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Fortsatt positiv  
utviklinG i skadevirksomheten 

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

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

hovedtrekk konsernet
•	 Solid	premievekst.	Inklusive	nye	virksomheter	har	premieinntekter	

f.e.r. økt med 13 prosent i tredje kvartal i forhold til samme periode 
i fjor.

•	 Underwritingresultatet	i	skadeforsikring	viser	en	økning	på	27	pro-
sent i tredje kvartal sammenlignet med samme periode i fjor.

•	 Combined ratio for den samlede skadeforsikringsvirksomheten ble 
88,5 i tredje kvartal (90,0 i fjor).

•	 tilfredsstillende finansavkastning i tredje kvartal tross turbulente 
markeder. svakt redusert finansavkastning i forhold til tredje kvartal 
2006. 

•	 resultat før skatt ble i tredje kvartal 843 millioner kroner, en nedgang 
på 138 millioner kroner i forhold til fjoråret. Hittil i år ble resultatet 
før skatt 2.375 millioner kroner, en økning på 143 millioner kroner 
fra fjoråret. 

•	 resultatet er påvirket av oppstartskostnader knyttet til de nye pro-
duktområdene innenfor pensjon og sparing og bank.

•	 Økt skattekostnad som en følge av avsetning knyttet til mulig en-
dred fortolkning av skattereglene.

resultatutviklinG konsern
resultat før skatt
konsernet fikk et resultat før skatt på 843 millioner kroner i tredje kvar-
tal mot 981 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. i tillegg til en noe 
lavere finansavkastning, skyldes resultatnedgangen underskudd i forbin-
delse med etablering av bank og sparesatsingen. Forsikringslønnsom-
heten er bedre enn tilsvarende  kvartal i fjor. Hittil i år ble resultat før 
skatt 2.375 millioner kroner, en økning på 143 millioner kroner i forhold 
til tilsvarende periode i fjor. 

etter at året startet med flere store og mellomstore skader enn normalt, 
har tredje kvartal hatt meget god forsikringsmessig lønnsomhet med et 
underwritingresultat i kvartalet på 433 millioner kroner mot 340 millioner 
i fjor. Combined ratio for egen regning for den samlede skadevirksomhe-
ten ble 88,5 mot 90,0 i fjor. Hittil i år er combined ratio 96,9 mot 95,1 i 
fjor. lønnsomheten er bedret i segment næringsliv norge som en følge 
av endringer i porteføljesammensetning. imidlertid erfares det økt gjen-
nomsnittsskade i enkelte forsikringsprodukter, noe som bidrar til å redu-
sere lønnsomheten. i tillegg har skadevirksomheten i danmark så langt 
en svakere lønnsomhet enn den norske og baltiske virksomheten. For 
å bedre lønnsomheten har selskapet iverksatt nødvendige premietiltak. 
det er også  iverksatt kostnadsreduserende tiltak i danmark. 

netto finansinntekter i konsernet utgjorde 475 millioner kroner i tredje 
kvartal mot 666 millioner kroner i samme periode i fjor. Finansinntek-
ter i prosent av finansielle eiendeler inkludert eiendom, men eksklusive 
Gjensidige Bank og Gjensidige Pensjon og sparing, endte på 1,0 prosent 
i tredje kvartal og 5,0 prosent hittil i år. reduksjonen i finansinntekter i 
kvartalet skyldes turbulente aksje- og kredittmarkeder. tilsvarende tall 
for fjoråret var henholdsvis 1,6 og 4,5 prosent. 

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 med 350 millioner kroner med full regnskapsmessig virkning fra 
2008. effektiviseringer tas ut både gjennom endringer i distribusjonsap-
parat, stabs- og produktområder og ikt, samt endringer i pensjons- og 
forsikringsordningene for ansatte. sammenlignet med utløpet av 2006 
er antall ansatte redusert med vel 180, eller rundt 8 prosent, i den nor-
ske forsikringsvirksomheten. 
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Aktivaallokering

AksjerEiendom 

Pengemarked

Obligasjoner

Hedgefond og 
andre finansielle 
investeringer

33,6 %

8,4 %

22,8 %

20,4 %14,9 %

resultatutvikling konsern 3. kvartal 3. kvartal 1.1.-30.9 1.1.-30.9
mill nok 2007 2006 2007 2006 2006

skadeforsikring Privat norge 434,7 605,8 876,9 948,4 1.366,3
skadeforsikring næringsliv norge 398,0 17,6 528,1 289,3 353,2
skadeforsikring Øvrig norden (16,7) (12,5) 10,9 (29,9) (42,3)
skadeforsikring Baltikum 12,4 ia 20,6 ia (0,3)
teknisk resultat skadeforsikring 1 828,4 610,9 1.436,4 1.207,9 1.676,9
Bank (26,3) i/a (82,0) i/a i/a
Pensjon og sparing (25,1) (23,5) (96,7) (74,9) (116,9)
Finansavkastning utover allokert 78,2 392,1 1.118,0 1.092,1 2.674,8
Øvrig virksomhet 2 (11,8) 1,4 (0,4) 7,0 (4,3)
periodens resultat før skatt for konsernet 843,4 980,9 2.375,3 2.232,1 4.230,5

underwriting resultat skadeforsikring 3 432,6 339,5 332,4 481,3 668,9

Forvaltning av finansielle eiendeler og eiendom
til tross for turbulente aksjemarkeder, ble finansavkastningen i kvartalet 
tilfredsstillende. Finansinntekter i prosent av finansielle eiendeler inklu-
dert eiendom, men eksklusive Gjensidige Bank og Gjensidige Pensjon og 
sparing i tredje kvartal ble 1,0 prosent mot 1,6 prosent i tilsvarende pe-
riode i fjor. Hittil i år ble avkastningen 5,0 prosent mot 4,5 prosent i fjor. 
Bedring i avkastning skyldes god utvikling innenfor aksjer, og spesielt i 
klassen private equity investeringer. i tillegg har det vært en betydelig 
vekst i avkastningsgivende aktiva i perioden. avkastningen omfatter ikke 
avkastning av finansielle eiendeler i datterselskapene Gjensidige Bank 
og Gjensidige Pensjon og sparing.

konsernets investeringsmidler, eksklusive Gjensidige Bank og Gjensidige 
Pensjon og sparing, utgjorde ved utløpet av tredje kvartal 46.839 millioner 
kroner. 20,4 prosent av kapitalen er plassert i aksjer, hvorav rundt to tred-
jedeler av dette er investeringer utenfor norge. 22,8 prosent er investert i 
pengemarked, 33,6 prosent i obligasjoner, 14,9 prosent i eiendom og 8,4 
prosent i hedgefond og andre finansielle eiendeler. Periodeavkastningen 
hittil i år på aksjer er 13,5 prosent, pengemarked 3,4 prosent, obligasjoner 
holdt til forfall 2,9 prosent, øvrige obligasjoner 2,9 prosent, eiendom 4,7 
prosent og hedgefond og andre finansielle eiendeler 1,3 prosent. 

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.

