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Forsikring i
verdensklasse

Ambition
At blive verdens bedste forsikringsselskab.

At være Tryg
Vi skaber tryghed og værdi for kunder,
medarbejdere og aktionærer.

Det er vores ambition, at Tryg skal være verdens bedste forsikringsselskab. Det bliver vi
kun, hvis vi har kunderne med os og samtidigt
leverer økonomisk fremgang. I de seneste år
har vi effektiviseret vores interne processer
og gennemført strukturelle ændringer, så den
underliggende maskine, der driver hele vores
forretning, er gearet til at støtte op om vores
vigtigste opgave – at levere kundeoplevelser
i verdensklasse. Disse initiativer er samtidig
baggrunden for den væsentlige resultatforbedring. Årets resultat udgjorde således
2.557 mio. DKK svarende til en egenkapitalforrentning på 23 procent, mens combined
ratio udgjorde 84,2.

Stærk
markedsposition
Tryg er Nordens næststørste forsikringsselskab.
I Danmark og Norge er vi henholdsvis nummer et og tre,
mens vi i Sverige er det femtestørste selskab på markedet.

Bred produktpalette
Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter
til både privatpersoner og virksomheder.

I 2014 realiserede vi betydelige besparelser
og er derfor allerede nu tæt på at realisere
målene frem mod 2015. Frem mod 2017 vil
vi gennemføre yderligere effektiviseringer på
750 mio. DKK og samtidig optimere forretningsgangene for betjening af vores kunder.
Vores kunder skal være så tilfredse med os,
at de forbliver kunder, køber mere – og anbefaler os til andre. Vi har derfor formuleret en række konkrete og ambitiøse mål for at forbedre
kundeoplevelsen.

2,7 mio. kunder
Vores 3.600 medarbejdere sikrer tryghed for 2,7 millioner
kunder og behandler årligt mere end 850.000 skader.

Attraktiv
udbyttepolitik
Vi tilstræber at udbetale 60-90 procent af resultatet
og et nominelt stabilt stigende udbytte.

TryghedsGruppen
ejer 60 procent af Tryg og uddeler årligt cirka ½ mia. DKK
til tryghedsskabende formål via TrygFonden.

Velkommen til Trygs
nye initiativ: Årsprofilen
Årsprofilen 2014 henvender sig til Trygs privat
aktionærer, kunder, medarbejdere og andre interes
senter. Målet er at give et bredt billede af, hvordan det
er at være kunde, medarbejder og aktionær i Tryg.

Effektiv risikostyring
Risikostyring er en essentiel del af det at drive
et forsikringsselskab, og vi har i den løbende
drift stort fokus på effektivt at sikre og fortsat
optimere håndteringen af vores risici.

Stigende afkast til aktionærerne
Det skal være attraktivt at være aktionær i
Tryg – og vi lægger vægt på, at de stigende afkast, vi skaber, kommer aktionærerne til gode.
Resultatforbedringen, kombineret med Trygs
lave investeringsrisiko, gør det muligt for os at
tilbyde en attraktiv udlodning til vores aktionærer samtidig med fastholdelsen af et solidt
kapitalgrundlag. Bestyrelsen foreslår derfor
et udbytte på 29 DKK pr. aktie i overensstemmelse med vores udbyttepolitik om at udlodde
60-90 procent af årets resultat.
Vi ser også aktietilbagekøb som en effektiv vej
til at øge værdiskabelsen for vores aktionærer.
I 2014 gennemførte vi et tilbagekøbsprogram
på 1 mia. DKK, og i 2015 gennemføres et tilsvarende program.
Succeskultur skaber resultater
Vi har i de seneste år gennemført mange store
forandringer i Tryg, og vi er godt i gang med at
etablere den succeskultur, der er nødvendig
for, at alle i organisationen bidrager til at realisere vores ambitiøse mål.
Vi vil have fuldt fokus på de mange initiativer,
der skal sikre, at vi kan levere kundeoplevelser
og økonomiske resultater i verdensklasse – og
dermed skabe tryghed og værdi for kunder,
medarbejdere og aktionærer.

Jørgen Huno Rasmussen
Bestyrelsesformand

Morten Hübbe
Koncernchef
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Med en forrentning af egenkapitalen på 23 procent
og en combined ratio på 84,2 leverede Tryg et
tilfredsstillende resultat på 2.557 mio. DKK i 2014,
som er i overensstemmelse med de opstillede mål.
Resultatet af forsikringsforretningen blev 3.032 mio. DKK mod 2.496 mio. DKK
i 2013. Forbedringen blev især opnået gennem Trygs effektiviseringsprogram,
der bidrog med 395 mio. DKK. Resultatet fra effektiviseringsprogrammet
gjorde det også i 2014 muligt at undgå større generelle prisstigninger.
I 2014 blev der arbejdet intensivt med at forøge kundeloyaliteten i de forskellige forretningsområder. Dette har i kombination med de mange nye
forbedrede produkter og den målrettede selektion haft en positiv påvirkning
på resultatet.
Investeringsresultatet udgjorde 360 mio. DKK mod 588 mio. DKK i 2013. Resultatet var lavere end i 2013, men højere end det, som generelt må forventes i et
normalt år. Resultatet var påvirket af det lave renteniveau samt nedskrivning på
domicilejendom på 106 mio. DKK og positivt påvirket af stigende aktiekurser.
Præmieindtægterne udgjorde 18.652 mio. DKK, hvilket i lokal valuta svarer
til en reduktion på 1,1 procent. Udviklingen var forventet med baggrund i de
initiativer, som er gennemført i de foregående år for at forbedre lønsomheden.
I forhold til 2013 var der desuden tale om en væsentligt forbedret udviklingstrend inden for flere områder.
Bruttoerstatningsprocenten blev forbedret fra 73,9 til 67,8 og kan især
tilskrives de gennemførte skadeinitiativer på 282 mio. DKK, der især vedrørte forbedrede indkøbsaftaler inden for løsøre, netauktioner på større skadereparationer samt indførelsen af fastprisaftaler på en række veldefinerede
standardreparationer på huse og ejendomme.

4 | Tryg A/S | Årsprofil 2014

Omkostningsprocenten blev 14,6 mod 15,6 i 2013 og
var påvirket af en række engangseffekter vedrørende
den norske pensionsordning og skift til ny it-leverandør.
Korrigeret herfor blev den forbedret 0,3 procentpoint
som følge af det igangværende effektiviseringsprogram.
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Udbyttepolitik
Tryg tilstræber at udbetale 60-90 procent af årets
resultat, og der tilstræbes desuden et nominelt stabilt
stigende udbytte. For 2014 foreslås et udbytte på
29 DKK pr. aktie svarende i alt 1.731 mio. DKK, hvilket
udgør 68 procent af årets resultat.
Der er i 2014 gennemført et aktietilbagekøb på
1 mia. DKK. 2. januar 2015 iværksatte Tryg, som udmeldt i november 2014, et nyt aktietilbagekøbsprogram på 1 mia. DKK, der løber frem til slutningen af året.

