25	 	8,03	
Eierbrøk	7 % 25,0 	25,0	 	25,0	

skadeForsikrinG
Markedsandel	nonmarine	forsikring	Norge	(FNH)	per	2Q	08 % 	30,4	 	31,4	 	31,0	

Brutto forfalt premie
	 Privat	 Millioner	kroner 	1.886,1	 	1.832,4	 	6.268,1	 	6.129,6	 	7.910,6	
	 Næringsliv Millioner	kroner 	656,1	 	749,3	 	4.248,8	 	4.537,2	 	5.464,7	
Sum	Norge Millioner	kroner 	2.542,3	 	2.581,7	 	10.516,9	 	10.666,8	 	13.375,3	
	 Øvrig	Norden Millioner	kroner 	264,8	 	138,6	 	1.828,8	 	1.221,5	 	1.810,4	
	 Baltikum	 Millioner	kroner 	179,6	 	90,4	 	476,5	 	304,5	 	432,6	
	 Elimineringer Millioner	kroner 	(0,0) 	(33,6) 	(64,4) 	(55,1) 	(388,2)
Sum	totalt Millioner	kroner 	2.986,7	 	2.777,1	 	12.757,8	 	12.137,7	 	15.230,0	
egenregningsandel 8 % 	99,8	 	98,6	 	97,8	 	96,8	 	98,4	
premieinntekt for egen regning 
	 Privat	 Millioner	kroner 	2.046,1	 	2.009,3	 	5.927,2	 	5.718,2	 	7.729,8	
	 Næringsliv Millioner	kroner 	1.288,0	 	1.368,3	 	3.699,0	 	4.070,0	 	5.072,7	
Sum	Norge Millioner	kroner 	3.334,1	 	3.377,6	 	9.626,2	 	9.788,2	 	12.802,6	
	 Øvrig	Norden Millioner	kroner 	522,4	 	356,8	 	1.520,5	 	981,2	 	1.685,3	
	 Baltikum	 Millioner	kroner 	165,2	 	84,5	 	399,4	 	235,2	 	360,2	
Sum	totalt Millioner	kroner 	4.021,7	 	3.818,9	 	11.546,1	 	11.004,6	 	14.848,0	
skadeprosent for egen regning 9

	 Privat	 % 	69,6	 	69,5	 	73,7	 	73,1	 	74,3	

	 Næringsliv % 	86,0	 	75,0	 	84,2	 	89,1	 	85,2	
Sum	Norge % 	75,9	 	71,7	 	77,8	 	79,7	 	78,7	
	 Øvrig	Norden % 	80,6	 	82,4	 	77,6	 	81,6	 	81,7	
	 Baltikum	 % 	64,3	 	62,1	 	63,6	 	63,4	 	63,7	
Sum	totalt % 	76,0	 	72,5	 	77,2	 	79,6	 	78,6	
kostnadsandel for egen regning 10

	 Privat	 % 	16,5	 	16,7	 	18,0	 	19,2	 	18,7	

	 Næringsliv % 	12,3	 	10,9	 	13,6	 	12,7	 	13,4	
Sum	Norge % 	14,9	 	14,4	 	16,3	 	16,5	 	16,6	
	 Øvrig	Norden % 	14,4	 	27,3	 	15,9	 	22,4	 	21,4	
	 Baltikum	 % 	30,6	 	32,0	 	30,3	 	30,4	 	31,6	
Sum	totalt % 	15,4	 	15,9	 	16,7	 	17,3	 	17,5	
Combined ratio 11

	 Privat	 % 	86,0	 	86,2	 	91,7	 	92,3	 	93,0	
	 Næringsliv % 	98,3	 	85,9	 	97,8	 	101,8	 	98,6	
Sum	Norge % 	90,8	 	86,1	 	94,0	 	96,2	 	95,3	
	 Øvrig	Norden % 	94,9	 	109,7	 	93,5	 	104,0	 	103,1	
	 Baltikum	 % 	94,9	 	94,1	 	93,9	 	93,8	 	95,4	
Sum	totalt % 	91,5	 	88,4	 	94,0	 	96,9	 	96,1	

