Forsikring i
Forsikring
i verdensklasse
verdensklasse
2016

04
08

Hvem er Tryg?
Trygs resultat
Strategiske initiativer
Ambisiøse finansielle mål
Vi bruker kunnskap om våre kunder aktivt

12

		forretningsområder
Våre
Privat
Næringsliv
Industri
Sverige

18

Forebygging
Best i test på bil
Tryg Helse

22

Møt konsernsjef Morten Hübbe
Tryg som arbeidsplass
Samfunnsansvar i Tryg

28

Sammen for et bedre samfunn
Stor interesse blant kunder for
svarte bokser
Effektiv risikostyring
Hvorfor investere i Tryg?

33

Kundefokus og
stigende utbytte

Forstå Trygs regnskap
Regnskap

Forbedrede kundeopplevelser
I 2015 fortsatte vi arbeidet med å forbedre kundeopplevelsen. Det viktigste har vært å forbedre
betjeningen av kundene, noe som blant annet
har medført at medarbeiderne har fått bedre
muligheter til å oppfylle kundenes behov ved
første kontakt. Det er løpende oppfølging av
kundenes vurdering av kontakten med Tryg, og
det er derfor tilfredsstillende at det samlet sett
har vært en stor forbedring uttrykt ved nøkkeltallet NPS, som utgjorde 22 i 4. kvartal 2015 mot
11 på kapitalmarkedsdagen i november 2014 ,
og at mer enn 78 prosent av våre kunder gir oss
en score på 9 eller 10 i sms-undersøkelsen umiddelbart etter hver kundekontakt.
Effektiv forsikringsdrift
Resultatet for 2015 utgjorde 1981 mill. DKK
tilsvarende en egenkapitalforrentning på
18,9 prosent, en combined ratio på 86,8 samt
en kostnadsprosent på 14,9 før engangsomkostninger. Egenkapitalforrentningen var lavere
enn målet for 2015 som følge av en svært lav
investeringsavkastning og engangsomkostninger. Tryg oppnådde målene for combined ratio
og kostnadsprosent i 2015. Tryg har et mål om
å effektivisere med 750 mill. DKK frem mot
2017, og med 165 i 2015 var nivået litt høyere
enn fastsatt for året. Effektiviseringsprogrammet blir det vesentligste initiativet som skal forbedre resultatet og nå en kostnadsprosent på
14 eller lavere i 2017.
Effektiv risikostyring
Risikostyring er helt essensielt for et forsikringsselskap – fra den overordnede risikostyringen for Tryg som helhet til fastsettelsen
av priser på produktene til våre kunder. En

milepæl i 2015 var Finanstilsynets godkjenning av den interne kapitalmodellen, og Tryg
er således godt forberedt på Solvens II-reglene som trådte i kraft fra 2016. Risikostyring er
også viktig i forhold til de enkelte produktene,
og i 2015 var utviklingen innenfor noen få produkter, særlig løsøre og eiendom, ikke tilfredsstillende. Det vil derfor bli gjennomført mindre
prisjusteringer og økt skadetaksering. Tryg
vurderer løpende antall og størrelse på skader.
Stabilt og stigende utbytte til aksjonærene
Det skal være attraktivt å være aksjonær i Tryg,
og vi legger vekt på at aksjonærene i samsvar
med Trygs utbyttepolitikk mottar et stabilt stigende utbytte. Styret foreslår et utbytte på
3,50 DKK pr. aksje for 2. halvår 2015, slik at
det for 2015 i alt vil være utbetalt 6,00 DKK pr.
aksje. Tryg vurderer også ekstraordinært aksjetilbakekjøp som en mulighet for å øke verdiskapingen for våre aksjonærer. I 2015 gjennomførte vi et tilbakekjøpsprogram på 1 mrd. DKK, og i
2016 planlegger vi å gjennomføre et tilsvarende
program, samtidig som vi sikrer at det er et solid
kapitalgrunnlag. Den samlede avkastningen til
aksjonærene i 2015 var 6,9 prosent.
Takk til medarbeiderne
Den positive utviklingen i kundenes oppfatning av Tryg og de økonomiske resultatene har
bare vært mulig gjennom en stor innsats fra
medarbeiderne i Tryg, noe som både styret og
daglig ledelse gjerne vil takke for.

Jørgen Huno Rasmussen Morten Hübbe
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Trygs resultat
Combined ratio 2011–2015
100
95
90

Tryg innfridde i 2015 de finansielle målene om en combined ratio under
90 og en kostnadsprosent under 15. Vi har i 2015 oppnådd en
egenkapitalforrentning på 18,9 prosent mot et mål på 20 prosent som
følge av en svært lav investeringsavkastning og engangsomkostninger
på 120 mill. DKK relatert til Trygs effektiviseringsprogram.
Resultatet for 2015 ble 1981 mill. DKK
mot 2557 mill. DKK i 2014 og var påvirket
av en lav investeringavkastning, engangsomkostninger relatert til Trygs effektiviseringsprogram samt et høyere nivå av
vær- og storskader. Resultatet var positivt
påvirket av Trygs effektiviseringsprogram,
som er viktig for å forbedre resultatet for å
nå målene frem mot 2017. I 2015 ble det
arbeidet intensivt med å øke kundelojaliteten på de forskjellige forretningsområdene, og dette har medvirket til at det har
vært en forbedring i alle kundemålene.
Investeringsresultatet var negativt med
5 mill. DKK mot 360 mill. DKK i 2014.
Resultatet var særlig påvirket av fallende
aksjekurser som særlig i 3. kvartal 2015
førte til et negativt investeringsresultat.
Premieinntektene utgjorde 17 977 mill.
DKK, noe som i lokal valuta tilsvarer en reduksjon på 0,8 prosent. I forhold til 2014
var det særlig i Privat snakk om en vesentlig forbedret utviklingstrend med en vekst
på 0,3 prosent for året og 1,1 prosent i 4.
kvartal 2015.
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Erstatningsprosenten utgjorde 71,5 mot
69,6, og det høyere nivået kan særlig tilskrives et høyere nivå av stor- og værskader. Erstatningsprosenten ble positivt påvirket av skadeinitiativene på 105 mill. DKK,
som vedrører forbedrede innkjøpsavtaler
og forbedrede systemer. Erstatningsnivået var også påvirket av stigende erstatninger innenfor særlig bolig- og bygningsforsikringer.

Kapitalforhold
Trygs egenkapital utgjorde 9831 mill. DKK
ved utgangen av 2015. Tryg gjør opp det
individuelle solvensbehovet i henhold til
Finanstilsynets retningslinjer. Solvensbehovet utgjorde 6193 mill. DKK pr. 31. desember 2015, og i forhold til basiskapitalen, som utgjorde 9525 mill. DKK, hadde
Tryg en kapitaloverdekning på 3332 mill.
DKK tilsvarende 54 prosent.

”Styret foreslår at det
utbetales et utbytte på
3,50 DKK pr. aksje.”

Utbyttepolitikk
Tryg utbetalte i forbindelse med halvårsregnskapet et utbytte på 2,50 DKK pr.
aksje, og styret foreslår at det utbetales et
utbytte på 3,50 DKK pr. aksje i forbindelse
med årsregnskapet for 2015, slik at det i
alt er utbetalt 6 DKK vedrørende regnskapet for 2015. Der er i 2015 gjennomført
et aksjetilbakekjøp på 1 mrd. DKK, og for
2016 planlegges et tilsvarende aksjetilbakekjøpsprogram som avventer godkjenning av Finanstilsynet.

Kostnadsprosenten ble 15,3, og korrigert
for engangsomkostninger vedrørende
Trygs effektiviseringsprogram som skal
sikre at Tryg når målet om en kostnadsprosent på eller under 14 i 2017, utgjorde
kostnadsprosenten 14,9, og målet om en
kostnadsprosent på under 15 i 2015 ble
dermed innfridd.
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18,9 %
Egenkapitalforrentning på 18,9 prosent etter skatt.

2016
Strategiske
initiativer

Ambisiøse
finansielle mål

Trygs ambisjon er å bli verdens beste forsikringsselskap. Denne ambisjonen
er utgangspunktet for alle de strategiske tiltakene som Tryg gjennomfører.
De fire planlagte strategiske initiativene for 2016 er uendret i forhold til 2015.

Det er Trygs ambisjon å bli verdens beste forsikringsselskap, og
vi har derfor satt en rekke ambisiøse finansielle mål frem
mot 2017.