2013

2014

Omkostningsprocent 2010-2014
18
16

16,7

16,6

*Engangseffekter
16,4

14
Kapitalforhold
Trygs egenkapital udgjorde 11.119 mio. DKK ved
udgangen af 2014. Tryg opgør det individuelle solvensbehov i henhold til Finanstilsynets retningslinjer.
Solvensbehovet udgjorde 6.560 mio. DKK pr. 31.
december 2014, og i forhold til basiskapitalen, der
udgjorde 9.938 mio. DKK, havde Tryg en kapitaloverdækning på 3.378 mio. DKK svarende til 51 procent.
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2.557 mio.
Årets resultat blev 2.557mio. DKK efter skat.
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Egenkapitalforrentning på 23 procent efter skat.

2015
Strategiske
initiativer

Ambitiøse
finansielle mål

Trygs ambition er at blive verdens bedste forsikringsselskab. Denne ambition
er udgangspunktet for alle de strategiske tiltag, som Tryg gennemfører. De
fire planlagte strategiske initiativer for 2015 ligger alle i naturlig forlængelse
af initiativerne for 2014. Vi bygger således videre på det fundament, vi har
skabt i de foregående år.

Vores ambition om at blive verdens bedste forsikringsselskab betyder, at vi
løbende skal være i stand til at levere økonomisk fremgang.

Next level pricing har været et væsentligt initiativ i både 2013 og 2014, og Tryg
har udviklet mange nye prisdifferentierede produkter. Samtidig er udviklings
tiden for de nye produkter blevet væsentligt reduceret. For kunderne betyder
det, at prissætningen er mere korrekt og bedre afstemt med den individuelle
risiko. Kunderne har taget godt imod den nye måde at prisfastsætte vores forsikringer på, og de nye prisdifferentierede produkter har medført højere salgs
rater på nye kunder og en lavere erstatningsprocent. Vi vil i de kommende år
fortsætte arbejdet med at forbedre prissætningen.
Kunderejse & succeskultur var et nyt strategisk initiativ i 2014 og har til formål
at forbedre kundernes oplevelse og dermed loyalitet gennem en styrkelse af
kundekulturen internt i Tryg. For at få en bedre forståelse af kundernes vurdering af Tryg anvender vi i dag sms-opfølgning af kundeoplevelsen. Vi måler
også, i hvilket omfang vores kunder vil anbefale Tryg til andre, og resultaterne af disse målinger er gradvist blevet forbedret i løbet af 2014. Der vil i de
kommende år fortsat være fokus på initiativer, som skal forbedre kundernes
opfattelse af Tryg.
Leading in efficiency har været det vigtigste initiativ til forbedring af de økonomiske resultater i de seneste år, og ved udgangen af 2014 har vi stort set nået
målet på 1.000 mio. DKK et år før tid. Derfor har vi sat et nyt og ambitiøst mål
om at spare 750 mio. DKK frem mod 2017 – blandt andet via fortsat arbejde
med skadeindkøb og outsourcing. Derudover vil de opstillede kundemål også
understøtte de økonomiske mål.

"Frem mod 2017 skal vi arbejde på
at blive endnu mere effektive".
Tor Magne Lønnum,
koncernfinansdirektør

Strategiske initiativer
• Next level pricing
• Kunderejse & succeskultur
• Leading in efficiency
• It-stabilitet og digitalisering

Vi har de seneste år arbejdet intensivt på at realisere de finansielle målsætninger, som blev fastsat i 2012, og som ifølge planen skulle nås frem mod 2015.
Det har krævet en lang række initiativer og væsentlige forandringer i Tryg.
Med resultaterne for 2014 er vi tæt på at have leveret på de aftalte mål for 2015
– ikke mindst som følge af gennemførelsen af de planlagte effektiviseringer.
Med baggrund i den fremdrift, der er opnået inden for de enkelte områder,
og med afsæt i planlagte nye aktiviteter blev der fastsat nye finansielle mål i
november 2014. Disse mål skal realiseres frem mod 2017, og vi har allerede
planlagt en række initiativer, der skal bidrage til at nå vores mål.
Trygs finansielle mål 2015

It-stabilitet og digitalisering er væsentligt for at sikre
kunderne en effektiv betjening ved skadebehandling,
salg, service og fornyelser af forsikringer. Det er vigtigt
for kunderne, at vi kan betjene dem digitalt, og derfor
udvikler Tryg løbende nye løsninger, som understøtter
kundernes behov.

• Combined ratio på 90 eller derunder
• Omkostningsprocent under 15
• Egenkapitalforrentning efter skat på 20 procent

Trygs finansielle
mål 2017

≤  87

Combined ratio på 87 eller derunder.

≤ 14 %

Omkostningsprocent på 14 eller derunder.

≥  21 %

Egenkapitalforrentning efter skat på
21 procent eller derover.

For at skabe en bedre it-driftsstabilitet blev der i 2014
indgået en aftale med en ny leverandør inden for itdrift, og der blev indgået en aftale om outsourcing af
it-udvikling. Skiftet af it-driftsleverandør er afsluttet og
har været succesfuldt.

I 2014 opkøbte Tryg tre mindre selskaber og porteføljer, da vi med for
del kan udnytte vores stærke position til at integrere disse i forretningen.
Dette er et område, vi fortsat vil have fokus på de kommende år.
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Kundemål
understøtter
finansielle mål

Viden om
vores kunder
er guld værd

”Det er virkelig sandhedens øjeblik,
når vores kunder vurderer os lige
efter kontakten med os".
Morten Hübbe, koncernchef

Både positiv og negativ feedback fra vores kunder er vigtig
viden, som Tryg bruger til at blive endnu bedre og nå vores
ambition om at levere kundeoplevelser i verdensklasse.
Det er Trygs ambition at levere kunde
oplevelser i verdensklasse. Vi følger
løbende med i, om vi lever op til
vores målsætninger, blandt andet
ved at måle på vores Net Promoter
Score (NPS), som er et værktøj til at
måle loyaliteten og kundetilfreds
heden og samtidig et mål for i hvilket
omfang, vores kunder vil anbefale os
til andre.
I Tryg har vi sat nogle mål på kundesiden, som er lige så ambitiøse som
de finansielle mål, fordi det for os er
to sider af samme sag: Når vi leverer kundeoplevelser i verdensklasse,
sætter vi Tryg på landkortet, vi får
flere loyale kunder og skaber bedre
økonomiske resultater.
Kunderne er vores vigtigste ambassadører, og når vores kunder har
haft en god oplevelse, er det mere
sandsynligt, at de vil anbefale os
til andre.
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Frem mod 2017 har vi sat et ambitiøst mål om, at NPS skal fordobles fra det nuværende niveau på
15, men med en stor variation fra
område til område fra -11 til +25.