egenkapital 
Øvrig	Norden Millioner	kroner 	3.278,2	 	2.547,0	 	2.762,7	
Baltikum	 Millioner	kroner 	376,0	 	90,0	 	97,2	
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1		 Netto	finansinntekter	i	prosent	av	gjennomsnittlig	finansielle	eiendeler	inkludert	eiendom,	eksklusive	Gjensidige	Bank	og	Gjensidige	Pensjon	og	Sparing.	 	 	
2		 Resultat	før	skatt	/	gjennomsnittlig	justert	egenkapital	i	perioden.	 	 	 	 	 	
3		 Netto	ansvarlig	kapital	/	risikovektet	beregningsgrunnlag,	beregnet	basert	på	NGAAP	for	konsern.	 	 	 	 	 	
4		 Solvenskapital	er	beregnet	på	selskapsnivå	i	henhold	til	Kredittilsynet	sine	regler.	 	 	 	 	 	
5		 Egenkapitalbeviskapitalen	ble	utstedt	i	desember	2007.	 	 	 	 	 	
6		 Egenkapitalbeviseiernes	andel	av	periodens	resultat	/	gjennomsnittlig	antall	utestående	egenkapitalbevis	i	perioden.	 	 	 	 	 	
7		 Klasse	Ikapital	/	(klasse	Ikapital	+	klasse	IIkapital).	Beregnes	med	utgangspunkt	i	siste	reviderte	selskapsregnskap	godkjent	av	generalforsamlingen.
8		 Forfalt	premie	for	egen	regning	/	forfalt	premie	brutto	(skadeforsikringsvirksomheten	totalt).	 	 	 	 	 	
9		 Erstatningskostnader	for	egen	regning	/	premieinntekter	for	egen	regning.	 	 	 	 	 	
10		 Forsikringsrelaterte	driftskostnader	/	opptjent	premie	for	egen	regning.	 	 	 	 	 	
11		 Skadeprosent	for	egen	regning	+	kostnadsandel	for	egen	regning.	 	 	 	 	 	
12		 Fortjenestemargin	total	=	(periodens	premieinntekter		periodens	erstatninger	+	periodens	forvaltningsinntekter)	/	gjennomsnittlig	kapital	til	forvaltning	i	perioden.	 	
13		 Inkluderer	foreslått	konsernbidrag.	 	 	 	 	 	
14		 Innskuddsdekning	=	Innskudd	i	prosent	av	brutto	lønn.		 	 	 	 	
15		 Rentenetto	i	prosent,	annualisert	=	(Renteinntekter		rentekostnader)	/	gjennomsnittlig	forvaltningskapital.
16		 Registrerte	kunder	omfatter	både	kunder	som	i	løpet	av	de	siste	seks	måneder	har	registrert	seg	for	å	bli	kunde	(startet	blikundeprosessen)	og	kunder	som	har	tatt	banken	aktivt	i	bruk.	
17		 EBITA	=	Resultat	før	finans,	skatt	og	amortisering.	 	 	 	 	 	
18		 EBITA	margin	i	prosent	=	Resultat	før	skatt	/	driftsinntekter.	 	 	 	 	

3. kv. 2008 3. kv. 2007
1.1.-30.9.

2008
1.1.-30.9. 

2007
1.1.-31.12. 

2007

egenkapitalavkastning - annualisert 2

Øvrig	Norden % 	0,2	 	5,2	 	5,0	
Baltikum	 % 	15,4	 	24,2	 	24,0	

pensjon oG sparinG
Kapital	til	forvaltning	(GPF),	tilgang	i	perioden Millioner	kroner 	342,5	 	66,0	 	1.117,7	 	257,0	 	544,0	
Kapital	til	forvaltning	(GIR),	tilgang	i	perioden Millioner	kroner 	(68,9) 	98,0	 	178,3	 	350,2	 	425,2	
Kapital	til	forvaltning	(GPF)	ved	utløpet	av	perioden Millioner	kroner 	1.714,8	 	310,1	 	597,0	
Kapital	til	forvaltning	(GIR)	ved	utløpet	av	perioden Millioner	kroner 	791,3	 	538,0	 	613,0	
Fortjenestemargin	total	12 % 	0,3	 	0,4	 	0,8	 	1,7	 	2,5	
Kunder	pensjon,	tilgang	i	perioden Antall 	1.898	 	1.141	 	11.229	 	4.343	 	9.833	
Kunder	sparing,	tilgang	i	perioden Antall 	138	 	1.176	 	1.207	 	1.958	 	3.184	
Kunder	pensjon	ved	utløpet	av	perioden Antall 	27.434	 	10.715	 	16.205	
Kunder	sparing	ved	utløpet	av	perioden Antall 	7.327	 	4.894	 	6.120	

Kunder	pensjon	som	også	er	forsikr.kunder	ved	utløpet	av	per. Antall 	23.319	 	8.572	 	13.126	

Kunder	sparing	som	også	er	forsikr.kunder	ved	utløpet	av	per. Antall 	6.001	 	3.964	 	5.080	
Egenkapital	ved	utløpet	av	perioden	13 Millioner	kroner 	228,3	 	166,9	 	299,0	
Egenkapitalavkastning		annualisert	2 % 	(51,9) 	(18,2) 	(45,9)