1  teknisk resultat for skadeforsikring består av premieinntekt f.e.r og allokert investeringsavkastning fratrukket erstatningskostnader f.e.r. og henførte forskringsre-
laterte driftskostnader. den allokerte investeringsavkastningen på de forsikringstekniske reservene 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	-	premierabatter	og	andre	gevinstavtaler	-	forsikringsrelaterte	driftskostnader

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 selskapets 
fordeling mellom fri og pliktig forretning, og har varslet endring av lig-
ningen for årene 2004 til 2006. Gjensidige bestrider påstanden, men 
har besluttet å gjøre en avsetning på 150 millioner kroner til dekning av 
eventuell økt skattebelastning som følge av de varslede endringer.

eGenkapital oG solvens
konsernets totalbalanse har siden årsskiftet økt med 9.966 millioner 
kroner til 57.079 millioner kroner ved utløpet av tredje kvartal. 

egenkapitalen per 30. september 2007 var på 20.711 millioner kroner 
og konsernet har i løpet av årets første ni måneder hatt en egenkapi-
talavkastning (annualisert) på 15,9 prosent, mot 17,7 prosent samme 
periode i fjor. 

ved utløpet av kvartalet var kapitaldekningen 27,1 prosent (ekskl.  
resultat hittil i år), mot 35 prosent i fjor, mens solvensmarginen var 138 
prosent sammenlignet med 126 prosent på samme tidspunkt i fjor. 
endringen i kapitaldekning skyldes blant annet kjøp av aksjer i store-
brand og andre oppkjøp.  
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Produktgrupper Privat Norge

Motorvogn 

Landbruk 

Bolig 

Øvrig

Person

8 %

16 %

21 %

44 %

11 %

skadeForsikrinG privat norGe
den norske skadeforsikringsvirksomheten drives gjennom morselska-
pet Gjensidige Forsikring, og den kunderettede virksomheten innenfor 
Privat er organisert i fem geografiske regioner samt salg gjennom inter-
nett. Privatområdet omfatter forsikringer tilknyttet bolig, motorvogn, 
personforsikringer, landbruk og øvrig.

resultatutvikling  
Underwritingresultatet	i	kvartalet	ble	273	millioner	kroner	mot	499	mil-
lioner kroner i fjor. dette gir en combined ratio for tredje kvartal på 86,2, 
mot 73,9 i fjor. svekkelsen skyldes i hovedsak utviklingen i gjennomsnittlig 
erstatning pr. skade. kostnadsutviklingen er god, og kostnadsandelen er 
redusert med 0,5 prosentpoeng i forhold til samme periode i fjor.

teknisk resultat før skatt for segmentet ble 435 millioner kroner i tredje 
kvartal, mot 606 millioner kroner i fjor.

premieinntekter
opptjent premie for egen regning ble 2.009 millioner kroner i tredje 
kvartal, en økning på 5,1 prosent fra tilsvarende periode i fjor. etter ni 
måneder er opptjent premie for egen regning 5.718 millioner kroner, en 
økning på 4,1 prosent i forhold til i fjor. dette er en meget tilfredsstil-

lende utvikling i et marked preget av mindre vekst og konkurranse mellom 
aktørene. størst er premieveksten innenfor motorvognforsikringer.

erstatningskostnader
skadeprosenten for segmentet ble 69,5 i tredje kvartal i år mot 56,7 til-
svarende periode i fjor. det har vært en økende skadeinflasjon med dertil 
høyere gjennomsnittserstatninger, blant annet som følge av økte repara-
sjonspriser. det er derfor iverksatt både premietiltak og andre tiltak for 
å sikre en tilfredsstillende lønnsomhet.  For årets første ni måneder har 
skadeprosenten økt fra 68,2 prosent i fjor til 73,1 prosent i år. 

kostnadsutvikling
kostnadsandelen i tredje kvartal endte på 16,7, som er en reduksjon 
på 0,5 prosentpoeng i forhold til tilsvarende periode i fjor. Hittil i år er 
kostnadsandelen 19,2 mot 19,7 fjor. de nominelle driftskostnadene i 
kvartalet viser en økning på 6 millioner kroner i forhold til fjoråret, som 
inkluderte en engangsinntekt som en følge av endringer i selskapets 
pensjonsordning. 

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

skadeforsikring privat norge 
mill nok

3. kvartal 
2007

3. kvartal 
2006

1.1.-30.9
2007

1.1.-30.9
2006 2006

Forfalt bruttopremie 1.832,4 1.789,3 6.129,6 5.937,8 7.619,8
Premieinntekt f.e.r. 2.009,3 1.911,8 5.718,2 5.495,1 7.337,5
allokert investeringsavkastning 161,5 106,7 441,7 288,0 408,3
erstatningskostnader f.e.r. (1.396,0) (1.084,0) (4.180,6) (3.750,4) (4.806,2)
Premierabatter og andre gevinstavtaler (4,6 0,8 (5,8) (0,2) (21,7)
Forsikringsrelaterte driftskostnader (335,5) (329,5) (1.096,6) (1.084,1) (1.551,3)
teknisk resultat 434,7 605,8 876,9 948,4 1.366,3

underwriting resultat 1 273,2 499,0 435,2 660,4 958,0

skadeprosent f.e.r. 2 69,5 % 56,7 % 73,1 % 68,2 % 65,5 %
kostnadsandel f.e.r. 3 16,7 % 17,2 % 19,2 % 19,7 % 21,1 %
Combined ratio f.e.r. 4 86,2 % 73,9 % 92,3 % 88,0 % 86,6 %

definisjoner:
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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Produktgrupper Næringsliv Norge

Motorvogn 

Marine/
transport 

Bygning 

Person

Ansvar 

5 %

43 %

26 %

17 %

9 %

skadeForsikrinG nÆrinGsliv norGe
Gjensidige er en sentral aktør i næringslivsmarkedet med høye markeds-
andeler spesielt knyttet til personforsikringer. det tilbys ansvarsforsikring, 
bygningsforsikring, personforsikring (inkl. yrkesskadeforsikring), motor-
vognforsikring samt forsikringer innenfor marine. den kunderettede virk-
somheten innenfor næringsliv skjer for små og mellomstore bedrifter 
innenfor de fem geografiske regionene, mens store kunder og meglede 
kunder betjenes av en egen enhet, konsernkunder / Megler.

resultatutvikling 
Underwritingresultatet	i	kvartalet	ble	190	millioner	kroner	mot	minus	
142 millioner kroner i fjor. dette gir en sterk reduksjon i combined ratio 
for tredje kvartal, med 85,9 i år mot 110,3 i fjor. Combined ratio hittil i 
år ble 101,8 mot 103,4 i fjor.
 det har ikke vært storskader av betydning i kvartalet. i tillegg har  
endret porteføljesammensetning som en følge av sterk konkurranse 
også bidratt til resultatforbedringen. 
 teknisk resultat før skatt for segmentet ble 398 millioner kroner i 
tredje kvartal mot 17,6 millioner kroner i samme periode i fjor. 

premieinntekter
opptjent premie for egen regning ble redusert med vel 1,3 prosent til 
1.368 millioner kroner i tredje kvartal mot 1.387 millioner kroner i fjor. 
Hittil i år ble premieinntekten 4.070 millioner kroner mot 4.191 millio-

ner i fjor. reduksjonen i premievolum skyldes i hovedsak redusert por-
tefølje med lavere andel personforsikringer til næringslivet som en følge 
av økt konkurranse.

erstatningskostnader
erstatningskostnadene ble 1.026 millioner kroner i tredje kvartal, en re-
duksjon på 25,8 prosent i forhold til fjoråret. skadeprosenten for tredje 
kvartal endte på 75,0 mot 99,7 i fjor. Hittil i år ble skadeprosenten 89,1 
mot 91,2 pr. tredje kvartal i fjor. Bedringen skyldes delvis nedgang i vo-
lum i tillegg til at det ikke har vært storskader av betydning i tredje kvar-
tal. 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 innen-
for blant annet motorvognforsikringer. det er derfor iverksatt premieøk-
ninger for å sikre en tilfredsstillende lønnsomhet fremover.

kostnadsutvikling
kostnadsandelen for tredje kvartal ble 10,9, en økning fra 10,6 i tilsva-
rende periode i fjor. Økningen i kostnadsandel skyldes redusert premie-
inntekt. de regnskapsmessige nominelle driftskostnadene hittil i år ligger 
på samme nivå som fjoråret. Hittil i år er kostnadsandelen 12,7 mot 12,2 
i fjor. det pågående effektiviseringsarbeidet forventes å gi ytterligere 
kostnadsbesparelser også innenfor næringslivsområdet. 