Frem mod 2017 vil vi også øge fastholdelsesprocenten
med 1 procentpoint samt øge andelen af helkunder
med 5 procentpoint. De tre mål er indbyrdes afhængige og drives alle af den gode kundeoplevelse – og
samtidig støtter de op om en sund finansiel udvikling.

Hvordan er NPS defineret?
Anbefalingsgraden, Net Promoter Score (NPS)®, er baseret på den grundlæggende holdning, at enhver virksomheds kunder kan opdeles i tre kategorier: Promoters, Passive
og Detractors. NPS er baseret på spørgsmålet: Vil du anbefale Tryg til en ven eller kollega?
NPS kan opnå en værdi på mellem: -100 og 100. Et eksempel: Hvis vi spørger 100
kunder, og 50 kunder scorer os 9-10, og 40 kunder scorer os 1-6, bliver NPS: 50-40= 10.

NPS =
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I 2014 begyndte vi at sende en sms
til vores kunder umiddelbart efter
kontakten med os. I sms'en bliver
kunderne bedt om at bedømme os
på en skala fra 1-10. Den viden, vi får
fra sms-målingerne og ved løbende
at lytte til vores kunder, bruger vi til
at forstå, hvad der skal til for at levere
kundeoplevelser i verdensklasse, og
vi er godt på vej: 75 procent af kunderne giver os topkarakter.
Sandhedens øjeblik
Siden vi begyndte med sms-målingerne, har de daglige ledere inden
for 24 timer ringet til de kunder,
der har givet den laveste karakter.
Kundernes tilbagemeldinger bruger
vi til at give vores medarbejdere
feedback på kundedialogen, så vi
kan blive endnu bedre.

kunder i begge ender af karakterskalaen. Koncernchef Morten Hübbe,
som selv har ringet til kunder med
både positive og negative oplevelser, forklarer om den vigtige viden, vi
får fra kundernes tilbagemeldinger:
”Det er virkelig sandhedens øjeblik,
når vores kunder vurderer os lige
efter kontakten med os. Når vi bruger
den viden aktivt til at rette op på det
mindre gode og gøre endnu mere af
det, vi gør godt, kan vi komme endnu
tættere på at blive verdens bedste
forsikringsselskab. Her er sms-må
lingerne et vigtigt redskab”, siger
Morten Hübbe.

Over 144.000 sms’er
I løbet af 2014 har vi sendt over 144.000
sms'er ud til vores kunder. I sms'en bliver
kunderne stillet spørgsmålet:
"Baseret på din seneste kontakt med
Tryg vil du anbefale Tryg til andre? Skala
1-10 (10=helt sikkert)."
Ved udgangen af 2014 havde 75 procent
af vores kunder givet os den højeste score.

Vi ringer også til de kunder, der giver
os den højeste karakter, og alle i koncernledelsen ringer hver måned til
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Service og rådgivning
målrettet kundernes behov

Privat
Trygge fordele

Vores kunder har forskellige behov for rådgivning og forsikringsdækning. Derfor har vi opdelt forretningen i fire områder:
Privat, Erhverv, Industri og Sverige.

"Kundefokus var i centrum og vil blive yderligere forstærket i de kommende år."
Lars Bonde, koncerndirektør for Privat,
landechef i Danmark og COO

Privats 900 medarbejdere betjener
det danske og norske marked for
privatforsikringer.
Effektiv skadebehandling
skaber værdi

Rådgivning
forebygger skader

Gode kundeoplevelser
giver færre klager

Skadebehandlingen er det kontaktpunkt,
hvor kunderne for alvor oplever værdien
af deres forsikring. Derfor spiller kvaliteten af skadebehandlingen en stor rolle
for kundernes samlede oplevelse af Tryg.

Skader har ofte både menneskelige og økonomiske konsekvenser. Derfor er det både
i kundens og Trygs interesse at minimere
risikoen for skader. Forebyggelse af skader
er derfor et vigtigt element i vores dialog
med kunderne. For eksempel tilbyder vi,
som det første forsikringsselskab, vores
privatkunder DNA-mærkning til en fordelagtig pris for at forebygge indbrud. Vi rådgiver også vores industrikunder om forebyggende tiltag baseret på den viden, vi har
om skader hos netop denne type kunder.

Vores fokus på den gode kundeoplevelse
giver gode resultater. Ankenævnet for Forsikrings opgørelse over klager, der blev offentliggjort i 2014, viser, at Tryg har færrest
klager blandt de store forsikringsselskaber inden for kerneområder som Hus, Indbo og Bil målt i forhold til markedsandel.

Vores skadebehandlere arbejder på
tværs af forretningsområderne. Vi mener, at det skaber tryghed og værdi for
vores kunder, når for eksempel en bil
skade bliver behandlet af de samme
fagspecialister, uanset om kunden henvender sig som privatperson eller erhvervsdrivende. Samtidig er tværgående
skadebehandling den mest omkostningseffektive måde at drive vores forretning på.

Privat har cirka 1 mio. kunder og en omsætning på 9 mia. DKK. Salget foregår
primært via callcentre, gruppeaftaler og assurandører samt gennem samarbejdet med Nordea.
Kundefordele med ekstra tryghed
Vi arbejder hver dag på at gøre vores kunder mere trygge i hverdagen med en
lang række tiltag, som understøtter vores fokus på den gode kundeoplevelse.
Tryg belønner de privatkunder, der samler flere forsikringer hos os, med fordelsprogrammet Tryg Plus. Programmet giver kunderne rabat på en række
forsikringer og adgang til fordele, der skaber mere tryghed i hverdagen.
Online forsikringstjek
Vores behov for forsikringer ændrer sig gennem hele livet i takt med, at vi
for eksempel får børn, hus eller bil. Derfor har vi lanceret Tryghedsprofilen i
Danmark, som er et website og et servicekoncept, hvor vores kunder nemt
kan få en gennemgang af deres forsikringer og på den måde blive klogere på,
om de er korrekt forsikret. Det giver tryghed og værdi for vores kunder, at de
hverken er over- eller underforsikret. Læs mere på bg.trygforsikrings.info.

Rådgivning om forebyggelse giver værdi
for kunden – og det giver flere tilfredse
kunder, der i højere grad vil anbefale os
til andre.

Vi har også gjort det nemt og sikkert for vores kunder at holde styr på forsikringsdokumenterne med en digital løsning. Vores kunder kan når som helst og
hvor som helst tilgå deres dokumenter via tryg.dk.
Markedsandel

Tryg Plus
– fordele der skaber tryghed
Det handler egentlig ikke om forsikring –
det handler om at være tryg.
Tryg ID – rådgivning og hjælp til at fore
bygge, opdage og begrænse misbrug af
personlige oplysninger.
Tryg i Livet® – fri adgang til anonym sundheds- og krisehotline.
Tryg Boligalarm – en alarmløsning til fast
lav pris, som reducerer risikoen for indbrud, vand og brand.
Tryg Backup – nem, billig og løbende back
up af kundens data.
Læs mere på tryg.dk
eller ring på +45 70 11 20 20.