Kundereise og suksesskultur I 2015 implementerte Tryg Net
Promoter Score (NPS) i alle salgskanaler og skadeteam i Danmark,
Norge og Sverige. I løpet av 2015 har Tryg sendt flere enn 600 000
tekstmeldinger til kunder som har vært i kontakt med Tryg, og
mottok mer enn 200 000 svar. 78 prosent av kundene vurderte
kontakten med Tryg til å være mellom 9 og 10 på en skala fra 1 til
10, der 10 var høyeste score. Tryg oppnådde i 2015 en NPS-score
på 22, noe som tilsvarte målet frem mot 2017, og som tilsvarer
en fordobling siden november 2014 der målet frem mot 2017 ble
presentert. For å øke medarbeidernes kompetanse og motivasjon
har Tryg implementert et verktøy som skal sikre at det er synlig
for den enkelte medarbeider hvordan han eller hun bidrar til de
overordnede målene.
Leading in efficiency Etter at Tryg hadde nådd målene for det
tidligere effektiviseringsprogrammet, fastla Tryg et nytt program
med et mål på 750 mill. DKK fordelt med 500 mill. DKK på skader
og 250 mill. DKK på omkostninger. Tryg ønsker å fortsette med
å utnytte mulighetene for å inngå effektive innkjøpsavtaler og
redusere omkostningene gjennom outsourcing og effektivisering
av prosessene.
It-stabilitet og digitalisering It-stabilitet er svært viktig for et forsikringsselskap som er svært avhengig av it-systemer i både salgsog skadebehandlingen. Etter overgangen til TCS Tata Consultancy
har det vært en gradvis forbedring i it-stabiliteten. Digitalisering er

svært viktig og vil bli enda viktigere i fremtiden. For å utvikle den
digitale kommunikasjonen med kundene er det viktig at kundene
har sagt ja til digital kommunikasjon. I Danmark har 80 prosent
av kundene sagt ja til dette, og i Norge er det 63 prosent av
kundene som har sagt ja. I 2016 vil fokus være på å utvikle selvbetjeningsløsninger og kryssalg. Målet for 2017 er at 90 prosent
av kundene er digitale, og at 80 prosent av Trygs digitale kunder
skal rapportere skader via Trygs hjemmesider.

Next Level Pricing
har vært et svært vesentlig initiativ de siste årene.
Ved slutten av 2015 hadde Tryg utviklet 33 nye
prisdifferensierte produkter. I 2016 vil en viktig
oppgave være å konvertere porteføljen, slik at
alle kunder har de mest oppdaterte produktene.
I tillegg vil Tryg fortsette med å utvikle produktene,
slik at vi i 2017 har oppnådd at 25 prosent av våre
produkter er mer avansert enn konkurrentenes.

Tryg har i 2015 oppnådd en combined ratio på 86,8 og en kostnadsprosent på 14,9, før engangsomkostninger, og vi har dermed
nådd de oppstilte finansielle mål om en combined ratio på 90 eller
lavere og en kostnadsprosent på under 15 for 2015.

Trygs finansielle mål
2017

≤   87

Combined ratio på 87 eller lavere.
Egenkapitalforrentningen var i 2015 på 18,9 prosent og var
dermed lavere enn målet på 20 prosent eller høyere for 2015
som følge av en svært lav investeringsavkastning og engangsomkostninger.
Frem mot 2017 har Tryg satt opp en rekke ambisiøse mål som
blant annet skal understøttes av Trygs kundemål.
Tryg har et mål om en combined ratio på eller under 87, noe
som blant annet skal oppnås gjennom en fortsatt forbedring
av kostnadsprosenten med et mål på 14 eller derunder. En lav
kostnadsprosent forbedrer Trygs konkurranseevne og skal oppnås
gjennom en fortsatt forbedring i effektiviteten.

≤ 14

Kostnadsprosent på 14 eller lavere.

≥   21 %

Egenkapitalforrentning etter skatt på 21 prosent eller høyere.

Tryg har et mål om en egenkapitalforrentning på eller over
21 prosent i 2017. Tryg ønsker at forretningen skal være i stand
til å leve opp til denne målsetningen, men i et år med en svært lav
eller også negativ investeringsavkastning kan det vise seg at målet
ikke kan nås.
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Vi bruker kunnskap
om våre kunder aktivt

På vei mot kundemålene
I 2014 meldte vi noen ambisiøse kundemål ut til markedet:
I 2017 skal:
• NPS være fordoblet.
• Fastholdelsesprosenten forbedres med 1 prosentpoeng.
• Antallet kunder med 3 eller flere produkter økes med
5 prosentpoeng.
Allerede to år før tiden har vi nådd våre mål om å fordoble
NPS, som har økt fra 11 til 22 på bare ett år.

I Tryg har vi en ambisjon om å bli verdens beste
forsikringsselskap. Det kan vi bli bare vis vi lytter til
våre kunder og bruker deres tilbakemeldinger til å
levere enda bedre kundeopplevelser.

I 2014 begynte vi å sende ut tekstmeldinger til våre kunder slik at de kan bedømme vår service og skadebehandling på en
skala fra 1 til 10. Deretter ringer vi opp
kundene for å få deres tilbakemelding på
hva vi kan gjøre bedre. Foruten de daglige
lederne tar ledelsen også sin tørn og ringer
hver måned til en håndfull kunder i begge
ender av skalaen.
I 2015 tok vi skrittet videre og omsetter tilbakemeldinger fra våre kunder til konkret
kunnskap som skal sette oss i stand til å gi
kundene en enda bedre opplevelse.
Kundenes tilbakemeldinger viser blant
annet at den nære relasjonen og det å
bli hørt betyr svært mye. Derfor har vi i
2015 tatt initiativet til flere opplæringsog coachingprogrammer for våre ledere,
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assurandører og skadebehandlere, der de
blir opplært i god kundedialog.

”Vi har tro på at det
utgjør en forskjell for
kundene at de opplever
et ekte, levende menneske i den andre enden.

”

Balanse mellom det digitale
og det personlige
Vi arbeider fortløpende med å bli mer
tilgjengelige overfor våre kunder – blant
annet ved at våre kunder i større grad kan

Status for de resterende kundemålene ser slik ut:
• Fastholdelsesprosenten er forbedret med 0,2 prosentpoeng.
• Antallet kunder med mer enn tre produkter er forbedret
med 0,4 prosentpoeng.

Tilbakemelding fra
kundene
Tekstmeldingene har en klar effekt, og våre kunder er glade for
å bli ringt opp. Derfor fortsetter
vi med våre sms-målinger, men i
2015 endret vi teksten i meldingen slik at den går mer på vurderingen av den enkelte medarbeider fremfor Tryg som helhet.
Med den endringen blir fokuset
mer rettet mot den enkeltes
NPS-score, og det forventes også
at NPS vil stige. I 2015 sendte vi
ut flere enn 600 000 tekstmeldinger, og våre medarbeidere fikk en
gjennomsnittlig score på 9.

betjene seg selv via våre onlineløsninger. Men samtidig søker vi å holde en
balanse mellom det digitale og det personlige – for kundene forteller oss at
nettopp den personlige relasjonen er viktig for den gode kundeopplevelsen.
Siden mars 2015 har vi derfor arbeidet med å styrke relasjonen til kundene
i den innledende kontakten med oss, for vi vet at nettopp denne fasen er
avgjørende for kundeopplevelsen og kundens lojalitet fremover.
Håndskrevne brev gjør det mer personlig
Et av de mest konkrete tiltakene er en helt ny servicestrategi i Privat, som skal
sikre at vi hver gang gir kunden en opplevelse ut over det vanlige.
En del av den nye servicestrategien er at kundene skal oppleve en mer personlig kontakt ved at vi blant annet svarer kundene med håndskrevne brev.
Vi har tro på at det utgjør en forskjell for kundene at de opplever et ekte, levende menneske i den andre enden. Og de foreløpige tilbakemeldingene er positive:
Kundene forteller om det til sine venner og familie, og det har også gitt oss
omtale på vår Facebook-side, facebook.com/TrygDanmark.

Trygs kundemål 2017

22

Net Promoter Score (NPS), anbefalingsgrad på 22.

88,9
Fastholdelsesprosent på 88,9 prosent.

61,3 %
Kunder med ≥ 3 produkter på 61,3 prosent.
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Privat

Våre
forretningsområder

På vei mot
kundemålene

Tryg tar beslutningene tett på kundene
For at vi skal kunne skape kundeopplevelser i verdensklasse, har vi tro på at det skal være enkelt
og raskt å komme i kontakt med oss. Tryg er delt opp i ti nasjonale forretningsområder med hver
sin direktør i spissen. Det sikrer at vi kan treffe desentrale beslutninger, raskt og tett på kundene i
hvert enkelt nasjonalt marked. Vi har etablert sentrale utviklingsfunksjoner, slik at vi bruker enda flere
krefter på å sikre innovasjon, utvikling og effektivisering på tvers av organisasjonen.
Ledelse/Executive Board

Tryg Pluss
– fordeler som skaper trygghet

Privats 837 medarbeidere betjener
henholdsvis det danske og norske
markedet for privatforsikringer.

Konsernsjef/CEO
Konserndirektør/COO

Konsernfinansdirektør/CFO

Privat DK

Privat NO

Næringsliv DK

Næringsliv NO

Sverige Privat
& Affinity

Privat har cirka 1 mill. kunder og en omsetning på 8,8 mrd. DKK. Salget foregår
primært via kundesentre, gruppeavtaler og assurandører samt gjennom samarbeidet med Nordea.
Fleksible produkter gir bedre opplevelser
Våre kunder etterspør enkle og fleksible løsninger. I 2015 har Privat lansert
flere produkter som våre kunder selv kan sette sammen etter behov. Blant de
største er en ny bilforsikring og en ny helseforsikring bestående av moduler
som kundene selv kan legge til og trekke fra.