definisjoner:
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

skadeforsikring næring norge
mill nok

3. kvartal 
2007

3. kvartal 
2006

1.1.-30.9
2007

1.1.-30.9
2006 2006

Forfalt bruttopremie 749,3 814,1 4.537,2 4.855,0 5.705,0
Premieinntekt f.e.r. 1.368,3 1.387,1 4.070,0 4.191,1 5.527,2
allokert investeringsavkastning 208,4 160,1 603,5 431,9 587,6
erstatningskostnader f.e.r. (1.026,1) (1.383,4) (3.625,2) (3.823,3) (5.015,0)
Premierabatter og andre gevinstavtaler (3,1) 0,8 (4,2) (0,2) 0,0
Forsikringsrelaterte driftskostnader (149,6) (146,9) (516,0) (510,1) (746,9)
teknisk resultat 398,0 17,6 528,1 289,3 353,2

underwriting resultat 1 189,5 (142,4) (75,4) (142,5) (234,4)

skadeprosent f.e.r. 2 75,0 % 99,7 % 89,1 % 91,2 % 90,7 %
kostnadsandel f.e.r. 3 10,9 % 10,6 % 12,7 % 12,2 % 13,5 %
Combined ratio f.e.r. 4 85,9 % 110,3 % 101,8 % 103,4 % 104,2 %
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Produktgrupper øvrig Norden

Kommune/
Næringsliv

Yrkesskade

Privat

26 %

34 %

40 %

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. Begge selskapene driver virk-
somhet innen skadeforsikring. kommuneForsikring er markedsledende 
på det danske kommunemarkedet og satser også innenfor næringslivs-
segmentet. Fair tilbyr skadeforsikring til private. den danske virksomhe-
ten er den siste tiden reorganisert ved at selskapene nå har felles ledelse. 
Fra 1. august 2007 er det svenske skadeforsikringsselskapet tennant 
insurance Group aB også inkludert i konsernets regnskap. tennant er 
et forholdsvis lite, men raskt voksende skadeselskap med 100.000 kun-
der og 140.000 forsikringsavtaler, og har kontorer i stockholm og oslo. 
tennant selger forsikringer til privatmarkedet via internett og samarbeids-
partnere. selskapet har også en mindre næringslivsportefølje. 

resultatutvikling 
Underwritingresultatet	i	kvartalet	ble	minus	35	millioner	kroner	mot	
minus 17 millioner kroner i fjor. Combined ratio i kvartalet ble 109,7 
mot 119,6 i fjor. 

Hittil i år er combined ratio 104,0 mot 121,8 i fjor. kvartalsresultatet 
er preget av flere storskader enn normalt i kommuneForsikring, samt 
ekstraordinære kostnader knyttet til samordningen av den danske virk-
somheten. tall for fjoråret gjelder kun Fair Forsikring, da kommuneFor-
sikring ble konsolidert inn fra 1. januar 2007. 

teknisk resultat før skatt endte på minus 17 millioner kroner i tredje 
kvartal, mot minus 13 millioner kroner i samme periode i fjor. Hittil i år 

ble teknisk resultat før skatt 11 millioner kroner, sammenlignet med et 
negativt resultat på 30 millioner kroner i samme periode i fjor.

premieinntekter
opptjent premie for egen regning ble 357 millioner kroner i tredje kvartal 
sammenlignet med 87 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. Fjorår-
ets resultat inkluderte kun Fair Forsikring. Hittil i år er opptjent premie 
981 millioner kroner mot 168 millioner kroner i fjor. Premieutviklingen i 
den danske virksomheten har vært i tråd med forventningen. 

erstatningskostnader
erstatningskostnadene i andre kvartal endte på 294 millioner kroner, 
som gir en skadeprosent på 82,4. Hittil i år ble skadeprosenten 81,6. 
det har vært et større innslag av storskader innen eiendom enn nor-
malt. Frekvensskadeforløpet er som forventet, men gjennomsnittska-
den har økt i Fair Forsikring. 

kostnadsutvikling
de forsikringsrelaterte driftskostnadene endte på 97 millioner kroner i 
tredje kvartal, og ga en kostnadsandel på 27,3. Hittil i år er kostnadsan-
delen 22,4. ekstraordinære nedskrivninger i Fair Forsikring på 19 millioner 
kroner og kostnader knyttet til samordning av den danske virksomhe-
ten bidrar til kostnadsøkningen og den relativt svake kostnadsandelen 
i tredje kvartal.

det er igangsatt et effektiviseringsarbeid av virksomheten i danmark 
med et særlig fokus på Fair Forsikring. restrukturering og innføring av 
ny driftsmodell for privatområdet forventes å gi kostnadsbesparelser 
og økt salgseffektivitet. en rekke tiltak vil iverksettes allerede i fjerde 
kvartal i inneværende år. 
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definisjoner:
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
5  inkluderer resultatene fra Fair Forsikring i Gjensidige Forsikrings eierperiode i 2006
6   inkluderer resultatene til Fair Forsikring, kommuneforsikring og tennant ( fra august 2007)
7  inkluderer ekstraordinære nedskrivninger, totalt 19 millioner

skadeforsikring Øvrig norden
mill nok

3. kvartal  7

2007
3. kvartal 

2006
1.1.-30.9 6

2007
1.1.-30.9 5

2006 2006

Forfalt bruttopremie 138,6 92,3 1.221,5 177,1 273,3
Premieinntekt f.e.r. 356,8 87,3 981,2 167,9 257,4
allokert investeringsavkastning 17,9 4,6 50,9 6,7 10,6
erstatningskostnader f.e.r. (294,1) (49,2) (800,7) (92,7) (144,3)
Premierabatter og andre gevinstavtaler 0,0 0,0 (0,5) 0,0 0,0
Forsikringsrelaterte driftskostnader (97,3) (55,2) (220,2) (111,7) (166,0)
teknisk resultat (16,7) (12,5) 10,9 (29,9) (42,3)

underwriting resultat 1 (34,6) (17,1) (40,0) (36,6) (52,9)

skadeprosent f.e.r. 2 82,4 % 56,4 % 81,6 % 55,2 % 56,1 %
kostnadsandel f.e.r. 3 27,3 % 63,2 % 22,4 % 66,6 % 64,5 %
Combined ratio f.e.r. 4 109,7 % 119,6 % 104,0 % 121,8 % 120,6 %
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Produktgrupper Baltikum

Motor 

Andre

Eiendom
11 %

78 %

11 %

skadeForsikrinG Baltikum
Gjensidige driver skadevirksomhet i Baltikum gjennom datterselskapet 
Parekss insurance Company. selskapet har virksomhet både i latvia, li-
tauen og estland. Parekss inngår i Gjensidige Forsikring konsern fra og 
med 30. september 2006. Parekss er et skadeforsikringsselskap, med 
hovedkontor i riga, latvia. virksomheten i litauen og estland er orga-
nisert gjennom filialer av Parekss. 

resultatutvikling 
Underwritingresultatet	i	kvartalet	ble	4	millioner	kroner.	Hittil	i	år	er	 
underwritingresultatet 13 millioner kroner. Combined ratio for tredje 
kvartal ble 94,0 og 93,9 hittil i år. det gode resultatet skyldes i første 
rekke høyere volum, samt god prising og streng kostnadskontroll. 

teknisk resultat før skatt for segmentet endte på 12 millioner kroner i 
tredje kvartal. Hittil i år ble det tekniske resultatet 21 millioner kroner.

Parekss inngikk ikke i konsernet i tredje kvartal i fjor.