Pct. af klager
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Erhverv
Tryg som
samarbejdspartner

Tryg ID
En Tryg-kundes
historie

Erhvervs 560 medarbejdere tilbyder
forsikringer til små og mellemstore danske
og norske virksomheder og landbrug
med op til 100 ansatte.

André fik stjålet
sin identitet
Da Andrés identitet blev stjålet, fik
han hjælp via Tryg ID til hurtigt at få
misbruget stoppet. Tryg ID er en del
af Trygs fordelsprogram, Tryg Plus.
”Det gav stor tryghed i en meget
vanskelig og uvant situation at få
hjælp af Tryg, som har stor erfaring i
at stoppe id-tyveri”, siger André.

“Mit råd til alle er at tjekke, om
sikring mod identitetstyveri er
med i forsikringen, for det har
virkelig hjulpet mig”
André, Tryg Plus-kunde
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En tyv oprettede lån for 60.000 DKK
i Andrés navn. Tryg hjalp ham med
at spærre kort, anmelde misbruget
til politiet og kontakte de involverede firmaer.

André har ikke selv lidt økonomisk
tab, men episoden har sat mange
tanker i gang hos ham.
”Mit råd til alle er at tjekke, om sik
ring mod identitetstyveri er med i
deres forsikring, for det har virkelig
hjulpet mig”, siger André.
Identitetstyveri er en af verdens hurtigst voksende former for kriminalitet, som vi i stigende grad også oplever i Danmark, Norge og Sverige.
I Tryg er henvendelserne om idtyveri gennemsnitligt gået fra en om
dagen i 2013 til tre om dagen i 2014.

Erhverv betjener mere end 110.000 kunder og har en årlig omsætning på
cirka 4,2 mia. DKK. Salget foregår primært via eget salgskorps, mæglere,
callcentre og gruppeaftaler.
Tryg forstår kundens behov
I Erhverv har vi et godt branchekendskab og en god forretningsforståelse, som
sætter vores erhvervs- og landbrugsrådgivere i stand til at yde professionel
sparring om, hvad der er den bedste løsning for vores kunders virksomhed.
For en mindre virksomhed eller landbrug kan kortere perioder uden produktion, lager eller medarbejdere være en stor økonomisk belastning. Derfor er
det vigtigt at komme hurtigt op at køre igen efter en skade. I Erhverv møder
vores kunder et fokuseret og effektivt team af rådgivere, som er parat til at
reagere hurtigt for at minimere følgerne af en skade.
Nemt at følge forsikringerne
Mange små og mellemstore virksomheder er under udvikling, og ofte er der
ikke overskud til at tænke på forsikring i hverdagen. Vi gør det nemt for vores
kunder at følge forsikringerne og dækningerne digitalt på ’Min virksomhed’
på tryg.dk, hvor kunderne også kan se deres virksomheds skader og følge forløbet af aktuelle skadessager.

"Integrering af større erhvervskunder fra
Industri og opkøbt landbrugsportefølje
var vigtige opgaver."
Trond Bøe Svestad,
koncerndirektør for Erhverv

Kortere sygdomsforløb
med hurtig indsats
I 2014 lancerede Tryg et rygprojekt, som skaber
øget tryghed for ansatte og deres arbejdsgivere.
Projektet får personer, som har fået en rygskade
ved en ulykke, hurtigere og bedre igennem deres
sygdomsforløb og tilbage på arbejde.
Rygprojektet handler om hurtig diagnosticering,
hurtig behandling og efterfølgende genoptræning
samt løbende dialog med skadelidte, behandlere,
arbejdsgivere og socialrådgivere.
Indsatsen har vist positive resultater: Den skadelidte
kommer hurtigere tilbage til en ’normal’ situation,
arbejdsgiveren får sin medarbejder tilbage, Tryg
får tilfredse kunder og færre udgifter til tab af erhvervsevne, og samfundet sparer på udgifterne, når
den skadelidte kommer hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet.
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Industri
Kundeteams
i fokus

"Implementering af ny organisation og
forstærkede koncepter for internationale
kunder var i fokus."
Truls Holm Olsen, koncerndirektør for
Industri og landechef i Norge

Industri tilbyder forsikringer til store virksomheder under brandet Tryg i Danmark og
Norge samt under brandet Moderna i Sverige.

Forretningsområdet Sverige tilbyder
forsikringer til privatpersoner i Sverige
under følgende brands: Moderna, Bilsport
& MC samt Atlantica.

Industri har 280 medarbejdere og en årlig omsætning på cirka 4 mia. DKK.
Vores industrikunder er hovedsagligt virksomheder med over 100 ansatte og
en omsætning på over 100 mio. DKK.
Salget af forsikringer til vores industrikunder foregår både via vores eget salgskorps og gennem mæglere. Vi samarbejder desuden med det globale forsikringsselskab AXA, som har et globalt netværk, der sikrer, at Tryg kan følge med
kunden verden over. Desuden indgår datterselskabet Tryg Garanti under Industri. Tryg Garanti er den førende leverandør af garantiforsikringer i Norden.
Tværfaglige kundeteams
Industri tilbyder skræddersyede løsninger og den bedste risikorådgivning
målrettet den enkelte kundes behov. Vores kunder har adgang til et team af
eksperter inden for lige netop deres branche. Trygs tværfaglige kundeteams
har stor erfaring med at håndtere skader hos store virksomheder, som ofte
er meget komplekse og kræver, at mange forskellige eksperter koordinerer
indsatsen for vores kunder. Det sikrer et højt serviceniveau og et konkurrencedygtigt produkt.
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Sverige
Bred vifte
af produkter

Solid kapitalposition og rating
Tryg har en 'A-' rating hos kreditvurderingsbureauet
Standard & Poor's og har et mål om at fasholde
denne rating.
Ved udgangen af 2014 havde Tryg en kapitaloverdækning på 51 procent i forhold til det individuelle
solvensbehov, hvilket understreger Trygs solide kapitalgrundlag til sikkerhed for kunder og aktionærer.

Forretningsområdet Sverige er Trygs mindste forretningsområde med en årlig
omsætning på cirka 1,4 mia. DKK og 382 medarbejdere primært fordelt på
kontorer i Malmø og Stockholm.
Vi dækker kundens individuelle behov
Moderna ønsker at dække alle forsikringsbehov for sine privatkunder. Det
sikrer vi ved at supplere vores produktportefølje med specialforsikringer fra
vores subbrands Atlantica Båtförsäkring, Bilsport & MC Specialförsäkring og
Moderna Djurförsäkring. Vi sammensætter det helt rigtige produkt til vores
kunder med udgangspunkt i en grundig rådgivning om deres behov for forsikring – uanset, hvilken af vores salgskanaler, de henvender sig til.