Industri SE
Industri DK
& Tryg Garanti

Industri NO

Skade NO
Skade DK
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Enda flere får glede av de nye produktene i 2016
Hver gang vi utvikler et nytt produkt, skal vi oppdatere våre eksisterende kunders produkter. Dette er derfor et av våre store fokusområder i 2016, og arbeidet er allerede godt i gang. Vi forventer i løpet av 2016 og 1. kvartal 2017 at en
stor andel av de eksisterende kundene kommer over på de nye produktene.
På den måten vil enda flere av våre privatkunder få glede av de mange nye
tilvalgsdekningene og fordelene vi har utviklet i løpet av de seneste årene.

Det handler egentlig ikke om forsikring –
det handler om å være trygg.
Tryg ID – rådgivning og hjelp til å forebygge, oppdage og begrense misbruk av personopplysninger. I 2015 har Tryg oppdatert
Tryg ID, slik at den også omfatter misbruk
av nettprofiler som for eksempel bilder
og falske profiler på sosiale medier. Tryg
Pluss-kunder kan ringe Tryg ID hele døgnet
på 55 17 18 19.
Tryg Boligalarm – en alarmløsning til fast
lav pris, som reduserer risikoen forbundet
med innbrudd, vann og brann.
Tryg Backup – enkel, billig og løpende sikkerhetskopiering av kundens data. I 2015
oppdaterte vi Tryg Backup, slik at vi automatisk sikkerhetskopierer alt som er lagret
på telefonen, nettbrettet og PC-en.
Les mer på tryg.no
eller ring 04040 eller +47 55 17 10 00
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Næringsliv

Nye
trygge fordeler
Bygget opp fabrikken
etter flommen
Spekeskinker, pølser og pinnekjøtt ble vasket bort av storflom som feide inn i lokalene til Nortura Evanger i oktober i fjor. Da
fant spekematprodusenten ut hva forsikringspremien ga dem.
Nortura Evanger er en spekematprodusent som ligger på Evanger, en 30 minutters biltur fra Bergen. Sist vinter fikk hele

regionen oppleve 700-årsflom, og slike
vannmengder kommer ikke i hver generasjon: Elver og vassdrag gikk langt over
sine bredder, og Nortura Evanger ble hardt
rammet. Etter en intens innsats var fabrikken på kort tid i stand til å gjenoppta
driften, og Tryg bisto også i det rettslige
arbeidet for å forbedre flomsikringen av
fabrikklokalene.

Næringslivs 527 medarbeidere tilbyr
forsikringer til små og mellomstore danske
og norske selskaper og gårder med opp til
100 ansatte.
Næringsliv har en årlig omsetning på cirka 4,0 mrd. DKK. Salget foregår
primært via et eget salgsapparat, meglere, kundesentre og gruppeavtaler.
Næringsliv har i 2015 arbeidet målrettet mot å nå våre kundemål frem mot
2017. Derfor har vi blant annet endret strukturen, slik at vi gir større mandat til
de medarbeidere som har den daglige kontakten med kundene. Det har blant
annet den effekten at flere henvendelser blir løst ved første kontakt – og dermed en langt bedre kundeopplevelse.
Det skal være trygt for Næringslivet å velge Tryg Forsikring
Som et ledd i vår ambisjon om å levere kundeopplevelser i verdensklasse har
Næringsliv Norge i 2015 jobbet med flere nye fordeler til næringslivskundene
våre. I januar 2016 lanserte vi to garantier som vil gjelde for alle kundene –
oppgjørsgaranti og dekningsgaranti. Garantiene skal gi kundene trygghet om
at vi alltid skal levere rask og god skadebehandling, og at forsikringene dekker
det kunden har behov for i løpet av forsikringsåret. I tillegg har Tryg inngått et
samarbeid med Nokas, og sammen har vi utarbeidet Tryg Sikkerhet.

Spennende nyheter
til Trygs næringslivskunder
Små og mellomstore bedrifter i Tryg skal være
ekstra trygge hos oss.
Gjennom nye garantier og sikkerhetstiltak skal kundene våre oppleve at det er en fordel å være kunde i
Tryg. På den måten kan de fortsette med å fokusere
på utvikling av sitt selskap. Januar 2016 lanseres:
•

Oppgjørsgaranti; Vi garanterer skadeoppgjør
innen 10 virkedager. Bryter vi løftet dekker vi
egenandelen din.

•

Dekningsgaranti: Glemt noe? Vi dekker nye personer eller objekter som du har glemt å melde
inn på eksisterende produkter siste forsikringsår.

•

Tryg Sikkerhet: I samarbeid med Nokas gir vi
deg sikring, forsikring og skadehåndtering i ett
– markedets beste sikringskonsept, trygt og
enkelt for deg.

Konseptet vil gi kundene markedets beste løsning innenfor sikring, forsikring
og skadehåndtering – trygt og helt enkelt for kunden.
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Industri

Styrket posisjon på
det svenske markedet

Kundeopplevelsen
i fokus

Industri tilbyr forsikringer til store bedrifter
under merkenavnet Tryg i Danmark og Norge,
og under merkenavnet Moderna i Sverige.

Forretningsområdet Sverige er med sin
årlige omsetning på cirka 1,3 mrd. DKK
og 333 medarbeidere primært fordelt på
kontorer i Malmö og Stockholm Trygs
minste forretningsområde.

Trygs industrikunder i Danmark og Norge har over 100 ansatte og en omsetning på over 100 mill. DKK, mens vi i Sverige tilbyr løsninger til alle typer
bedrifter gjenom forsikringsmeglere. Industri har 265 medarbeidere som betjener cirka 3500 kunder, og en årlig omsetning på i alt 3,9 mrd. DKK.
Industri leverer skreddersydde løsninger og risikorådgivning rettet mot den
enkelte kundes behov. Vi betjener våre kunder både via eget salgsapparat og
gjennom forsikringsmeglere. For kunder med internasjonalt forsikringsbehov
samarbeider vi blant andre med det globale forsikringsselskapet AXA. Samarbeidet sikrer at vi kan følge med kunden verden over og levere en samlet
forsikringsløsning.
Vi jobber for å levere enda bedre kundeopplevelser
I 2015 har vi arbeidet systematisk med å sikre enda bedre kundeopplevelser.
Blant annet har vi jobbet med og utviklet våre medarbeidere i dialogen med
kundene, og dessuten har vi styrket samarbeidet ytterligere i de forskjellige
tverrfaglige og tverrnordiske kundeteamene vi er organisert i.
Dette er et tiltak vi har satt i verk fordi vi har spurt våre kunder og meglere
om hvilke av Tryg Industris leveranser som er de viktigste for kundeopplevelsen. Her fremhever våre kunder nettopp den personlige kontakten med Trygs
medarbeidere og den ekspertkunnskapen de har som avgjørende for den gode
kundeopplevelsen.
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Sverige

Solid kapitalposisjon og rating
Tryg har en "A"-rating hos kredittvurderingsinstituttet Standard & Poor’s og har som mål å fastholde
denne ratingen.
Ved utgangen av 2015 hadde Tryg en kapitaloverdekning på 54 prosent i forhold til det individuelle solvensbehovet, noe som understreker
Trygs solide kapitalgrunnlag til sikkerhet for kunder
og aksjonærer.

Moderna Försäkringar ønsker å være kundenes naturlige valg av forsikringsselskap i Sverige, og ved å supplere våre vanlige produkter med spesialforsikringer fra våre underleverandører Atlantica Båtförsäkring, Bilsport & Mc
Specialförsäkring og Moderna Djurförsäkring kan vi tilpasse produktene etter
kundenes individuelle behov og ønsker.
Overtar Skandias aktiviteter innenfor barneforsikring
Det er Modernas ambisjon å kunne tilby våre kunder de beste, nyeste og mest
oppdaterte produktene. Vi ser et stort vekstpotensial i barneforsikringer – det
er derfor en av Modernas store satsinger fremover, og med overtakelsen av
Skandias aktiviteter innenfor nettopp barneforsikring samt voksen- og seniorulykkesforsikring og forsikringer til gravide styrker vi vår markedsposisjon på
disse områdene.
Den nye porteføljen på cirka 150 000 forsikringsavtaler tilsvarende omkring
250 mill. SEK integreres i Moderna Forsäkringar og er et naturlig skritt i vår ambisjon om å styrke Trygs posisjon på det svenske markedet. Vi avventer fortsatt
myndighetenes godkjenning, men forventer at det skjer i 2016.

Først i Sverige med en
individuelt tilpasset bilforsikring
I 2015 lanserte Moderna Försäkringar Sveriges
første individuelt tilpassede bilforsikring, Moderna
Smart, som fungerer sammen med en mobilapp.
Appen måler kundens kjøreatferd – sikker kjøring
gir rabatt på forsikringsprisen.
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Forebygging skaper
trygghet og øker salget

Tryg best på
barneforsikring

Skader har ofte både menneskelige og økonomiske
konsekvenser. Derfor er det både i kundens og
Trygs interesse å minimere risikoen for skader.