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

opptjent premie i tredje kvartal var 85 millioner kroner, mens opptjent 
premie hittil i år beløper seg til 235 millioner kroner. selskapet viser en 
sterk vekst. 

selskapets markedsandel i de baltiske stater har vist en jevn stigning fra 5,0 
prosent per 31. desember 2006 til 5,6 prosent per september 2007. 

erstatningskostnader
skadeprosenten ble 62,1 i tredje kvartal, mens det tilsvarende tallet for 
årets første ni måneder ble 63,4. 

kostnadsutvikling
Forsikringsrelaterte driftskostnader for andre kvartal ble 29 millioner 
kroner og hittil i år 72 millioner kroner. kostnadsandelen ble 32,0 i tredje 
kvartal og kostnadsandel hittil i år er 30,4. sammenlignet med konkur-
renter i Baltikum har Parekss en lav kostnadsandel. 

definisjoner:
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

skadeforsikring Baltikum
mill nok

3. kvartal 
2007

3. kvartal 
2006

1.1.-30.9
2007

1.1.-30.9
2006 2006

Forfalt bruttopremie 90,4 i/a 304,5 i/a 81,4
Premieinntekt f.e.r. 84,5 i/a 235,2 i/a 66,5
allokert investeringsavkastning 8,0 i/a 8,0 i/a 1,6
erstatningskostnader f.e.r. (52,5) i/a (149,2) i/a (45,3)
Premierabatter og andre gevinstavtaler (0,6) i/a (1,8) i/a 0,0
Forsikringsrelaterte driftskostnader (27,0) i/a (71,5) i/a (23,0)
teknisk resultat 12,4 i/a 20,6 i/a (0,3)

underwriting resultat 1 4,4 i/a 12,6 i/a (1,9)

skadeprosent f.e.r. 2 62,1 % i/a 63,4 % i/a 68,1 %
kostnadsandel f.e.r. 3 32,0 % i/a 30,4 % i/a 34,7 %
Combined ratio f.e.r. 4 94,0 % i/a 93,9 % i/a 102,8 %
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Produkt Gjensidige Pensjon og Sparing

Kollektiv 
pensjon

Individuell 
pensjon

5 %

95 %

pensjon oG sparinG 
Gjensidiges satsning innen Pensjon og sparing er organisert med Gjen-
sidige Pensjon og sparing Holding as som holdingselskap til Gjensidige 
Pensjonsforsikring as (GPF) og Gjensidige investeringsrådgivning asa 
(Gir). selskapene startet virksomheten i 2006. 

GPF tilbyr individuelle og kollektive pensjons produkter med fokus på 
innskuddspensjon. Gir har etablert et bredt sortiment av spareproduk-
ter 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 tredje kvartal ble et underskudd 
på 25 millioner kroner, mens resultatet hittil i år ble negativt med 97 
millioner kroner. selskapet er i en oppbyggingsfase, og resultatet er på 
linje med forventet. 

premie- og forvaltningsinntekter
Midler til forvaltning økte med 24 prosent i løpet av kvartalet til 848 
millioner kroner ved utløpet av tredje kvartal.

Forfalt bruttopremie i GPF i tredje kvartal var 93 millioner kroner, mot 
16 millioner kroner i fjor. Hittil i år utgjorde forfalt bruttopremie i GPF 
247 millioner kroner inklusiv 26 millioner kroner i tilflyttede midler. i au-
gust ble produktet ”Fondspensjon” for flytting av tidligere oppsparte 
iPa midler lansert.  Premiebestand ved utløpet av tredje kvartal er for-
delt med 311 millioner på kollektiv pensjon mot 17 millioner på indivi-
duell pensjon. 

kostnader
totale kostnader utgjorde 109 mill. kroner hittil i år, hvorav 62 millioner 
er forsikringsrelaterte. kostnadsutviklingen er som forventet. 

pensjon og sparing
mill nok

3. kvartal 
2007

3. kvartal 
2006

1.1.-30.9
2007

1.1.-30.9
2006 2006

Forfalt bruttopremie 93,3 16,2 246,9 16,7 107,7
Premieinntekt f.e.r. 9,0 0,8 14,6 0,9 6,4
erstatningskostnader f.e.r. (4,8) (0,7) (10,6) (0,7) (4,1
Forsikringsrelaterte driftskostnader (19,0) (0,2) (61,7) (45,9) (76,1)
teknisk resultat (14,8) (0,1) (57,7) (45,7) (73,8)

andre inntekter, herunder forvaltningsinntekter 1,4 0,2 5,4 0,2 1,0
netto andre kostnader (11,7) (23,6) (44,4) (29,4) (44,1)
periodens resultat før skatt (25,1) (23,5) (96,7) (74,9) (116,9)
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Bank
Gjensidige Bank ble lansert 2. januar 2007. selskapet har hovedkontor i 
Førde, og har inngått et langvarig, strategisk samarbeid med spareban-
ken sogn og Fjordane. Gjensidige Bank er en totalbank for privatkunder, 
og distribusjon skjer gjennom internett med telefonstøtte. 

Gjensidige Bank asa er 100 prosent eid av Gjensidige Bank Holding as, 
som igjen er et heleid datterselskap til Gjensidige Forsikring.

resultatutvikling
resultatet i tredje kvartal ble et underskudd før skatt på 26 millioner 
kroner. Hittil i år ble resultat før skatt et underskudd på 82 millioner kro-
ner. selskapet er i en oppstartfase og det er følgelig budsjettert med 
underskudd i denne fasen. kapitaldekningen ved utgangen av tredje 
kvartal er på 35 prosent. 

etter å først ha markedsført banken mot ansatte i konsernet og organisa-
sjonskunder, startet den nasjonale breddelanseringen i midten av mai. 
i markedsføringen benytter man annonsering i nasjonale og regionale 
aviser, magasiner og direkte markedsføring, samt annonsering på inter-
nett. selskapet økte antall kunder med 5.500 i tredje kvartal, og har nå 
rundt 16.000 kunder.

renteinntekter
netto renteinntekter i tredje kvartal ble 3 millioner kroner, og hittil i år 
6 millioner kroner. rentenetto målt mot gjennomsnittelig forvaltnings-
kapital er på 0,73 prosent.

selskapet opplever en jevn økning i utlån og brutto utlån utgjør 2,1 
milliarder	kroner	ved	utgangen	av	tredje	kvartal.	Utlånsporteføljen	har	
økt med henholdsvis 308 millioner kroner i første kvartal, 725 millioner 
kroner	i	andre	kvartal	og	1.072	millioner	kroner	i	tredje	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. 

rentekostnader
Bankens innskudd økte med 587 millioner kroner til 975 millioner kro-
ner ved utgangen av tredje kvartal.  selskapet opplever fortsatt en god 
innskuddsvekst, og den prosentvise innskuddsdekningen er 46,4 pro-
sent ved utgangen av tredje kvartal.

kostnader
driftskostnadene i tredje kvartal ble 27 millioner kroner, og hittil i år 
er	driftskostnadene	88	millioner	kroner.	Utviklingen	er	i	tråd	med	for-
ventningene.  

tap på utlån/garantier er en generell gruppeavskrivning.

Banken ble etablert fra 1. januar 2007 og det foreligger derfor ingen 
sammenligningstall for 2006.

Gjensidige Bank
mill nok

3. kvartal 
2007

3. kvartal 
2006

1.1.-30.09
2007

1.1.-30.09
2007 2006

netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2,8 i/a 5,6 i/a i/a
andre inntekter  1,5 i/a 4,4 i/a i/a
sum kostnader (26,6) i/a (88,1) i/a i/a
tap på utlån/ garantier (4,0) i/a (4,0) i/a i/a
periodens resultat før skatt (26,3) i/a (82,0) i/a i/a
kostnader i forhold til 
gjennomsnittlig forvaltningskapital, % 6,0 i/a 10,1 i/a i/a
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ØvriG virksomhet
Øvrig virksomhet består av inntekter og kostnader i konsernets ikke 
 finans- og forsikringsrelaterte investeringer. Helsesatsningen i Hjelp24 
inngår her. i tillegg kommer ikke forsikringsrelaterte inntekter og kost-
nader i de øvrige konsernselskaper.