"Krydssalg, automatiseret skadebehandling
og integration af Securator har været
hovedopgaver."
Per Fornander, koncerndirektør
og landechef i Sverige

Køb af Securator
Med opkøbet af danske Securator i september
2014 styrkede Tryg sin position inden for produktog tillægsforsikringer. Moderna står for koncernens
samlede salg og servicering af forsikringerne, som
nu tilbydes på tværs af det nordiske marked.
Securator er Danmarks førende produktforsikringsselskab med speciale i salg af tillægsforsikringer
til elektroniske apparater. Forsikringsprodukterne
sælges gennem førende detailkæder og forhandlere i elektronikbranchen og kombinerer relevante
forsikringsprodukter med tilhørende forbrugervenlige service- og supportelementer.

Senest har vi med opkøbet af danske Securator også styrket vores position
inden for produktforsikringer.
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Tryg og Tivoli
forebygger skader
ved skybrud

Efter skybruddet over København i 2011 løb Tivolis skader
op i et tocifret millionbeløb. Forebyggende tiltag i samarbejde
med Tryg viste sit værd, da skybruddet ramte igen i 2014.
Ved et skybrud i august 2014 kom der dobbelt så
meget vand som ved skybruddet i juli 2011. Alligevel fik Tivoli kun skader for en tredjedel. Det var
resultatet af en forebyggende indsats, som Tivoli og
Tryg iværksatte i 2011.
”Efter skybruddet i 2011 udarbejdede vi i samar
bejde med Tryg en beredskabsplan og iværksatte
forebyggende tiltag for at sikre, at vi er bedst mu
ligt rustede til skybrud”, siger underdirektør i Tivoli,
Mogens Ramsløv.
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Tivoli investerede desuden i pumper, slanger, generatorer og sandsække.
Der blev også tænkt i forebyggelse under udbedringen af skaderne fra
2011 ved for eksempel at bruge vandfaste materialer i genopbygningen
og hæve eltavler fra gulvniveau.
”Det var en rigtig god investering, når vi sammenligner med de økonomi
ske konsekvenser af det tidligere skybrud”, siger Mogens Ramsløv.
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På vej
mod fremtidens
produkter

Prisdifferentiering er et vigtigt strategisk initiativ
i Tryg. Det giver både kundefordele og sikrer
en lønsom udvikling af vores forretning.
I praksis betyder prisdifferentiering, at vi kombinerer egne data om kunden
med eksterne data som for eksempel bopæl og alder og bruger disse oplysninger til aktivt at vurdere kundens risiko.
De nye produkter har således flere kriterier for prisfastsættelsen, og det betyder, at vi i højere grad kan sætte en pris, der afspejler den individuelle risiko.
Det er både i kundens og i Trygs interesse, at kunden hverken betaler for meget
eller for lidt for sin forsikring.
Kunderne tager godt imod de nye produkter
I løbet af de seneste to år har Tryg lanceret mere end 20 nye produkter i Danmark, Norge og Sverige, som alle i højere grad matcher prisen med kundens
risiko. Vores kunder har taget godt imod den nye tilgang til priser, og samtidig
giver de nye prisdifferentierede produkter mere salg.
Fritidshusforsikring er et af de første produkter, hvor vi indførte prisdifferentiering – en ændring, som kunderne har taget godt imod. Hvor vi tidligere fastsatte prisen på forsikringen ud fra tre kriterier, bruger vi nu væsentligt flere kriterier, blandt andet byggeår og type af tag. Det har mere end fordoblet salget af
forsikringer af fritidshuse.

18 | Tryg A/S | Årsprofil 2014

Konkurrencedygtige produkter
Med Trygs nye prisdifferentierede produkter udvikler
vi vores dækninger og priser, så vi er på niveau med
de største konkurrenter. Samtidig har vi halveret den
tid, det tager at udvikle et nyt produkt, så vi kommer
hurtigere og mere målrettet ud på markedet.
Ved at sætte den rigtige pris får vi en mere tidssvarende og konkurrencedygtig produktportefølje, og vi
reducerer omfanget af prisstigninger, da vi kan nøjes
med at justere der, hvor noget har ændret sig.
Tryg udvikler løbende nye prisdifferentierede produkter, som med flere og mere nøjagtige kriterier for tariffering gør os mere konkurrencedygtige i markedet.
Frem mod 2017 er det målet, at 75 procent af tarifferne skal være på niveau med markedet, mens 25 procent skal være bedre.

Nye prisdifferentierede forsikringer
2013

2014

Danmark

Indbo

Camp.

Arbejdsskade

Rejse

Fritidshus

Norge

Arbejdsskade

Hus

Sygdom

Husejer

Bil

Sverige

Indbo

Varebil

Motorcykel

Hus

Kat

Gruppe
liv

Båd

Firmabil

Ulykke

Båd

Fritidshus

Hund

Enkeltrejse

Bygning,
Erhverv

Tryg – en
arbejdsplads
med muligheder

I Tryg fokuserer vi på løbende at udvikle og uddanne vores med
arbejdere og ledere, så vores kunder altid bliver mødt af medarbejdere med et højt fagligt niveau.
Tryg har cirka 3.600 medarbejdere i Danmark, Norge og Sverige. Det
er vigtigt for os at rekruttere og fastholde talentfulde medarbejdere
og ledere og løbende at udvikle deres kompetencer. Vi arbejder med
en række initiativer, der skal styrke vores evne til at levere kundeoplevelser i verdensklasse og nå vores ambitiøse mål.
Udvikling med mening
Tryg ønsker at være en kundedrevet virksomhed, hvor alle med
arbejdere ved, hvornår de er en succes, og hvordan de bidrager til
Trygs strategi og forretningsmæssige mål. Derfor har alle med
arbejdere klare mål, som de løbende får motiverende feedback på.
Vi ser kompetenceudvikling som et middel til at nå vores mål om at
levere kundeoplevelser i verdensklasse.
I Tryg har vi fokus på kompetenceudvikling inden for mange områder,
herunder salgs- og servicetræning til vores medarbejdere med kundevendte funktioner. Mange af vores nye medarbejdere skal desuden
igennem en uddannelse på Forsikringsakademiet, så de er bedst
muligt klædt på til at give vores kunder den bedste service og
rådgivning.

Vi kobler vores uddannelser tæt sammen med vores
forretningsmål, og vi måler løbende på effekten af
uddannelserne.
Dygtige ledere løfter niveauet
Vores medarbejderes vigtigste sparringspartner er
den nærmeste leder. Derfor uddanner vi vores ledere,
så de bliver bedre til at skabe resultater gennem deres
medarbejdere.