I løpet av det siste året har vi satt i gang flere forebyggende initiativer for å gi kundene mer trygghet – et av dem er gratis utdeling
av DNA-kit i et forsøksområde i henholdsvis Norge og Danmark.
Forebyggingssjef Charlotte Gøttler forteller om erfaringene fra et
område i Sønderborg som var plaget av innbrudd:
"Det var 90 beboere som tok imot DNA-kitet. Politiets data viser at
antallet innbrudd i Sønderborg-området generelt har falt med 26
prosent, og våre data fra testområdet viser et fall i innbrudd på 53
prosent hos gruppen med DNA. Altså ser vi et dobbelt så stort fall
som resten av området".
DNA førte til nye kunder i Norge
Vi tok erfaringene fra Sønderborg videre til Norge, der vi delte ut
DNA-kit til 280 husstander i det innbruddsplagede boligområdet
Hasleåsen i Sandefjord. Foruten å redusere antallet innbrudd har
det ført til mer enn 50 nye kunder i området.
"Undersøkelser viser at merking med syntetisk DNA har en klar
preventiv effekt på innbrudd. At det i tillegg er flere som har lyst
til å være kunde hos oss, er bare positivt," sier forebyggingssjef i
Norge Elin Ljones.
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Hva er DNA-merking?
Som første forsikringsselskap bruker Tryg
DNA-merking aktivt i kampen mot innbruddstyvene. DNA-merking er en usynlig og syntetisk
væske som skal smøres på alle verdigjenstander
som for eksempel smykker, datamaskiner og sykler. Væsken kan ses under UV-lys og kan ikke
fjernes igjen. DNA-koden er unik og blir derfor
knyttet direkte til eieren. En tyv som stjeler en
DNA-merket verdigjenstand, vil derfor bli knyttet
direkte sammen med det gjeldende innbruddet
og ha vanskeligere for å omsette varene sine
til helere.
Tryg Plus-kunder kan kjøpe DNA-kitet til en fordelaktig pris på tryg.no/forebygg-skade/
DNA-merkning

Norsk Familieøkonomi kåret i 2015
Trygs barneforsikring til best i test.
Det ble trukket frem at forsikringen er
meget god på medisinsk invaliditet,
blant de aller beste på utvalgte sykdommer og utvidet hjelpestønad.

Barn Ekstra uførepensjon
• Behandlingsutgifter
• Dødsfallserstatning
• Medisinsk invaliditet etter ulykke

Vi tilbyr også uførepensjon, og er det
eneste norske selskapet som betaler
dagpenger til foreldrene når barnet er
langvarig pleietrengende syk hjemme. Markedsstandard er dagpenger
kun for sykehusperioden.
Vi arbeider målrettet for å kunne tilby
ledende produkter til kundene.
Kan velge dekninger etter behov
Barneforsikringen er allerede omfattende når det gjelder dekninger. I
tillegg er den svært fleksibel, slik at
kundene kan velge dekningsomfang
etter eget behov og økonomi.

• Medisinsk invaliditet etter sykdom
• Tekniske hjelpemidler og
ombygging av bolig
Det betyr at alle kunder kan finne en
god løsning for barneforsikring hos
oss. Derfor kommer vi nå til å jobbe
videre med salgsprosessene og produktkommunikasjonen, slik at både
selgere og kunder ser verdien av vår
barneforsikring.
Testvinnerstempel er et svært godt
bidrag til dette.

• Merutgifter til pleie og tilsyn
• Dagpenger ved sykehusopphold
og langvarig sykdom
• Økonomisk trygghet ved alvorlige tilstander
Les mer på tryg.no/forsikringer/
barneforsikring
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Bilforsikring

Helseforsikring

En bilkunde i Tryg vil
i gjennomsnitt ha en
bilskade hvert 5. år

Best i test
Forbrukerrådet TÆNK har sammenlignet bilforsikringer fra 11
forskjellige selskaper og valgt Tryg
som Best i test.
I testen fremgår det at Tryg har
det beste produktet i den samlede
bedømmelsen vurdert ut fra pris
og dekning. Samtidig får Tryg
anerkjennelse for behandling av
skadesaker der det er lagt vekt på
at kundene opplever god service
og kvalitet ved kontakt med deres
selskap.
Videre fremgår det av testen at Tryg
er et av de selskapene som har forholdsvis færrest saker i den danske
ankenemnda for forsikring der kundene får medhold.

318 500

Bilskader behandles årlig.

245 000

Bilforsikringer selger vi årlig.
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I 2015
utbetalte Tryg
169 mill. DKK
til behandlinger

69 % operasjoner
18 % fysioterapi og kiropraktor
11 % psykolog og psykiater
2 % annet

Årlige utbetalinger
for kaskoskader
i Danmark og Norge på 2,2 mrd. DKK fordeler seg som følger:

56 % bulker m.m.
18 % totalskade
12 % øvrige
10 % glass
4 % veihjelp

1,2 millioner bilkunder hos Tryg
1 av 5 dansker er bilkunde hos Tryg.

136 000

Med legen i lommen

har en helseforsikring hos
Tryg.

Høsten 2015 lanserte Tryg en fornyet utgave av vår helseforsikring i Danmark som har en mer risikoriktig pris, og som
samtidig gir våre kunder en bedre og mer digital opplevelse.
Forsikringen har en helt ny grunndekning, en Diagnoseforsikring, som blant annet sikrer rask utredning. Dessuten er produktet langt mer fleksibelt i produktsammensetningen og gir kunden flere valgmuligheter.
Møter våre kunder digitalt
I en travel hverdag, der det skal være tid til både familieog arbeidsliv, etterspør våre kunder enkle og raske onlineløsninger. Som de første på markedet introduserer vi
derfor en ny forebyggingsapp som inneholder både en
lege-hotline med privat legevakt via videokonferanse
på mobilen og en Sundhedsprofil Plus, der det er mulig
å holde videokonferanse med en ernæringsfysiolog eller
fysioterapeut. Dermed bringer vi legen til den syke og den
helsefaglige konsulenten til kunden, og ikke omvendt.

Aldersfordeling av
kunder med en helseforsikring
Angitt i prosent.

33

36

≤ 35 år

36-50 år

31

> 50 år

2016 | Tryg A/S | 21

Vi skal gi kundene
opplevelser i verdensklasse
Møt konsernsjefen for Nordens nest største skadeforsikringsselskap som forteller om hvordan han styrer Tryg gjennom et
farvann fullt av forandringer.

I et sjeldent rolig øyeblikk gjør Morten Hübbe opp status over rollen som konsernsjef. Han har nettopp gjennomført en større organisasjonsendring som gir
mer mandat til nasjonale forretningsområder, og som skal sikre at beslutningene kan tas nærmere kundene. Konsernsjefen forklarer at det er en nødvendig endring for at Tryg raskt kan reagere på utviklingstendenser på de enkelte
markedene.
"Klimaet endrer seg, den teknologiske utviklingen er svært intens, vi lever lenger, og verden blir stadig mer globalisert. Dette er bare noen av de utfordringene vi som forsikringsselskap konstant må forholde oss til, og det stiller store
krav til at vi hele tiden utnytter mulighetene ved å være innovative og samtidig
tilpasse oss den verden vi er en del av," sier han og fortsetter:
"En av de større utfordringene for samfunnet er at det skjer en gradvis økning
i utgiftene til helsevesenet – derfor ser jeg en utvikling mot at forsikringsselskaper i denne sammenheng kommer til å spille en enda viktigere rolle i fremtiden. Konkret tror jeg at denne utviklingen vil føre til at flere og flere vil bli
omfattet av en privat helseforsikring".

I tillegg deltar Morten Hübbe jevnlig når avslutningen
av større prosjekter feires, og det er en stor motivasjon
for ham i det daglige.
"Det som virkelig motiverer meg, er at jeg arbeider med
en dyktig organisasjon. Og min arbeidsglede øker når
jeg opplever medarbeidere som lykkes med utfordringer og kommer i mål med store prosjekter," sier han.
Kundene er Trygs viktigste ressurs, og vi skal gjøre alt
vi kan for at de opplever en profesjonell betjening.
Blant annet derfor er det viktig for Morten Hübbe å
følge kundene tett.

Alle mann om bord
En stor del av Morten Hübbes hverdag består i å møte lederne og medarbeiderne for å få alle med på den forandringsreisen Tryg er på.

"For eksempel ringer jeg en gang i måneden til private
og små bedriftskunder som både har scoret oss lavt og
høyt i våre sms-målinger. Kundenes tilbakemeldinger
bruker vi til å forbedre oss, slik at vi kan bli verdens
beste forsikringsselskap. Det er ekstremt verdifullt for
meg å høre direkte fra de enkelte kundene der vi gjør
det godt, og hvor vi skal anstrenge oss enda mer," sier
Morten Hübbe.

"Det er mitt ansvar å sikre retningen og få hele organisasjonen med på forandringsreisen. Derfor bruker jeg mye krefter i det daglige på å møte lederne og
medarbeiderne – både på ledersamlinger og møter i de enkelte divisjonene,
men også til de årlige stormøtene der medarbeiderne heldigvis har mot til å
utfordre meg direkte med masse spørsmål til for eksempel vår strategi slik at
vi på den måten får en god debatt om hvordan vi skal nå våre mål," sier han.