Hjelp24, som er det ledende selskapet i norge innenfor bedriftshelsetje-
neste, hadde en omsetning på 79 millioner kroner og et driftsresultat før 
skatt på 1 million kroner i tredje kvartal. omsetningsveksten er på hele 

Øvrig virksomhet
mill nok

3. kvartal 
2007

3. kvartal 
2006

1.1.-30.9
2007

1.1.-30.9
2006 2006

inntekter Hjelp24 79,3 56,5 220,8 194,4 265,8
driftskostnader Hjelp24 (78,2) (55,6) (207,6) (185,6) (261,1)
driftsresultat hjelp24 1,1 0,9 13,2 8,8 4,7

Øvrige inntekter 3,0 18,5 21,8 35,8 46,2
Øvrige kostnader (15,9) (18,0) (35,4) (37,6) (55,2)

resultat (11,8) 1,4 (0,4) 7,0 (4,3

40 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. omsetningen 
hittil i år i Hjelp 24 er 221 millioner kroner.  

Hittil i år er driftsresultatet 13 millioner kroner, mot 9 millioner kro-
ner i fjor. 

Fra og med tredje kvartal inngår også Bedriftshelse norge as som vil 
øke omsetningen med rundt 40 millioner kroner på årsbasis.
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orGanisasjonen
konsernet har totalt 3.347 ansatte ved utløpet av tredje kvartal 2007. 
dette fordeler seg med 2.056 ansatte i skadevirksomheten i norge, 30 
ansatte i Gjensidige Bank, 100 ansatte i Gjensidige Pensjon og sparing 
samt 480 i øvrige virksomhetsområder i norge. dette er ansatte i helsesat-
singen Hjelp24 Glitne og eiendomsselskapet oslo areal. i danmark er det 
301 ansatte, i sverige er det 80 ansatte og i Baltikum 300 ansatte.  
antall ansatte i den norske skadevirksomheten er redusert også i løpet 
av tredje kvartal. det forventes en ytterligere reduksjon av bemannin-
gen i den norske skadevirksomheten.  

hendelser etter BalansedaGen
Generalforsamlingen i Gjensidige Forsikring vedtok i møter 9. oktober og 
30. oktober at selskapet skal utstede et børsnotert egenkapitalinstru-
ment og arbeide videre mot en eventuell notering på oslo Børs. 

Gjensidige Forsikring disponerte i 2006 300 millioner kroner av årets 
overskudd til et gavefond med sikte på å starte gavevirksomhet. den 
30. oktober vedtok generalforsamlingen i Gjensidige Forsikring at det 
skal etableres en stiftelse med navnet Gjensidigestiftelsen, og at gave-

fondet på 300 millioner kroner fratrukket utbetalte gavetildelinger og 
pådratte forpliktelser og kostnader overføres til stiftelsen. 

utsikter Fremover
Generalforsamlingen i Gjensidige Forsikring har vedtatt at selskapet skal 
arbeide videre med sikte på notering av egenkapitalinstrument på oslo 
Børs. Hensikten med å utstede et slikt egenkapitalinstrument er å øke 
kjernekapitalen for å gi selskapet større handlefrihet og muligheter til å 
delta i de strukturendringene som preger finansbransjen i norden. den 
videre prosess tar sikte på at Gjensidiges skal søke om notering på oslo 
Børs innen utløpet av 2007. 

konsernets resultat vil være påvirket av den videre utviklingen i finans-
markedene samt forsikringsresultatene for den resterende del av året. 
Utviklingen	i	finansmarkedene	så	langt	har	vært	god,	men	det	er	stor	
volatilitet i aksjemarkedene blant annet som en følge av usikkerheten 
rundt låntakernes evne til å betjene amerikanske boliglån. den under-
liggende veksten i økonomien og selskapene inntjening er imidlertid 
fortsatt bra. 
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 jørgen tømmerås jorund stellberg Marianne Bø engebretsen odd kristian Hamborg  Marianne lie  Cato litangen
 styreleder  nestleder  

 

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

        
     Helge leiro Baastad
     konsernsjef

sollerud 8. november 2007
konsernstyret i Gjensidige Forsikring

etter en svak start på året preget av en rekke mellomstore og store ska-
der, har lønnsomheten bedret seg jevnt utover året. Forutsatt en normal 
storskadesituasjonen de resterende måneder av året, vil lønnsomheten i 

skadeforsikringsvirksomheten for året ende på et tilfredsstillende nivå. 
nye betjeningskonsepter i den norske virksomheten forventes å øke 
salgskraften på litt sikt.  
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resultatreGnskap

3. kvartal 3. kvartal 1.1.-30.9 1.1.-30.9 31.12.
mill. nok noter 2007 2006 2007 2006 2006

premieinntekter
Forfalt bruttopremie 2.870,4 2.713,1 12.384,6 10.986,6 13.787,2 
avgitt gjenforsikring 87,4 (8,9) (214,3) (313,9) (331,5)
endring i bruttopremieavsetning 1.006,7 750,8 (1.142,0) (888,2) (268,2)
endring i gjenforsikringsandel (136,6) (66,9) (9,1) 70,5 5,8 
premieinntekt for egen regning 3.827,9 3.388,2 11.019,2 9.855,0 13.193,2 

allokert investeringsavkastning - fra ikke-teknisk regnskap 395,9 273,5 1.104,2 726,6 1.008,1 

erstatningskostnader
Betalte bruttoerstatninger (2.479,8) (1.903,3) (7.535,6) (6.009,5) (8.287,9)
Betalt gjenforsikringsandel 139,1 40,6 163,2 92,7 149,4 
endring i brutto erstatningsavsetning (276,5) (620,8) (1.238,7) (1.702,6) (1.858,8)
endring i gjenforsikringsandel (156,5) (33,4) (155,3) (46,2) (17,6)
erstatningskostnader for egen regning (2.773,6) (2.516,8) (8.766,3) (7.665,6) (10.014,9)

Premierabatter og andre gevinstavtaler (8,3) 1,6 (12,3) (0,4) (21,7)

Forsikringsrelaterte adm. kostnader inkl. salgskostnader (629,5) (535,0) (1.971,5) (1.756,2) (2.566,6)
Mottatte provisjoner for avgitt gjenforsikring 1,2 0,5 5,6 3,2 4,9 
endring i avsetning for ikke avløpt risiko 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 
sum forsikringsrelaterte driftskostnader (628,4) (534,5) (1.966,0) (1.752,9) (2.561,6)

resultat av teknisk regnskap 813,6 611,9 1.378,7 1.162,7 1.603,2 

inntekter fra finansielle eiendeler
inntekter fra tilknyttede selskaper (0,1) (0,4) (0,5) (0,6) (0,8)
inntekter fra bygninger og faste eiendommer 210,7 218,4 415,6 697,0 1.118,4 
inntekter fra andre finansielle eiendeler 446,4 338,9 1.203,1 1.226,3 1.528,6 
Urealiserte	gevinster	og	reversering	av	urealiserte	tap	på	omløpsm. (433,8) 111,1 65,4 (393,4) 143,4 
Gevinst ved realisasjon av finansielle eiendeler 976,4 352,3 1.905,1 1.525,9 2.681,6 
sum inntekter fra finansielle eiendeler 1.199,5 1.020,3 3.588,7 3.055,2 5.471,2 