Bank
Brutto	utlån,	tilgang	i	perioden Millioner	kroner 	541,4	 	1.072,1	 	2.899,5	 	2.105,1	 	3.381,4	
Innskudd,	tilgang	i	perioden Millioner	kroner 	651,5	 	587,5	 	3.476,0	 	975,4	 	1.701,1	
Brutto	utlån	ved	utløpet	av	perioden Millioner	kroner 	6.280,9	 	2.105,1	 	3.381,4	
Innskudd	ved	utløpet	av	perioden Millioner	kroner 	5.177,1	 	975,4	 	1.701,1	
Innskuddsdekning	i	perioden	isolert	14 % 	120,3	 	54,8	 	119,9	 	46,3	 	50,3	
Innskuddsdekning	ved	utløpet	av	perioden	14 % 	82,4	 	46,3	 	50,3	
Rentenetto	15 % 	0,75	 	0,65	 	0,71	
Registrerte	kunder,	tilgang	i	perioden	16 Antall 	4.651	 	5.068	 	14.415	 	15.996	 	22.244	
Registrerte	kunder	ved	utløpet	av	perioden	16 Antall 	36.659	 	15.996	 	22.244	
Reg.	kunder	som	også	er	forsikr.kunder	ved	utløpet	av	perioden Antall 	20.347	 	8.487	 	11.516	
Egenkapital	ved	utløpet	av	perioden	13 Millioner	kroner 	772,8	 	539,9	 	602,0	
Egenkapitalavkastning		annualisert	2 % 	(12,7) 	(38,7) 	(38,5)

Helserelaterte tjenester
EBITA	17 Millioner	kroner 	7,2	 	1,1	 	29,9	 	13,2	 	26,4	
EBITA	margin	i	prosent		18	 % 	6,1	 	1,4	 	8,3	 	6,0	 	7,9	
Egenkapital	ved	utløpet	av	perioden	 Millioner	kroner 	91,7	 	38,2	 	78,8	
Egenkapitalavkastning		annualisert	2 % 	28,0	 	57,7	 	51,5	
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3.  kv. 2.  kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv.
Millioner kroner 2008 2008 2008 2007 2007 2007 2007

Forfalt	bruttopremie 	3.445,7	 3.750,0	 6.756,8	 3.341,9	 2.870,4	 3.190,8	 6.323,4	
Premieinntekt	for	egen	regning 	4.028,3	 3.901,9	 3.649,3	 3.856,7	 3.825,5	 3.656,4	 3.537,3	
Allokert	investeringsavkastning		fra	ikketeknisk	regnskap 	370,6	 348,6	 323,5	 370,9	 395,9	 369,8	 338,5	
Erstatningskostnader	for	egen	regning 	(3.062,0) (2.976,9) (2.909,3) (2.929,5) (2.773,6) (2.907,4) (3.085,4)
Premierabatter	og	andre	gevinstavtaler 	3,5	 (7,2) (0,3) (7,7) (10,0) (0,8) (1,5)
Forsikringsrelaterte	driftskostnader 	(646,1) (673,1) (687,4) (718,3) (626,7) (668,7) (670,6)
Resultat av teknisk regnskap før merverdiavskrivninger  694,3 593,3 375,8 572,1 811,1 449,4 118,3 

Merverdiavskrivning		immatrielle	eiendeler 	(22,0) (22,6) (25,6) (27,6) (27,4) (24,1) (24,2)
Resultat av teknisk regnskap  672,3 570,7 350,2 544,5 783,7 425,3 94,0 

Netto	finansinntekter	/	(kostnader) 	938,2	 72,5	 (494,4) 513,3	 502,6	 1.020,2	 784,2	

Allokert	investeringsavkastning		til	teknisk	regnskap 	(370,6) (348,6) (323,5) (370,9) (395,9) (369,8) (338,5)
Netto	andre	inntekter	/	(kostnader) 	(40,6) (36,0) (29,6) (41,8) (47,1) (44,5) (39,0)
Resultat før skatt  1.199,3 258,6 (497,3) 645,1 843,3 1.031,2 500,7 

Skattekostnad 	(386,1) (12,7) 751,2	 (55,9) (189,9) (231,8) (63,7)
PERIOdENS RESULTAT  813,2 245,9 254,0 589,2 653,5 799,4 437,0 

Underwriting resultat skadeforsikring  345,5 269,9 77,5 220,3 432,5 100,6 (200,8)

kvartalsvis resUltatUtviklinG
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Hovedkontor 

GJENSIDIGE	
Drammensveien	288	
Postboks	276	
1326	Lysaker	
Telefon	03100	

gjensidige.no