Viktig med balanse mellom arbeid og fritid
Forandringer krever både mye av en konsernsjef og
medarbeiderne. For å styre supertankeren Tryg sikkert
gjennom forandringene og få organisasjonen til å yte
best er det ifølge Morten Hübbe blant annet viktig å
holde den rette balanse mellom arbeid og familieliv.
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"Jeg mener at man skal gi 140 prosent når man er på arbeid – men man skal
ha fri når man har fri. Jeg prioriterer min familie svært høyt, og det er slik jeg
får det til å virke. Det er jo de samme overveielsene enhver medarbeider står
overfor, og jeg mener det er viktig å holde en balanse mellom arbeidsliv og
familieliv," sier han.
På vei mot fremtidens forsikringsselskap
En ting er ifølge konsernsjefen sikkert: Vi kan ikke lene oss tilbake og la oss
føre med strømmen. Det krever nytenkning ved utvikling av både produkter og
organisasjonen å holde tritt med en verden i forandring. Derfor har vi også i forbindelse med organisasjonsendringen etablert nye sentrale utviklingsfunksjoner for å bruke flere krefter på å sikre innovasjon, utvikling og effektivisering.
"I år har vi også gått med som investor i verdens første innovasjonsprogram
innenfor forsikring, 'Insurance Accelerator'. Det er et 3-årig program som gir
oss muligheten til å påvirke og lære av noen av verdens mest spennende nytenkende bedrifter i vår bransje. Bedrifter som kommer til å sette en helt ny
agenda for nye måter å drive, utvikle og møte fremtidens kundebehov på i en
bransje i forandring," sier han og fortsetter:
"I takt med at verden endrer seg, forandrer våre kunders hverdag seg også,
og i vår iver etter å følge med utviklingen må vi aldri glemme vårt fokus på
å gi kundene opplevelser i verdensklasse. For meg er god kundeservice at vi
lytter og forstår kundene, slik at vi kan levere en enkel og personlig løsning som
matcher kundenes behov."

2016 | Tryg A/S | 23

Medarbeidernes
utvikling og trivsel er viktig
Tryg er en stor organisasjon med cirka 3400 ansatte i både Danmark,
Norge og Sverige – det gir en stor intern mobilitet, og det er gode
muligheter for å forflytte seg både faglig og geografisk.

Det er mange innganger til Tryg. Noen av våre medarbeidere har
startet sin karriere via vårt elevprogram, mens andre blir ansatt
som ferdigutdannede. Vi har en svært bred sammensetning av
faglig kompetanse. Den største medarbeidergruppen er skadebehandlere og kunderådgivere, men fagligheten favner bredt.

Arbeidsglede
75
74

70

71

70

71

Det er vår ambisjon å ha det beste
arbeidsmiljøet i bransjen.

68 68

65

Arbeidsgleden stiger

Hvert år måler vi derfor trivselen, og
ved medarbeiderundersøkelsen 2015
er arbeidsgleden steget med tre indekspoeng og ligger nå på 74. Dermed ligger
vi blant de høyeste i bransjen i på den
generelle arbeidsgleden.

60
55
50
Tryg
2015

GELx Nordic

GELx Nordic
Financial market 2015

En jobb med utvikling
Vår ambisjon er å bli verdens beste forsikringsselskap, og det blir
vi bare hvis vi hele tiden utvikler oss. 2015 har stått i utdanningens
tegn: De fleste av våre ledere har vært gjennom en utdanning med
avsluttende eksamen for å forbedre sin kompetanse innenfor
ledelse – og for å få en bedre forståelse av medarbeidernes og
kundenes hverdag.
Personalpleie i fokus
I Tryg gjør vi mye ut av personalpleie og å anerkjenne medarbeidernes innsats – det mener vi er viktig i en travel hverdag preget
av store krav til hver enkelt medarbeider. Foruten å feire medarbeidernes resultater og fremganger i det daglige holdt vi i 2015 en
stor nordisk konsernfest.

I tillegg har vi en medarbeiderbonus som betyr at alle medarbeidere får utbetalt bonus i aksjer hvis vi når de oppsatte finansielle
målene.
Vi støtter våre medarbeidere – også når det er vanskelig
I de senere årene har flere av våre medarbeidere vært berørt av de
forandringene vi gjennomgår. I et marked preget av stor konkurranse er vi nødt til å se på omkostningene, og det er bakgrunnen
for at vi i 2015 har outsourcet flere områder.
Vi kan ikke unngå at det kommer til å berøre noen av våre medarbeidere, men vi gjør hva vi kan for å forberede våre ledere og
medarbeidere på å håndtere situasjonen. Vi sørger blant annet
for new placement-forløp der vi støtter de berørte medarbeidere
i jobbsøkingen.
Det er vårt mål at 90 prosent av medarbeiderne etter et år er i jobb
igjen, er i utdanning eller på annen måte er avklart med deres videre karriere.

2014
2016 | Tryg A/S | 25

Samfunnsansvar
Trygs CSR-innsats er konsentrert om
klima, mennesker, forretningsetikk og
trygghet og er basert på prinsippene i
FNs Global Compact og FNs Guiding
Principles for Business and Human
Rights.
Det er Trygs formål å skape trygghet og verdi for kunder, medarbeidere og aksjonærer. Derfor er samfunnsansvar en integrert del av vår
kjernevirksomhet og inngår naturlig i forbindelse med utvikling og
forbedring av produkter og tjenester. I 2016 vil vi i enda høyere grad
integrere skadeforebygging i våre CSR-aktiviteter, slik at vi kan skape
nye løsninger til gavn for både samfunnet og kundene våre.
Klima
I Tryg arbeider vi målrettet med å fremme bæredyktige initiativer
som kan forebygge og håndtere klimarelaterte skader. I 2014–2015
så vi en stigning på 103,2 prosent innenfor boligskader som følge av
været i forhold til perioden 2013–2015. Derfor lanserte vi et smspilotprosjekt der vi sendte beskjeder til 10 000 kunder i områder
med risiko for skybrudd for dermed å forebygge eventuelle skader.
Kundenes tilbakemelding var svært positiv, og vi vil derfor undersøke
mulighetene for å implementere en mer permanent løsning i 2016.
Livbøyer
Tryg har siden 1952 skapt trygghet langs sjø og vann gjennom utsetting av livbøyer. Tryg-bøyen er blitt en institusjon med ikonisk status
i Norge. Livbøyene har bidratt til å redde mange liv og er en viktig
del av førstelinjeberedskapen på brygger, havnepromenader, badestrender og i andre maritime miljøer. Havnevesen og kommuner er
de største mottagerne av Tryg-bøyer. Etterspørselen etter livbøyer er
større en noensinne, og cirka 40 000 livbøyer bidrar nå til tryggere
ferdsel i norsk natur.