kostnader knyttet til finansielle eiendeler
administrasjonskostnader knyttet til bygninger og faste eiendommer (29,2) (41,4) (104,5) (139,0) (288,9)
administrasjonskostnader knyttet til finansielle eiendeler (61,2) (11,0) (144,7) (28,3) (55,0)
rentekostnader (224,8) (144,2) (435,9) (409,0) (500,1)
andre kostnader knyttet til finansielle eiendeler (0,4) (16,7) 2,2 (55,8) (129,3)
reversering av urealiserte gevinster og tap på omløpsmidler (17,1) 1,1 (101,1) (5,5) (6,8)
nedskrivning av finansielle eiendeler 77,2 0,0 (4,0) 0,0 0,4 
tap ved realisasjon av finansielle eiendeler (468,9) (142,4) (569,3) (595,2) (801,2)
sum kostnader knyttet til finansielle eiendeler (724,3) (354,8) (1.357,4) (1.232,9) (1.780,9)

allokert investeringsavkastning - til teknisk regnskap (395,9) (273,5) (1.104,2) (726,6) (1.008,1)

andre inntekter 93,7 74,9 278,5 230,2 313,9 
andre kostnader (143,3) (98,0) (409,1) (256,5) (368,7)
resultat av ordinær virksomhet 843,3 980,9 2.375,3 2.232,1 4.230,5 

skattekostnad 7 (189,9) (145,5) (485,4) (310,5) (138,7)
periodens resultat 653,4 835,4 1.889,9 1.921,6 4.091,9 
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innreGnede inntekter oG kostnader

mill. nok
1.1.-30.9

2007 
1.1.-30.9

2006 
 

2006 

omregningsdifferanse                  (156) 0                         (8)
endringer i eiendeler tilgjengelig for salg                   (71)                 (172)                      (862)
Pensjoner - estimatavvik 0 (125)                      (206)
andre endringer                    30                    32                        36 
inntekter og kostnader innregnet direkte i egenkapital                  (196)                 (265)                   (1.039)

Periodens resultat                1.890               1.922                    4.092 

sum innregnede inntekter og kostnader                1.694               1.657                    3.053 
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Balanse

sollerud 8. november 2007
konsernstyret i Gjensidige Forsikring

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

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

        
     Helge leiro Baastad
     konsernsjef

30.9 30.9 31.12.
mill nok noter 2007 2006 2006

eiendeler
Goodwill 1.347,2 524,5 557,2 
immaterielle eiendeler 982,0 609,1 586,9 
aksjer i tilknyttede selskaper 6,2 6,9 6,8 
Bygninger og faste eiendommer 1.061,2 936,4 930,9 
varige driftsmidler unntatt bygninger og faste eiendommer 371,4 279,3 252,1 
investeringseiendommer 5.748,3 6.863,3 7.157,9 

Finansielle eiendeler
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet 26.186,0 23.216,6 20.807,9 
Finansielle eiendeler som holdes til forfall 8.672,1 7.166,4 7.537,4 
Utlån		og	andre	fordringer 2.598,3 821,8 539,6 
eiendeler tilgjengelig for salg 2.241,0 1.683,1 2.434,1 
Gjenforsikringsdepoter 149,1 0,7 0,6 
Gjenforsikringseiendeler 267,7 445,1 414,6 
Fordringer i forbindelse med forsikring 3.384,7 2.955,0 2.794,0 
andre fordringer 934,9 721,0 542,0 
Forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte innt. 521,9 319,2 279,3 
kasse, bank 2.606,8 1.629,7 2.271,3 
sum eiendeler 57.078,7 48.178,1 47.112,7 

eGenkapital oG Gjeld
egenkapitalfond 20.410,8 17.620,9 18.717,3 
Gjensidigefondet 3,5 300,0  300,0 
eGenkapital 8 20.710,8 17.620,9 19.017,3 

Gjeld
Premieavsetning  brutto 6.806,2 6.423,7 5.737,9 
erstatningsavsetning brutto 22.814,8 17.405,0 17.556,7 
avsetning for premierabatter 30,3 3,4 25,2 
Pensjonsforpliktelser 958,3 977,5 946,7 
andre avsetninger 235,9 110,8 306,6 

Finansiell gjeld
innskudd fra og gjeld til kunder 975,4 2,0 0,0 
annen gjeld 2.362,7 4.023,7 1.977,7 
Utsatt	skatt 1.404,6 1.262,5 1.134,4 
Gjeld i forbindelse med forsikring 570,5 203,5 253,7 
Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter 209,1 144,8 156,5 
sum eGenkapital oG Gjeld 57.078,7 48.178,1 47.112,7 
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kontantstrØmanalyse

mill nok
1.1.-30.9

2007
1.1.-30.9

2006 2006

netto innbetalte premier 11.566 9.898 12.629 
netto utbetalte erstatninger (7.272) (5.885) (7.985)
Betalte driftskostnader inklusive provisjoner (2.262) (2.314) (2.172)

netto inn-/utbetaling på utlån (1.051) (92) (143)

aksjer og andeler (1.071) (322) (2.769)
obligasjoner og sertifikater (64) (3.670) (403)
Finansielle derivater og andre finansielle instrumenter 570 (13) (642)
investeringseiendommer 200 241 163 

renter og øvrige finansinntekter 2.080 1.301 2.899 
innbetalinger av renter og gebyrer fra lånekunder 34 2 11 
nto inn-/utbetalinger eiendomsdrift 283 345 202 
andre inntekter netto (71) 22 6 
Betalte skatter (26) 2 (12)
netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 2.915 (485) 1.829 

kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Utbetalinger	ved	kjøp	av	datteselskap (2.670) (442) (442)
kjøp av bygg til eget bruk (68) (38) 44 
salg av bygg til eget bruk 7 0 
netto kjøp av varige driftsmidler (78) (41) (141)
netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (2.808) (521) (539)

kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
innbetaling fra skadeforsikringsselskapenes garantiordning 0 32 31 
Utbetaling	av	renter	på	innlån (16) (81) 0 
Utbetalinger	ved	nedbetaling	av	lån (784) (12) (1.862)
innbetaling ved opptak av lån 900 2 89 
netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 100 (59) (1.743)

netto kontantstrøm for perioden 207 (1.065) (453)

effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter (9) 2 7 

netto endring  i kontanter og kontantekvivalenter 198 (1.063) (447)

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 2.271 2.663 2.663 
innfusjonerte, kjøpte og solgte selskaper 138 30 55 
korrigert beholdning periodens begynnelse 2.409 2.693 2.718 
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 2.607 1.630 2.271 
netto endring  i kontanter og kontantekvivalenter 198 (1.063) (447)

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt
Plassering hos finansinstitusjoner 0 0 1.257 
kasse, bank 2.607 1.630 1.014 
sum 2.607 1.630 2.271 
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noter til reGnskapet

1. reGnskapsprinsipper
konsernregnskapet for tredje kvartal 2007, som er avsluttet 30. september 2007, omfatter Gjensidige Forsikring og dets datterselskap (sammen 
referert til som «konsernet») og konsernets andel i tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet. regnskapsprinsippene benyttet i delårsrap-
porteringen er de samme som benyttet i transition document, og er beskrevet der. 

konsernregnskapet for tredje 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 lese 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 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 transition document. 

sammenlignbare tall er basert på iFrs. 

som et resultat av avrundingsforskjeller, kan det forekomme at tall og prosenter ikke lar seg summere opp til totalen.  

2. sesonGvariasjoner
i enkelte forsikringsprodukter brukes sesongpremie. dette innebærer at skadeforløpet ikke er tilfeldig fordelt over året, men følger et stabilt se-
songmønster. normalt periodiseres premieinntekten (opptjent premie) likt over forsikringsperioden, men for produkter med sesongmønster må 
premieinntekten også periodiseres i henhold til skadeforløpet. Gjensidige Forsikring har sesongpremie innen følgende produkter; Fritidsbåt, snø-
scooter 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 annulerer forsikringsavtalen utenom hovedforfall, returneres kun den del av sesongpremien 
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. GjensidiGeFondet
Gjensidigefondet ble vedtatt på generalforsamling 21. april 2007. se for øvrig beskrivelse av Gjensidigefondet i delårsberetningen.  