Arbejdsglæde
80
69 71

60

68 68

72 71

40
Uddannelsen tager udgangspunkt i Trygs veldefinerede og solidt forankrede ledelsesprincipper, som
bidrager til at forme vores kultur og vores hverdag
og danner grundlag for vores daglige arbejde med at
udvikle os og blive bedre. En god leder kan motivere
sine medarbejdere til at yde det ekstra, der skal til for
at skabe succes.
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Positiv udvikling
i arbejdsglæde

2014

European
Employee Index
Nordic

European
Employee Index
Financial Market

Medarbejderundersøgelsen fra 2014 viser, at arbejdsglæden i Tryg er inde i en
positiv udvikling. Arbejdsglæden var ved
årets undersøgelse steget med 2 indekspoint og ligger nu på 71 – svarende til
vores overordnede målsætning for 2014.
På det nordiske finansielle marked ligger
arbejdsglæden på indeks 71, og Tryg er
nu på linje med markedet.
Det er målet, at medarbejdertilfredsheden i 2015 skal være på et højere niveau
end i den nordiske finansielle sektor.

CSR
Tryg tager samfundsansvar alvorligt
Det er Trygs formål at skabe tryghed og værdi for kunder, medarbejdere og aktionærer. Derfor er samfundsansvar en integreret del af vores kerneforretning
og indgår naturligt i forbindelse med udvikling og forbedring af produkter og
services, optimering af vores drift og i vores aktiviteter i al almindelighed.
Arbejdet med samfundsansvar i Tryg er især knyttet til vores forsikringsprodukter, vores historie og kompetencer. Vores indsats er koncentreret om
klima, skadeforebyggelse, inklusion og medarbejdertrivsel og er baseret på
principperne i FNs Global Compact og FNs Guiding Principles for Business
and Human Rights.
Klima
For Tryg er det afgørende at arbejde målrettet med at fremme bæredygtige
initiativer, der kan forebygge og håndtere de klimarelaterede skader, vi oplever i vores daglige arbejde med kunder og leverandører. For at sikre de bedste
løsninger er vi engageret i samarbejde og partnerskaber med offentlige myndigheder og forskere. I samarbejde med dem udvikler vi beredskabsplaner og
redskaber, der kan sikre, at områder, bygninger og processer bliver tilpasset
klimaforandringerne.
Vores mål er ligeledes at mindske Trygs påvirkning af miljøet, og vi måler hvert
år vores udledning af CO2 og mængden af affald. Størstedelen af den daglige
CO2-udledning stammer fra vores kontorers forbrug af varme og elektricitet
samt fra bil- og flytransport. Målet for 2015 er at reducere CO2-udledningen
med 50 procent i forhold til 2007.
Inklusion og medarbejdertrivsel
I Tryg har vi fokus på vores medarbejderes trivsel samt deres ret til en sund og
sikker arbejdsplads.

Derudover ønsker vi mangfoldighed blandt vores
medarbejdere og beskytter dem mod diskrimination
ved at sikre ligebehandling af alle uanset køn, alder,
handicap, etnicitet, seksuel orientering og religion.
Mangfoldighed og forskellige perspektiver gør os i
stand til at øge kvaliteten af vores services via en bedre
forståelse af vores kunder og deres behov.
Aktiv indsats for at reducere indbrud i Danmark
Tryg har en række initiativer, der skal reducere indbrud,
og tilbyder, som det første forsikringsselskab i Danmark, syntetisk DNA-mærkning til vores kunder. Ved at
kunderne mærker deres værdigenstande, understøttes
politiets efterforskning af et eventuelt tyveri og sikrer,
at tyvene kan sættes i forbindelse til et gerningssted. I
andre lande har det vist, at dette afskrækker tyve fra
at bryde ind i DNA-mærkede hjem. Tryg har iværksat
et forsøg i Sønderborg, der skal dokumentere den præventive effekt af DNA-mærkning i Danmark. Målet er at
øge kendskabet til muligheden for DNA-mærkning, så
det på sigt har en forebyggende effekt på indbrud.
God selskabsledelse
Trygs ledelse lægger vægt på at drive forretningen
i overensstemmelse med principperne for god selskabsledelse. Målet er at sikre, at Tryg bedst muligt
lever op til sine forpligtelser over for de væsentligste
interessenter, og at den langsigtede værdiskabelse understøttes. Tryg har offentliggjort den lovpligtige redegørelse for selskabsledelse på tryg.com/dk.

Vi skaber
tryghed i hverdagen
Tryghed er en vigtig forudsætning for et
godt liv.
TrygFonden arbejder aktivt med at skabe
tryghed i Danmark. Den støtter cirka 800
tryghedsskabende aktiviteter som for
eksempel akutlægehelikoptere og kystlivredning, der skal forebygge drukneulykker ved de danske badestrande. Bag
TrygFonden står TryghedsGruppen, der
ejer 60 procent af aktierne i Tryg og hvert
år uddeler cirka ½ mia. DKK til tryghedsskabende projekter over hele landet.
I Norge har Tryg samarbejdet med Natteravnene siden 1995. Natteravnene er
en gruppe af frivillige voksne, der passer
på de unge på gaderne i nattelivet.
Projektet skaber både tryghed for børn
og unge og forebygger vold og hærværk.

Effektiv
risikostyring

Risikostyring er et centralt element i at drive et forsikringsselskab både i forhold til kunder og aktionærer, og er en integreret del af Trygs forretningsmodel.
Trygs bestyrelse har det overordnede ansvar for risikostyringen og fastlægger
Trygs risikoappetit og dermed også den kapital, Tryg skal have til rådighed for
at kunne dække eventuelle tab.
Forsikringsrisiko er selskabets forretningsgrundlag, hvor det væsentligste element i risikoudligningen i selskabets samlede portefølje, hvilket sikres gennem
maksimal risikospredning inden for alle væsentlige dimensioner som geografi,
produkter, kundesegmenter. Tryg er ud fra sin størrelse og geografiske udbredelse, og balancerede profil i øvrigt, i stand til at levere en markant risikoreduktion. På områder, hvor risikoreduktionen ikke i sig selv er tilstrækkelig, benyttes
genforsikring til reduktion af risikoen hørende til storskader, vejrskader eller
andre katastrofelignende begivenheder.
Investeringsvirksomheden i Tryg skal grundlæggende understøtte forsikringsforretningen. Dette gøres ved, at den del af selskabets investeringer, der modsvarer de diskonterede forsikringstekniske hensættelser, investeres i rentebærende aktiver med samme rentefølsomhed som hensættelserne, hvilket
betyder, at Tryg samlet set vil være upåvirket af enhver renteændring og dermed reelt har neutraliseret renterisikoen i selskabet. Den resterende del af selskabets investeringer modsvarer selskabets egenkapital, der investeres inden
for rammerne af bestyrelsens investeringspolitik, således at forholdet mellem
risiko og afkast optimeres.

Hvorfor
investere i Tryg?

Som nordisk forsikringsselskab vil Tryg altid operere
i flere valutaer og vil som udgangspunkt være eksponeret over for valutarisiko. Væsentlige dele af denne
risiko kan elimineres ved at holde aktiver og forpligtelser i samme valuta, og den tilbageværende valutarisiko, i alt væsentligt hørende til selskabets egenkapital,
afdækkes løbende på de finansielle markeder.