26 | Tryg A/S | 2016

God
selskapsledelse

Trygs ledelse legger vekt på å drive virksomheten i samsvar med prinsippene
for god selskapsledelse. Målet er å sikre at Tryg best mulig lever opp til sine
forpliktelser overfor de vesentligste interessentene, og at den langsiktige
verdiskapingen understøttes. Tryg har offentliggjort den lovpliktige redegjørelse
for selskapsledelse på tryg.com/dk
Tryg har en todelt ledelsesstruktur med et styre og en ledelse / Executive
Board. Ledergruppen består av konsernsjefen/CEO, konsernfinansdirektøren/
CFO og konserndirektøren/COO og står for den daglige ledelsen av Tryg ved å
følge retningslinjer og anbefalinger utstedt av styret.
Trygs styre er ansvarlig for den overordnede ledelse av Tryg og er sammensatt
av 12 medlemmer fra Danmark, Norge og Sverige inklusive fire medarbeiderrepresentanter. Styret er representert av fem menn og sju kvinner, og kvinner
er dermed ikke underrepresentert. Medlemmene er årlig på valg og kan maksimalt sitte i en periode på ni år. Les mer om styremedlemmene på tryg.com/dk
Generalforsamling
Tryg avholder hvert år en ordinær generalforsamling ved fysisk fremmøte der
styret legger vekt på den muntlige dialog med aksjonærene. Styret oppfordrer
alle aksjonærer til å delta på generalforsamlingen, der det er mulighet for å
stille spørsmål til styret og konsernsjefen.
Mangfoldighet på alle ledelsesnivåer
Tryg legger vekt på mangfold på alle ledelsesnivåer og har derfor en handlingsplan med konkrete mål som skal sikre mangfold og like muligheter for kvalifiserte kvinner og menn i adgangen til lederstillinger. Tryg har et mål om for
2016 at minst 38 prosent av ledelsen består av kvinner. I 2015 var antallet
kvinner i ledelsen 35,4 prosent.
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Sammen for et
bedre samfunn
Natteravnene feiret 25-årsjubileum i 2015, og Tryg Forsikring
har vært med som hovedsamarbeidspartner siden 1995 for en av
Norges største frivillige organisasjoner. Statsminister Erna Solberg
besøkte Tryg Forsikrings hovedkontor i Bergen for å hylle natteravnenes innsats i forbindelse med jubileumskonferansen. – Dere
gjør et viktig arbeid. Når edru, omsorgsfulle voksenpersoner er til
stede, bidrar dette til økt trygghet og mindre bråk. Jeg anbefaler alle
å gjøre en natteravn-innsats, sa Solberg til delegatene.
Årets natteravn Berit Øyås (81) er et eksempel på en som virkelig har
tatt denne oppfordringen til seg. Når de fleste åttiåringer har funnet
senga, tar Berit Øyås på seg natteravn-jakken og patruljerer Trondheims gater. Det gjorde at hun ble kåret til årets natteravn i 2015,
og hun ble behørig hedret av statsministeren. Berit har plastret sammen russen i mai, hjulpet unge hjem fra fest om sommeren og passet på at ingen hopper i kanalen i sprengkulda på vinteren. Hun er
Trondheims eldste natteravn og er etter hvert blitt lommekjent i de
fleste deler av sentrum.
– Vil spre glede Berit begynte å gå natteravn i 1996, men det ble vanskelig å kombinere med mange nattevakter som hjelpepleier. Men
da hun ble pensjonist, var det ingen tvil om hva hun skulle bruke tida
på. – Jeg er glad i ungdommen og vil gjerne spre litt glede rundt meg.
Jeg er et menneske som har medlidenhet med folk som har det litt
tøft. I tillegg har jeg god trening etter å ha jobbet nattevakt i 27 år. Jeg
elsker natten, sier Øyås. Og hun har ikke angret en dag siden. – Det
sosiale er det viktigste, og jeg får masse ut av det å være natteravn.
Det påvirker helsen min, og jeg blir i bedre form, sier Øyås.
Halv million natteravner Siden den første Natteravngruppen gikk ut i
sitt nærmiljø for 25 år siden, har om lag 500 000 nordmenn gått natteravn. I dag er det cirka 370 aktive grupper i sving over hele landet.
I tillegg til dette er det grupper som er i aksjon ved spesielle arrangementer, for eksempel russetreff og lignende. Tryg Forsikring har vært
med som hovedsamarbeidspartner siden 1995, og selskapet har
brukt 100 millioner kroner på prosjektet. Tryg driver også natteravnsekretariatet, som blant annet holder gruppene med jakker og annet
utstyr som de trenger til sine vandringer.
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Natteravnenes oppgave
Natteravnenes oppgave er å være synlige og tilgjengelige for
publikum bygget på ideen om at dette i seg selv virker dempende på vold og skadeverk. De skal også bistå personer som
av en eller annen grunn ikke er i stand til å ta vare på seg selv.
Dette skjer ved at Natteravnene formidler kontakt til det offentlige hjelpeapparatet. Natteravnene skal ikke fungere som
borgervern, og de kan ikke utøve noen form for myndighet.
En million i gave
Tryg har vært hovedsamarbeidspartner for Natteravnene
i 20 år, og i anledning jubileet fikk bevegelsen overrakt én

million kroner i gave fra Trygs konsernsjef Morten Hübbe.
– Vi ønsker at gaven blir brukt til å videreutvikle natteravnbevegelsen, men stiller ellers ingen krav til hvordan pengene
skal brukes, sier Hübbe til NRK. Undersøkelser som Tryg har
foretatt, viser at inntil 90 prosent oppgir at de føler at det er
tryggere å ferdes i gatene når Natteravnene er til stede. Hovedformålet til Natteravnene er å være synlig i gatene, noe som
anses å være forebyggende i seg selv. Ravnene skal ikke selv
gripe inn i voldssituasjoner eller drive behandling, men videreformidler kontakt til det offentlige hjelpeapparatet. De skal
likevel bistå personer som ikke klarer å ta vare på seg selv.
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Stor interesse
blant kunder for
svarte bokser

Tryg er i ferd med å gjennomføre et stort forskningsprosjekt
på såkalte "svarte bokser" i forsikringssammenheng,
sammen med Telemotix og SINTEF. Studien har blitt
omtalt i en rekke medier i 2015.
– Prosjektet går ut på å installere en boks
som samler kjøredata i bilen til et tilfeldig
utvalg av Trygs eksisterende kunder. Det er
helt frivillig om den som inviteres, takker ja
til å delta i pilotprosjektet eller ikke.
Det er rekruttert totalt 1000 kunder til
prosjektet, som etter planen skal ta et år.
I testperioden samles dataene inn for ana-
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lyse. Analysene vil kunne gi svar på om
denne type teknologi kan komplementere
Trygs bilforsikringer.
Dette er et av flere tiltak som er rettet
mot kundegruppen unge bilførere, slik
også innføringen av Ungdomsbonus er et
eksempel på.

Effektiv
risikostyring

Risikostyring er et sentralt element i å drive et forsikringsselskap både i forhold til
kunder og aksjonærer og er en integrert
del av Trygs forretningsmodell. Trygs styre
har det overordnede ansvar for risikostyringen og fastlegger Trygs risikoappetitt
og dermed også den kapital Tryg skal ha til
rådighet for å kunne dekke eventuelle tap.
Forsikringsrisiko er selskapets forretningsgrunnlag, der det vesentligste elementet
er risikoutligningen i selskapets samlede portefølje, noe som sikres gjennom
maksimal risikospredning innenfor alle
vesentlige dimensjoner som geografi, produkter, kundesegmenter. Tryg er ut fra sin
størrelse og geografiske utbredelse, og balanserte profil for øvrig, i stand til å levere
en markant risikoreduksjon. På områder
der risikoreduksjonen ikke i seg selv er
tilstrekkelig, benyttes gjenforsikring til reduksjon av risikoen. Dette gjelder nærme-

re bestemt risikoen knyttet til storskader,
værskader og andre katastrofelignende
begivenheter.

”Risikostyring er et

helt sentralt element
i å drive et
forsikringsselskap.

”

Investeringsvirksomheten i Tryg skal
grunnleggende understøtte forsikringsvirksomheten. Dette gjøres ved at den del
av selskapets investeringer som tilsvarer
de diskonterte forsikringstekniske avsetninger, investeres i rentebærende aktiva
med samme rentefølsomhet som plasseringene, noe som betyr at Tryg samlet sett
vil være upåvirket av en renteendring og

dermed reelt har nøytralisert renterisikoen i selskapet. Den resterende del av selskapets investeringer tilsvarer selskapets
egenkapital, som investeres innenfor rammene av styrets investeringspolitikk, slik
at forholdet mellom risiko og avkastning
optimeres.
Som nordisk forsikringsselskap vil Tryg alltid operere i flere valutaer og vil i utgangspunktet være eksponert for valutarisiko.
Vesentlige deler av denne risikoen kan elimineres ved å holde aktiva og forpliktelser
i samme valuta.
Den gjenværende valutarisiko – i alt vesentlig knyttet til selskapets egenkapital
– avdekkes løpende på finansmarkedene.

2016 | Tryg A/S | 31

Forstå regnskapet

Hvorfor
investere i Tryg?

1

2

Tryg er det største skadeforsikringsselskap i Danmark og det nest største i
Norden. Tryg har cirka 3400 medarbeidere som hver dag skaper trygghet for
2,8 mill. kunder i Danmark, Norge og Sverige.
Som aksjonær i Tryg blir du medeier i et skadeforsikringsselskap med en ledende posisjon i et stabilt og attraktivt nordisk marked, der 80 prosent av
virksomheten utgjøres av privat- og næringslivskunder.
Trygs historie går nesten 300 år tilbake, og gjennom mange års erfaring med å
skape trygghet for kundene har selskapet skapt et av de sterkeste merkenavnene i Norden. Dette kvitterer kundene for ved å samle flere forsikringer hos
Tryg og gjennom en høy grad av kundefornyelse, som samlet sikrer en stabil
kontantstrøm.
Tryg har en ambisjon om å bli verdens beste forsikringsselskap. Derfor har vi
satt opp ambisiøse kunderelaterte og økonomiske mål for de kommende årene. De kunderelaterte målene innebærer en økning av fastholdelsesprosenten
på 1 prosentpoeng, en økning av andelen av kunder med tre eller flere produkter med 5 prosentpoeng og en fordobling av anbefalingsgraden (NPS). De økonomiske målene omfatter en egenkapitalforrentning for 2017 på 21 prosent

eller høyere, en combined ratio på 87 eller lavere og en
kostnadsprosent på 14 eller lavere.
Tryg er det eneste børsnoterte selskap som tilbyr ren
skadeforsikring, idet alle våre største konkurrenter
også har en livsforsikrings- eller bankvirksomhet der
avkastningen er vesentlig lavere. Norden er attraktiv
i internasjonal sammenheng, da utbredelsen av forsikringsordninger (målt som premier dividert med
bruttonasjonalproduktet) er relativt høy, samtidig som
kundelojaliteten er høy.
Tryg-aksjen er en utbytteaksje, og vi har som mål å lodde ut 60–90 prosent av årets resultat og samtidig øke
det nominelle utbyttet. Det er utbetalt halvårlig utbytte fra 1. halvår 2015. Siden Tryg ble notert på NASDAQ
København i 2005, er det i gjennomsnitt utbetalt cirka
5 prosent i faktisk utbytte og cirka 7 prosent inklusive
aksjetilbakekjøp.