4. seGmentinFormasjon
segmentene skadeforsikring, som er inndelt i privat og næringsliv, samt Pensjon & sparing og Bank er hovedbestanddelene av Gjensidige sin forret-
ning. disse er evaluert regelmessig av Gjensidige sin konsernledelse på basis av finansiell og operasjonell informasjon utarbeidet spesielt for hvert 
segment med formål å følge opp utviklingen samt allokere nødvendige ressurser.  
 
Gjensidige har for 2007 tilrettelagt for et reassuranseforhold med datterselskapet kommuneForsikring for Gjensidige sin kommuneportefølje i nor-
ge. den regnskapsmessige effekten av dette forventes hensyntatt i fjerde kvartal. regnskapsføringen blir eliminert i konsernregnskapet. 
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5. vesentliGe hendelser etter periodens utlØp   
den 30. oktober 2007 ble det vedtatt å opprette en stiftelse med navnet Gjensidigestiftelsen. Gavefondet på 300 millioner fratrukket eventuelle 
utbetalte gavetildelninger og pådratte forpliktelser og kostnader overføres til stiftelsen.    

skadeforsikring norge  Øvrig norden  Baltikum  sum  sum  pensjon  

tredje kvartal 2007  privat  næringsliv  privat  næringsliv  privat  privat  næringsliv  & sparing  Bank 1 tilbakeføring 3  total

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
2009,3  1.911,8  1.368,3  1.387,1  155,8  87,3  201,0  -  84,5  -  2.249,7  1.999,1  1.569,3  1.387,1  9,0  0,8  2,8  -  (2,8)  3.828,0  3.388,2 

segmentinntekter 

- konsern
 11,7  -  11,7 (11,7)  

sum segmentinntekter  2.009,3  1.911,8  1.380,0  1.387,1  155,8  87,3  201,0  -  84,5  -  2.249,7  1.999,1  1.581,0  1.387,1  9,0  0,8  2,8  -  (14,5)  -  3.828,0  3.388,2 

teknisk resultat 2 434,7  605,8  398,0  17,6  (23,6)  (12,6)  7,7  -  12,4  423,5  593,2  405,6  17,6  (14,8)  (0,1)  (26,3)  -  25,5  813,6  611,9 

- allokert investeringsavkastning (395,9) (273,5)

+	Faktisk	finansavkastning  475,2  665,5 

+	Netto	andre	inntekter  (49,6)  (23,0)

resultat før skatt  843,3  980,9 

skadeforsikring norge Øvrig norden  Baltikum 2  sum  sum  pensjon 

30.09.2007  privat  næringsliv  privat  næringsliv  privat  privat   næringsliv  & sparing  Bank 1 tilbakeføring 3  total

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
 5.718,2  5.495,1  4.070,0  4.191,1  357,1  167,9  624,2  -  235,2  -  6.310,5  5.663,0  4.694,1  4.191,1  14,6  0,9  5,6  -  (5,6)  -  11.019,2  9.855,0 

segmentinntekter 

- konsern
 -  -  29,9  -  -  -  -  -  -  -  29,9  -  -  -  -  (29,9)  -   - 

sum segmentinntekter  5.718,2  5.495,1  4.099,9  4.191,1  357,1  167,9  624,2  -  235,2  -  6.310,5  5.663,0  4.724,0  4.191,1  14,6  0,9  5,6  -  (35,5)  -  11.019,2  9.855,0 

teknisk resultat 2  876,9  948,4  528,1  289,3  (35,6)  (29,9)  46,2  -  20,6  -  861,9  918,5  574,3  289,3  (57,7)  (45,7)  (82,0)  -  82,4  -  1.378,9  1.162,2 

- allokert investeringsavkastning  (1.104,2)  (726,6)

+	Faktisk	finansavkastning  2.231,3  1.822,3 

+	Netto	andre	inntekter  (130,6)  (25,8)

resultat før skatt  2.375,4  2.232,1 

1   inntekter fra banksegmentet inngår ikke i regnskapslinjen for premieinntekter f.e.r. i konsernets resultatoppstilling
2  teknisk resultat for skadeforsikring inkluderer normalisert finansinntekt tilsvarende kredittilsynets allokerte investeringsavkastning fordelt i henhold til 
 størrelsen på de tekniske avsetningene. 
3  resultatet til Gjensidige Bank tilbakeføres da det ikke er en del av det tekniske resultatet til Gjensidige Forsikring konsern. 

4. seGmentinFormasjon (Forts.)

6. virksomhetssammenslutninGer

kommuneForsikrinG
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 konsesjon fra norske og svenske myndigheter til å kjøpe selskapet. Gjensidige 
Forsikring fikk konsesjon av norske myndigheter pr 7. juli 2007 og konsesjon fra svenske myndigheter 30. juli 2007. den 1. august benyttes som 
overtakelsesdato. 
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7. endrinGer i BetinGede Forpliktelser eller 
 BetinGede eiendeler siden ForriGe BalansedaG  
Gjensidige Forsikring regnskapsfører pensjonsforpliktelsen på de ytelsesbaserte pensjonsordningene i henhold til ias 19. Beregningene benyttet pr 
tredje kvartal 2007 bygger på dødelighetstabeller som ikke lenger ansees å reflektere faktisk dødelighet blant ansatte og pensjonister. i fremtiden 
vil Gjensidige ta i bruk nye dødelighetstabeller. dette er beregnet å øke fundingbehovet for pensjonskassen med ca 150 millioner kroner før skatt. 
de nye aktuarmessige beregningsforutsetningene forventes innført pr. 31.12.2007. 
 
Gjensidige Forsikring har skattefritak for inntekt og formue som skriver seg fra brann- og husdyrforsikring. selskapet har lagt til grunn kredittilsynets 
bransjeinndeling for kombinerte forsikringer når skattefriheten er beregnet. sentralskattekontoret for storbedrifter bestrider selskapets 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 150 millioner kroner til dekning av eventuell økt skattebelastning som følge av de varslede endringer. 
 
i november 2006 ble oslo areal asa idømt ved voldgift å betale newsec asset Management as 95 millioner kroner som kompensasjon for et 
suksesshonorar i henhold til en avtale mellom selskapene. Honoraret er oppgjort. newsec asset Management har nå stevnet oslo areal på nytt, 
for å få et ytterligere suksesshonorar. voldgift er berammet til februar 2008. i overensstemmelse med ekstern juridisk vurdering bestrider oslo 
areal kravet og har ikke gjort avsetninger i regnskapet. 

kjøp av datterselskap  tennant insurance Group aB
Mill nok

verdier på 
oppkjøpstidspunktet

virkelig verdi 
justeringer

Bokført verdi 
etter oppkjøp

Merkenavn 0,0 14,9 14,9
kontrakter 0,0 40,0 40,0
kunderelasjoner 0,0 53,5 53,5
teknologi 21,6 13,0 34,6
arbeidsstyrke (del av goodwill) 0,0 9,9 9,9
Goodwill 22,4 283,1 305,5
Finansielle investeringe 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 626,5 414,4 1.040,9

total egenkapital 68,8 370,5 439,3
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 0,0 37,2
langsiktig rentebærende gjeld 34,7 0,0 34,7
Påløpte kostnader og opptjente inntekter 20,5 0,0 20,5
total gjeld og egenkapital 626,5 414,4 1.040,9

vederlag
kostpris for aksjene 430,0
transaksjonskostnader 9,3
transaksjonsverdi 439,3

6. virksomhetssammenslutninGer (Forts.)