Tryg er Danmarks største og Nordens næststørste skadeforsikringsselskab,
hvor cirka 3.600 medarbejdere hver dag leverer tryghed til 2,7 mio. kunder i
Danmark, Norge og Sverige.
Som aktionær i Tryg bliver du medejer af et skadeforsikringsselskab med en
ledende position i et stabilt og attraktivt nordisk marked, hvor 80 procent af
forretningen er inden for privat- og erhvervsmarkedet.
Trygs historie går næsten 300 år tilbage, og de mange års erfaring med at sikre
tryghed til kunderne har skabt et af Nordens stærkeste brands. Dette kvitterer
kunderne for ved at samle flere forsikringer hos Tryg samt gennem en høj
kundefornyelse, der samlet sikrer et stabilt cash flow.
Tryg har en ambition om at blive verdens bedste forsikringsselskab. Derfor
har vi opstillet ambitiøse kunde- og indtjeningsmål for de kommende år.

Egenkapitalforrentningen for 2017 skal være 21 procent eller derover, combined ratio 87 eller derunder,
og omkostningsprocenten på 14 eller derunder. Kundemålene indebærer en forøgelse af fastholdelsesprocenten på 1 procentpoint, forøgelse af andelen af kunder med 3 eller flere produkter med 5 procentpoint og
en fordobling af anbefalingsgraden (NPS).
Tryg-aktien er en udbytteaktie, hvor målet er at udbetale 60-90 procent af årets resultat samt levere et
nominelt stabilt stigende udbytte. Fra 1. halvår 2015
vil vi desuden udbetale udbytte halvårligt. Siden Tryg
blev børsnoteret på NASDAQ København i 2005 er der
i gennemsnit udbetalt cirka 5 procent i direkte udbytte
og cirka 7 procent inklusive aktietilbagekøb.

Udlodning
Mio. DKK		

2014a)

2013

2012

2011

2010		

Udbytte			
Udbytte pr. aktie (DKK)		
Udbytteprocent		
Ekstraordinært aktietilbagekøb 		

1.731
29
68 %
1.000

1.656
27
70 %
1.000

1.594
26
72 %
800

400
6,52
35 %
0

256		
4
43 %		
0		

a) Udbytte foreslået af bestyrelsen til godkendelse på generalforsamlingen.

24 | Tryg A/S | Årsprofil 2014

Årsprofil 2014 | Tryg A/S | 25

Resultatoversigt
Mio. DKK		

Balance
2014

2013

2012

2011

2010

Bruttopræmieindtægter		18.652
Forsikringsteknisk resultat		3.032
Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente		
360
Resultat før skat		
3.302

19.504
2.496
588
2.993

20.314
2.492
585
3.017

19.948
1.572
61
1.603

18.894
460
550
1.006

Resultat af fortsættende aktiviteter		2.547
Resultat			2.557
Afløbsresultat f.e.r.		1.131

2.373
2.369
970

2.180
2.208
1.015

1.148
1.140
944

741
593
824

Balance						
Forsikringsmæssige hensættelser, i alt 		
31.692
32.939
34.355
34.220
Forsikringsaktiver, i alt		1.938
2.620
2.317
2.067
Egenkapital, i alt 		
11.119
11.107
10.979
9.007
Aktiver, i alt		52.224
53.371
55.022
53.362

32.031
1.588
8.458
50.591

Nøgletal 					
Egenkapitalforrentning efter skat (%)		23,0
21,5
22,1
13,1
Antal aktier 31. december (1.000 stk.)		
57.824
59.374
60.695
60.373
Resultat pr. aktie á 25 DKK		
43,7
39,4
36,5
18,9
Indre værdi pr. aktie (DKK)		
192,3
187,1
180,9
149,2
Udbytte pr. aktie (DKK)		
29,0 a)
27,0
26,0
6,5
Price/Earnings		15,8
13,3
11,8
16,8

6,6
60.634
9,5
139,5
4,0
21,7

Præmievækst i lokal valuta		

-1,1

-2,7

-0,1

3,6

3,9

Bruttoerstatningsprocent		67,8
Nettogenforsikringsprocent		1,8

73,9
-1,8

72,2
-0,4

79,1
-2,5

80,0
1,6

Skadeforløb i procent		69,6
Bruttoomkostningsprocent		14,6

72,1
15,6

71,8
16,4

76,6
16,6

81,6
16,7

Combined ratio		84,2

87,7

88,2

93,2

98,3

Combined ratio ekskl. afløb		90,3
92,7
93,2
97,9
102,7
Afløb f.e.r i procent		-6,1
-5,0
-5,0
-4,7
-4,4
Storskader f.e.r. i procent		3,1
2,1
2,3
2,7
3,8
Vejrskader f.e.r. i procent		2,4
3,2
1,8
3,6
6,3
						
Combined ratio opdelt på forretningsområder						
Privat			82,5
86,0
87,7
92,7
97,5
Erhverv			79,4
85,4
81,3
89,6
99,0
Industri			89,8
91,7
91,4
93,6
96,3
Sverige			92,0
91,2
95,3
102,9
105,7

Mio. DKK

2014

2013

Aktiver 			
Immaterielle aktiver
984
758
Materielle aktiver
1.261
1.426
Investeringsejendomme
1.828
1.831
Investeringer i associerede virksomheder
225
215
Kapitalandele
Investeringsforeningsandele
Obligationer
Indlån i kreditinstitutter
Afledte finansielle instrumenter

128
3.884
37.175
667
1.318

150
3.741
36.971
1.301
692

Andre finansielle investeringsaktiver, i alt

43.172

42.855

Investeringsaktiver, i alt

45.225

44.901

1.938
1.662
505
649

2.620
2.414
698
554

52.224

53.371

Genforsikringsandele af hensættelser til forsikringskontrakter
Tilgodehavender
Andre aktiver
Periodeafgrænsningsposter
Aktiver, i alt

						
Passiver				
Egenkapital
11.119
11.107
Ansvarlig lånekapital
1.768
1.818
Præmiehensættelser
Erstatningshensættelser
Hensættelser til bonus og præmierabatter

5.810
25.272
610

6.212
26.087
640

Hensættelser til forsikringskontrakter, i alt					

31.692

32.939

1.447
6.152
46

1.921
5.560
26

52.224

53.371

Andre hensatte forpligtelser
Gæld		
Periodeafgrænsningsposter
Passiver, i alt

a) Foreslået udbytte.
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Hovedtal for Privat og Erhverv

Hovedtal for Industri og Sverige

Hovedtal for Privat
			

Mio. DKK		

Hovedtal for Industri
2014

2013

2012

2011

2010

Bruttopræmieindtægter
9.051
Bruttoerstatningsudgifter
-6.129
Bruttoomkostninger		-1.311

9.366
-6.596
-1.418

9.733
-7.084
-1.524

9.425
-7.469
-1.542

8.740
-7.113
-1.455

			

Mio. DKK		

2014

2013

2012

2011

2010

Bruttopræmieindtægter
4.033
Bruttoerstatningsudgifter
-2.872
Bruttoomkostninger		-446

4.158
-3.661
-490

4.354
-3.342
-525

4.353
-3.505
-545

4.228
-3.221
-501

715
-304
16

7
338
13

487
-107
8

303
-25
43

506
-350
21

427
421

358
375

388
356

321
473

177
287

Resultat af bruttoforretning
Resultat af afgiven forretning
Forsikringsteknisk rente f.e.r.		