3

4

5

6
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Utlodning
Mill. DKK			

2015a)

2014

2013

2012

2011

Utbytte
		
Utbytte pr. aksje (DKK)			
Utbytteprosent			
Ekstraordinært aksjetilbakekjøpb) 		

1759
6,0
89 %
1000

1731
5,8
68 %
1000

1656
5,4
70 %
1000

1594
5,2
72 %
800

400
1,3
35 %
0

			
a) Utbytte pr. aksje inkluderer utbytte på 2,50 DKK for 1. halvår utbetalt i juli 2015 og foreslått utbytte på 3,50 DKK av styret til godkjenning på generalforsamlingen.
b) Forutsatt godkjenning av Finanstilsynet.
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Forsikringsteknisk resultat
Resultatet som er skapt av selskapets forsikringsmessige aktiviteter, det vil si
nettoeffekten av de mottatte premier fratrukket erstatninger og omkostninger.
Tryg ønsker at forsikringsvirksomheten er det primære, og at hoveddelen av det
samlede resultatet skal komme herfra.

Investeringsavkastning etter forsikringsteknisk rente
Resultatet som er skapt av selskapets investeringsaktiviteter i form av avkastning
på obligasjoner, aksjer, eiendommer m.m. Den del av investeringsavkastningen
som vedrører de mange premie- og erstatningsavsetninger, overføres til det forsikringstekniske resultat. Tryg ønsker å ha en konservativ risikoprofil og anvende
hoveddelen av investeringene til å understøtte forsikringsvirksomheten.

Resultat
Det resultatet som er skapt av selskapets forsikringsmessige aktiviteter og
investeringsvirksomhet etter fradrag av skatt.

Egenkapitalforrentning
Egenkapitalforrentning uttrykker hvor stor avkastning Tryg har oppnådd i forhold
til den gjennomsnittlige egenkapital i Tryg. Egenkapitalen svarer til forskjellen
mellom verdien av aktivaene og forpliktelsene. Tryg har et mål om en egenkapitalforrentning på 21 prosent eller høyere fra 2017, noe som blant annet understøtter målet om et stabilt og stigende utbytte til aksjonærene.

Premievekst i lokal valuta
Uttrykker veksten ved konstant valutakurs mellom danske og norske kroner
samt danske og svenske kroner. På den måte får man et uttrykk for den reelle vekst, som ikke påvirkes av utsving i valutakurser. Man kan således oppleve
at endringen i premieinntekten i resultatregnskapet mellom to år er svært
forskjellig fra veksten i lokal valuta.

Erstatningsprosent
Erstatningsprosenten uttrykker hvor nye erstatningene utgjør av premieinntekten. En erstatningsprosent på 73 er uttrykk for at for hver 100. kroner Tryg har i
premieinntekt, anvendes det 73 kroner til erstatninger.

1

2
2

1

3

4

5
6
7
8

Kostnadsprosent
Kostnadsprosenten uttrykker hvor mye omkostningene utgjør av premieinntekten. En kostnadsprosent på 15 er uttrykk for at for hver 100. kroner Tryg har i
premieinntekt, anvendes det 15 kroner til omkostninger. Tryg har et mål om en
kostnadsprosent på 14 eller lavere fra 2017. En lav kostnadsprosent understøtter både de økonomiske mål og forbedrer Trygs konkurransemessige posisjon.

Combined ratio
Combined ratio uttrykker hvor mye erstatninger og omkostninger utgjør av premieinntekten. En combined ratio på 84 er uttrykk for at for hver 100. DKK Tryg
har i premieinntekt, tjenes det 16 DKK. Tryg har et mål om fra 2017 å ha en combined ratio på 87 eller lavere.
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Resultatoversikt

Mill. DKK		

Balanse

2013

2012

2011

17.977
2.423
-5

18.652		19.504
3.032		2.496
360		
588

20.314
2.492
585

19.948
1.572
61

2.327
1.932
1.981
1.212

3.302		
2.993
2.547		
2.373
2.557		2.369
1.131		
970

3.017
2.180
2.208
1.015

1.603
1.148
1.140
944

31.571
3.176
9.831
51.281

31.692		
32.939
1.938		2.620
11.119		
11.107
52.224		53.371

34.355
2.317
10.979
55.022

34.220
2.067
9.007
53.362

18,9
282.316
6,95
34,82
6,00a)

23,0		
21,5
289.120		
296.870
8,74		
7,88
38,46		
37,41
5,80		5,40

22,1
303.474
7,30
36,18
5,20

13,1
301.866
3,77
29,84
1,30

-2,7

-0,1

3,6

Brutto skadekostnadsprosent
75,4
Netto gjenforsikringsprosent		-3,9

67,8		73,9
1,8
-1,8

72,2
-0,4

79,1
-2,5

Skadeforløp i prosent
71,5
Brutto driftkostnadsprosent		15,3

69,6		
14,6

72,1
15,6

71,8
16,4

76,6
16,6

Combined ratio		86,8

84,2

87,7

88,2

93,2

Avviklingsresultat f.e.r i prosent
Storskader f.e.r. i prosent
Værskader f.e.r. i prosent

-6,7
3,4
3,4

-6,1		
3,1		
2,4		

-5,0
2,1
3,2

-5,0
2,3
1,8

-4,7
2,7
3,6

Combined ratio fordelt per segment
Privat
Næringsliv
Industri
Sverige

85,4
83,6
90,7
83,5

82,5		86,0
79,4		85,4
89,8		91,7
92,0		
91,2

87,7
81,3
91,4
95,3

92,7
89,6
93,6
102,9

Brutto premieinntekter
Forsikringsteknisk resultat
Investeringsavkastning etter allokert investeringsavkastning
Resultat før skatt
Resultat av fortsettende aktiviteter
Totalresultat
Avviklingsresultat f.e.r.
Balanse
Forsikringsforpliktelser, total
Forsikringseiendeler, total
Egenkapital, total
Eiendeler, total
Nøkkeltall
Egenkapitalavkastning etter skattekostnad (%)
Antall aksjer 31. desember (1.000 stk.)
Resultat per aksje (DKK)
Indre verdi per aksje (DKK)
Utbytte per aksje (DKK)
Premievekst i lokal valuta

2015

-0,8

2014

-1,1		

Mill. DKK					

2015

2014

Eiendeler
Immaterielle eiendeler
Materielle eiendeler
Investeringseiendommer
Investeringer i tilknyttede selskaper

1.038
1.208
1.838
229

984
1.261
1.828
225

Aksjer
Investeringsandeler
Obligasjoner
Inskudd hos kreditinstitusjoner
Finansielle derivater
Sum andre finansielle investeringer
Sum investeringer
Gjenforsikringsandel av brutto forsikringsforpliktelser i skadeforsikring
Fordringer
Andre eiendeler
Forskuddbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter

138
3.589
35.705
0
843
40.275
42.342
3.176
2.331
589
597

128
3.884
37.175
667
1.318
43.172
45.225
1.938
1.662
505
649

Sum eiendeler

51.281

52.224

Egenkapital og forpliktelser		
Egenkapital
Ansvarlig lånekapital

9.831
1.698

11.119
1.768

Avsetning for ikke opptjent bruttopremie
Brutto erstatningsavsetning
Avsetning for premierabetter og andre gevinstavtaler
Sum forsikringsforpliktelser brutto i skadeforsikring
Andre avsetninger for forpliktelser
Forpliktelser
Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter

5.571
25.427
573
31.571
1.097
7.041
43

5.810
25.272
610
31.692
1.447
6.152
46

Sum egenkapital og forpliktelser

51.281

52.224

a) Utbytte per aksje omfatter i 2015 utbetalt utbytte i juli på 2,50 DKK og foreslått utbytte på 3,50 DKK.
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Hovedtall for Privat og Næringsliv

Hovedtall for Industri og Sverige

Hovedtall for Privat

Hovedtall for Industri

Mill. DKK				

2015

2014

2013

Mill. DKK				

2015

2014

2013

Brutto premieinntekter			
Brutto erstatningskostnader			
Brutto driftskostnader			

8.803
-6.074
-1.291

9.051
-6.129
-1.311

9.366
-6.596
-1.418

Brutto premieinntekter			
Brutto erstatningskostnader			
Brutto driftskostnader			

3.894
-3.987
-420

4.033
-2.872
-446

4.158
-3.661
-490

Resultat av brutto virksomhet			
Resultat av avgitt virksomhet			
Allokert investeringsavkastning f.e.r.			

1.438
-148
8

1.611
-23
24

1.352
-43
26

Resultat av brutto virksomhet			
Resultat av avgitt virksomhet			
Allokert investeringsavkastning f.e.r.			

-513
877
5

715
-304
16

7
338
13

Forsikringsteknisk resultat			
Avviklingsresultat f.e.r.			