oppkjøpsmetoden er benyttet for oppkjøpet. analysen av oppkjøpte eiendeler og forpliktelser er vist under. verdien utover netto materielle 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 millioner 
fram til oppkjøpstidspunktet. videre hadde konsernet en combined 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 0,3 mill. 

kostnader relatert til oppkjøpet består av honorar til advokater og rådgivere.  
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8. eGenkapitalnote

mill nok 30.09.2007

Brutto garantier 16,5
Brutto garantier 16,5

kommitert kapital, ikke innbetalt 892,0
totalt garanterte beløp 892,0

9. Forpliktelser utenFor Balansen

selskapet har som et ledd i den løpende finansforvaltningen forpliktet seg til å investere inntil nok 892 millioner i ulike private equity investeringer, 
utover de beløp som er bokført. 

mill nok  omregningsdifferanse  virkelig verdi  reserver  annen egenkapital  sum egenkapital 

Balanse 31.12.2005 nGaap              12.487               12.487 

iFrs implementeringseffekt 01.01. 2006                3.478                 3.478 

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

Periodens resultat                1.890                 1.890 
omregningdifferanse                      (156)                   (156)
endringer i eiendeler tilgjengelig for salg                          (71)                    (71)
andre endringer                    30                     30 
Balanse 30.09. 2007                      (164)                     (1.138)              22.013               20.711 

egenkapital  01.01. 2006 iFrs              15.965               15.965 
Periodens resultat                1.922                 1.922 
endringer i eiendeler tilgjengelig for salg                        (172)                   (172)
Pensjoner - estimatavvik                        (125)                   (125)
andre endringer                    32                     32 
Balanse 30.09. 2006                          -                          (297)              17.918               17.621 

10. avviklinGsGevinst/tap

skadeforsikring norge
3. kvartal

2007
3. kvartal

2006
1.1.-30.9

2007
1.1.-30.9

2006
31.12.
2006

opptjent premie 2.597,0 3.219,3 9.788,2 9.686,2 12.864,7
inntruffet tidligere år 85,0 48,7 101,8 48,5 (18,0)
i prosent av premieinntekt for egen regning 3,3 1,5 1,0 0,5 (0,1)



22 tredje kvartal 2007 GjensidiGe ForsikrinG konsern

nØkkeltall

mill nok
3. kvartal 

2007
3. kvartal 

2006
1.1.-30.9

2007
1.1.-30.9

2006 2006

konsern
Finansavkastning 8 % 1,0 1,6 5,0 4,5 9,2
egenkapital Mill nok 20.710,8 17.620,8 19.017,3
egenkapitalavkastning annualisert 1 % 15,9 17,7 24,2
kapitaldekning 2 % 27,1 35,0 41,6
solvensmargin konsern 3 % 138,5 132,4 141,3

skadeForsikrinG
Markedsandel non-marine forsikring norge (pr 2. kvartal) (FnH) % 31,4 31,8 31,2
Markedsandel forretningsområdet totalt, % 31,5
Brutto forfalt premie
 Privat Mill nok 1.832 1.789 6.130 5.938 7.620
 næringsliv Mill nok 749 814 4.537 4.855 5.705
 sum norge Mill nok 2.582 2.603 10.667 10.793 13.325
 Øvrig norden Mill nok 139 92 1.222 177 273
 Baltikum Mill nok 90 ia 305 ia 81
 sum totalt Mill nok 2.811 2.696 12.193 10.970 13.680
egenregningsandel  4 % 101,2 99,7 97,8 97,1 97,6 
opptjent premie f.e.r. 
 Privat Mill nok 2.009 1.912 5.718 5.495 7.337
 næringsliv Mill nok 1.368 1.387 4.070 4.191 5.527
 sum norge Mill nok 3.378 3.299 9.788 9.686 12.865
 Øvrig norden Mill nok 357 87 981 87 257
 Baltikum Mill nok 85 ia 235 ia 66
 sum totalt Mill nok 3.819 3.467 11.005 9.854 13.189
skadeprosent f.e.r. 5

 Privat % 69,5 56,7 73,1 68,2 65,5 
 næringsliv % 75,0 99,7 89,1 91,2 90,7 
 sum norge % 71,7 74,8 79,7 78,2 76,3 
 Øvrig norden % 82,4 56,4 81,6 55,2 56,1 
 Baltikum % 62,1 ia 63,4 ia 68,1 
 sum totalt % 72,5 74,3 79,6 77,8 75,9 
kostnadandel f.e.r. 6  
 Privat % 16,7 17,2 19,2 19,7 21,1 
 næringsliv % 10,9 10,6 12,7 12,2 13,5 
 sum norge % 14,4 14,4 16,5 16,5 17,9 
 Øvrig norden % 27,3 63,2 22,4 66,6 64,5 
 Baltikum % 32,0 ia 30,4 ia 34,7 
 sum totalt % 16,0 15,7 17,3 17,3 18,9 
combined ratio 7

 Privat % 86,2 73,9 92,3 88,0 86,6 
 næringsliv % 85,9 110,3 101,8 103,4 104,2 
 sum norge % 86,1 89,2 96,2 94,6 94,2 
 Øvrig norden % 109,7 119,6 104,0 121,8 120,6 
 Baltikum % 94,0 ia 93,9 ia 102,8 
 sum totalt % 88,5 90,0 96,9 95,1 94,8 
egenkapital
 Øvrig norden Mill nok 2.547 15 0,3
 Baltikum Mill nok 90 ia 82,1
avkastning på egenkapital annualisert
 Øvrig norden % 5,2 -0,2 -58,3
 Baltikum % 24,2 ia 16,9
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d
elårsrappo

rtdefinisjoner:
1  Periodens resultat før skatt / gjennomsnittlig justert egenkapital i perioden
2  netto ansvarlig kapital / risikovektet beregningsgrunnlag, beregnet basert på nGaaP for konsern
3		 Solvenskapital	/	forfalt	premie	for	egen	regning	(solvenskap	=	EK	etter	IFRS)
4  Forfalt premie for egen regning / forfalt premie brutto (skadeforsikringsvirksomheten totalt)
5  erstatningskostnader for egen regning / premieinntekter for egen regning
6  Forsikringsrelaterte driftskostnader / opptjent premie for egen regning
7		 Skadeprosent	for	egen	regning	+	kostnadsandel	for	egen	regning
8 Finansinntekter i prosent av finansielle eiendeler inkludert eiendom, eksklusive Gjensidige Bank og Gjensidige Pensjon og sparing

mill nok
3. kvartal 

2007
3. kvartal 

2006
1.1.-30.9

2007
1.1.-30.9

2006 2006

pensjon oG sparinG
Premiebestand pensjon Mill nok 38 ia 328 ia 200
kapital til forvaltning (GPF og Gir) Mill nok 164 ia 848 ia 241
antall kunder pensjon 1.229 ia 10.715 ia 6.372
antall kunder sparing 587 ia 4.894 ia 2.936
Herav kunder pensjon som også er forsikringskunder 1.009 ia 8.572 ia 4.652
Herav kunder sparing som også er forsikringskunder 389 ia 3.964 ia 2.496
egenkapital Mill nok 166,9 167,9 236,5
egenkapitalavkastning - annualisert 1 % -18,2 -14,2 -14,5

Bank (oppstart januar 2007)
Brutto utlån Mill nok        1.072,1 ia        2.105,1 ia ia
innskudd Mill nok           587,5 ia           975,4 ia ia
innskuddsdekning %            54,8 ia            46,3 ia ia
rentenetto %            0,73 ia            0,73 ia ia
kostnader i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital %            6,0 ia            6,0 ia ia
registrerte "bli-kunde"           5.530 ia         15.996 ia ia
egenkapital Mill nok           539,9 ia ia
egenkapitalavkastning - annualisert 1 % -38,7 ia ia
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