1.298
324

1.612
357

1.335
310

Forsikringsteknisk resultat			369
Avviklingsresultat f.e.r.			
351

427
421

358
375

Nøkkeltall							
Premievekst i lokal valuta			
0,3
0,0
-2,2
Brutto skadekostnadsprosent			
69,0
67,7
70,4
Netto gjenforsikringsprosent			
1,7
0,3
0,5
Skadeforløp i prosent			
70,7
68,0
70,9
Brutto driftkostnadsprosent			
14,7
14,5
15,1

Nøkkeltall
Premievekst i lokal valuta			
Brutto skadekostnadsprosent			
Netto gjenforsikringsprosent			
Skadeforløp i prosent			
Brutto driftkostnadsprosent			

0,0
102,4
-22,5
79,9
10,8

1,1
71,2
7,5
78,7
11,1

-2,9
88,0
-8,1
79,9
11,8

Combined ratio			
Combined ratio ekskl. avvikling			
Avvikling f.e.r. i prosent			
Storskader f.e.r. i prosent			
Værskader f.e.r. i prosent			

Combined ratio			90,7
Combined ratio ekskl. avvikling			
99,7
Avvikling f.e.r. i prosent			
-9,0
Storskader f.e.r. i prosent			
8,2
Værskader f.e.r. i prosent			
2,2

89,8
100,2
-10,4
9,4
3,0

91,7
100,7
-9,0
4,7
2,5

85,4
89,1
-3,7
0,3
4,5

82,5
86,4
-3,9
0,1
2,5

86,0
89,3
-3,3
0,1
3,2

Hovedtall for Næringsliv
Mill. DKK				

Hovedtall for Sverige
2015

2014

2013

Mill. DKK				

2015

2014

2013

Brutto premieinntekter			3.992
Brutto erstatningskostnader			-2.612
Brutto driftskostnader			-683

4.190
-2.673
-664

4.411
-2.978
-820

Brutto premieinntekter			
Brutto erstatningskostnader			
Brutto driftskostnader			

1.317
-852
-246

1.399
-998
-268

1.587
-1.178
-280

697
-44
5

853
8
14

613
29
12

Resultat av brutto virksomhet			
Resultat av avgitt virksomhet			
Allokert investeringsavkastning f.e.r.			

219
-1
0

133
-21
6

129
9
11

Forsikringsteknisk resultat			658
Avviklingsresultat f.e.r.			388

875
310

654
265

Forsikringsteknisk resultat			218
Avviklingsresultat f.e.r.			
149

118
43

149
20

Nøkkeltall
Premievekst i lokal valuta			
-2,9
Brutto skadekostnadsprosent			65,4
Netto gjenforsikringsprosent			 1,1
Skadeforløp i prosent			66,5
Brutto driftkostnadsprosent			17,1

-3,0
63,8
-0,2
63,6
15,8

-2,9
67,5
-0,7
66,8
18,6

Nøkkeltall
Premievekst i lokal valuta			
Brutto skadekostnadsprosent			
Netto gjenforsikringsprosent			
Skadeforløp i prosent			
Brutto driftkostnadsprosent			

-3,1
64,7
0,1
64,8
18,7

-7,4
71,3
1,5
72,8
19,2

-4,9
74,2
-0,6
73,6
17,6

Combined ratio			83,6
Combined ratio ekskl. avvikling			
93,3
Avvikling f.e.r. i prosent			
-9,7
Storskader f.e.r. i prosent			
6,7
Værskader f.e.r. i prosent			
2,8

79,4
86,8
-7,4
4,3
1,9

85,4
91,4
-6,0
4,5
4,5

Combined ratio			83,5
Combined ratio ekskl. avvikling			
94,8
Avvikling f.e.r. i prosent			
-11,3
Værskader f.e.r. i prosent			
1,7

92,0
95,1
-3,1
1,5

91,2
92,5
-1,3
1,4

Resultat av brutto virksomhet			
Resultat av avgitt virksomhet			
Allokert investeringsavkastning f.e.r.			
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Geografiske segmenter

Mill. DKK		

Geografiske segmenter

2012

2011

Dansk skadeforsikring *					
Brutto premieinntekter
9.346
9.361
9.534
9.910

10.019

Forsikringsteknisk resultat
Avviklingsresultat f.e.r.
Nøkkeltall
Brutto skadekostnadsprosent
Netto gjenforsikringsprosent
Skadeforløp i prosent
Brutto driftkostnadsprosent
Combined ratio
Antall fulltidsmedarbeidere 31. desember
Norsk skadeforsikring
Brutto premieinntekter

2015

2014

2013

1.371
512

1.510
564

1.202
566

1.441
571

1.033
770

80,5
-9,2
71,3
13,9

66,9
2,1
69,0
15,1

79,5
-7,0
72,5
15,0

71,1
-0,2
70,9
14,5

83,3
-8,1
75,2
15,1

85,2

84,1

87,5

85,4

90,3

1.859

2.007

2.046

2.187

2.315

6.766

7.337

7.819

8.239

7.916

Forsikringsteknisk resultat
Avviklingsresultat f.e.r.

844
492

1.478
501

1.258
387

1.017
465

598
181

Nøkkeltall
Brutto skadekostnadsprosent
Netto gjenforsikringsprosent
Skadeforløp i prosent
Brutto driftkostnadsprosent

70,9
2,1
73,0
14,9

66,5
1,4
67,9
12,5

65,1
4,1
69,2
15,3

72,4
-1,0
71,4
16,8

73,2
3,2
76,4
17,0

Combined ratio

87,9

80,4

84,5

88,2

93,4

Antall fulltidsmedarbeidere 31. desember

1.113

1.167

1.199

1.282

1.338

Svensk skadeforsikring
Brutto premieinntekter

Mill. DKK		
Tryg
Brutto premieinntekter

2015

2014

2013

2012

2011

17.977

18.652

19.504

20.314

19.948

Forsikringsteknisk resultat
Avkastning på investeringer
Andre inntekter og kostnader
Resultat før skatt
Avviklingsresultat f.e.r.

2.423
-5
-91
2.327
1.212

3.032
360
-90
3.302
1.131

2.496
588
-91
2.993
970

2.492
585
-60
3.017
1.015

1.572
61
-30
1.603
944

Nøkkeltall
Brutto skadekostnadsprosent
Netto gjenforsikringsprosent
Skadeforløp i prosent
Brutto driftkostnadsprosent

75,4
-3,9
71,5
15,3

67,8
1,8
69,6
14,6

73,9
-1,8
72,1
15,6

72,2
-0,4
71,8
16,4

79,1
-2,5
76,6
16,6

Combined ratio

86,8

84,2

87,7

88,2

93,2

3.359

3.599

3.703

3.913

4.076

Antall fulltidsmedarbejdere, fortsettende aktiviteter 31. desember

*Inkluderer dansk skadeforsikring og kausjonsforsikring, Finland.
**Beløp knyttet til elimineringer, kostnadene ved omstilling og avviklet og solgt virksomhed er inkluderet under 'Annet'.

Forbehold
Visse utsagn i denne årsprofilen er basert på ledelsens oppfatning, antagelser og opplysninger som for øyeblikket er til rådighet. Utsagn om Trygs fremtidige driftsresultater, økonomiske stilling, pengestrømmer, forretningsstrategi, planer og fremtidige mål er med unntak av utsagn om historiske kjensgjerninger generelt kjennetegnet ved ord som "har som målsetning", "mener", "forventer", "har til hensikt", "akter", "planlegger", "søker", "vil", "kan", "forutser", "fortsetter" eller lignende uttryk.

1.894

1.975

2.169

2.183

2.050

Forsikringsteknisk resultat
Avviklingsresultat f.e.r.

328
208

44
66

36
17

131
-21

-59
-7

En rekke forskjellige faktorer kan gjøre at de faktiske resultatene avviker vesentlig fra de fremadrettede utsagnene i profilen, herunder, men ikke begrenset til, de
økonomiske konjunkturer, endrede konkurranseforhold, utviklingen på finansmarkedene, ekstraordinære begivenheter som for eksempel naturkatastrofer eller
terrorangrep, endringer i lovgivningen eller rettspraksis samt gjenforsikring.

Nøkkeltall
Brutto skadekostnadsprosent
Netto gjenforsikringsprosent
Skadeforløp i prosent
Brutto driftkostnadsprosent

63,5
1,7
65,2
17,5

77,6
2,2
79,8
18,4

80,6
0,7
81,3
17,6

75,3
1,5
76,8
18,6

82,0
2,6
84,6
20,3

Les kapittelet Risikostyring i note 1 i årsrapporten 2015 for en gjennomgåelse av noen av de faktorer som vil kunne påvirke konsernets resultater eller forsikringsbransjen.

Combined ratio

82,7

98,2

98,9

95,4

104,9

Antall fulltidsmedarbeidere 31. desember

387

425

458

444

423

Annet**
Brutto premieinntekter

-29

-21

-18

-18

-37

-120

0

0

-97

0

Forsikringsteknisk resultat

Hvis en eller flere av disse risikofaktorene eller usikkerhetsmomentene utløses, eller hvis en underliggende antagelse viser seg å være feil, kan Trygs faktiske
økonomiske stilling eller driftsresultater avvike vesentlig fra det som er beskrevet som forutsatt, vurdert, antatt eller forventet i rapporten. Tryg er ikke forpliktet til å
oppdatere noen av de fremadrettede utsagnene eller til å tilpasse slike utsagn til faktiske resultater, med mindre dette følger av lovgivningens krav til det.
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Årsprofilen 2016 er ikke en juridisk bindende årsrapport.
Trygs Årsrapport 2015 kan lastes ned fra tryg.com/dk