1.611
-23
24

1.352
-43
26

1.125
81
27

414
273
80

172
41
67

Resultat af bruttoforretning
Resultat af afgiven forretning
Forsikringsteknisk rente f.e.r.		

Forsikringsteknisk resultat
Afløbsresultat f.e.r.

1.612
357

1.335
310

1.233
326

767
185

280
370

Forsikringsteknisk resultat
Afløbsresultat f.e.r.

Nøgletal 						
Præmievækst i lokal valuta
0,0
-2,2
1,5
6,1
4,2
Bruttoerstatningsprocent
67,7
70,4
72,8
79,2
81,4
Nettogenforsikringsprocent
0,3
0,5
-0,8
-2,9
-0,5
Skadeforløb i procent
68,0
70,9
72,0
76,3
80,9
Bruttoomkostningsprocent		14,5
15,1
15,7
16,4
16,6

Nøgletal 						
Præmievækst i lokal valuta
1,1
-2,9
-2,3
0,6
-5,6
Bruttoerstatningsprocent
71,2
88,0
76,8
80,5
76,2
Nettogenforsikringsprocent
7,5
-8,1
2,5
0,6
8,3
Skadeforløb i procent
78,7
79,9
79,3
81,1
84,5
Bruttoomkostningsprocent		11,1
11,8
12,1
12,5
11,8

Combined ratio
Combined ratio ekskl. afløb
Afløb f.e.r. i procent
Storskader f.e.r. i procent
Vejrskader f.e.r. i procent

Combined ratio
Combined ratio ekskl. afløb
Afløb f.e.r. i procent
Storskader f.e.r. i procent
Vejrskader f.e.r. i procent

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

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

87,7
91,0
-3,3
0,1
2,4

92,7
94,7
-2,0
0,4
4,2

97,5
101,7
-4,2
0,6
6,6

Hovedtal for Erhverv
			

Mio. DKK		

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

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

91,4
99,6
-8,2
6,9
1,5

93,6
104,5
-10,9
6,7
4,0

96,3
103,1
-6,8
9,6
3,8

2014

2013

2012

2011

2010

Bruttopræmieindtægter
1.399
Bruttoerstatningsudgifter
-998
Bruttoomkostninger		-268

1.587
-1.178
-280

1.654
-1.267
-306

1.586
-1.319
-303

1.374
-1.165
-288

Hovedtal for Sverige
2014

2013

2012

2011

2010

Bruttopræmieindtægter
4.190
Bruttoerstatningsudgifter
-2.673
Bruttoomkostninger		-664

4.411
-2.978
-820

4.591
-2.959
-871

4.621
-3.523
-881

4.565
-3.616
-892

			

Mio. DKK		

Resultat af bruttoforretning
Resultat af afgiven forretning
Forsikringsteknisk rente f.e.r.		

853
8
14

613
29
12

761
102
3

217
264
17

57
-13
22

Resultat af bruttoforretning
Resultat af afgiven forretning
Forsikringsteknisk rente f.e.r.		

133
-21
6

129
9
11

81
-3
24

-36
-9
31

-79
2
14

Forsikringsteknisk resultat
Afløbsresultat f.e.r.

875
310

654
265

866
362

498
304

66
135

Forsikringsteknisk resultat
Afløbsresultat f.e.r.

118
43

149
20

102
-29

-14
-18

-63
32

Nøgletal 						
Præmievækst i lokal valuta
-3,0
-2,9
-1,7
0,2
6,4
Bruttoerstatningsprocent
63,8
67,5
64,5
76,2
79,2
Nettogenforsikringsprocent
-0,2
-0,7
-2,2
-5,7
0,3
Skadeforløb i procent
63,6
66,8
62,3
70,5
79,5
Bruttoomkostningsprocent		15,8
18,6
19,0
19,1
19,5

Nøgletal 						
Præmievækst i lokal valuta
-7,4
-4,9
0,7
9,2
36,3
Bruttoerstatningsprocent
71,3
74,2
76,6
83,2
84,8
Nettogenforsikringsprocent
1,5
-0,6
0,2
0,6
-0,1
Skadeforløb i procent
72,8
73,6
76,8
83,8
84,7
Bruttoomkostningsprocent		19,2
17,6
18,5
19,1
21,0

Combined ratio
Combined ratio ekskl. afløb
Afløb f.e.r. i procent
Storskader f.e.r. i procent
Vejrskader f.e.r. i procent

Combined ratio
Combined ratio ekskl. afløb
Afløb f.e.r. i procent
Vejrskader f.e.r. i procent
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79,4
86,8
-7,4
4,3
1,9

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

81,3
89,2
-7,9
3,4
0,8

89,6
96,2
-6,6
4,6
2,9

99,0
102,0
-3,0
5,5
8,0

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

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

95,3
93,5
1,8
1,2

102,9
101,8
1,1
1,3

105,7
108,0
-2,3
6,6
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Geografiske segmenter

Geografiske segmenter
2011

2010

Mio. DKK		

Dansk skadeforsikring *					
Bruttopræmieindtægter		9.361
9.534
9.910
10.019

9.648

Mio. DKK		

2014

Forsikringsteknisk resultat		1.510
Afløbsresultat f.e.r.		564

2013

1.441
571

1.033
770

195
615

Nøgletal 				
Bruttoerstatningsprocent		66,9
79,5
71,1
Nettogenforsikringsprocent		 2,1
-7,0
-0,2
Skadeforløb i procent		69,0
72,5
70,9
Bruttoomkostningsprocent		15,1
15,0
14,5

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

81,6
0,7
82,3
16,2

Combined ratio		84,1

87,5

85,4

90,3

98,5

Antal fuldtidsmedarbejdere 31. december		2.007

2.046

2.187

2.315

2.349

Norsk skadeforsikring					
Bruttopræmieindtægter		7.337
7.819
8.239
7.916

7.490

Forsikringsteknisk resultat		1.478
Afløbsresultat f.e.r.		501

1.202
566

2012

1.258
387

1.017
465

Nøgletal 		
Bruttoerstatningsprocent		66,5
65,1
72,4
Nettogenforsikringsprocent		1,4
4,1
-1,0
Skadeforløb i procent		67,9
69,2
71,4
Bruttoomkostningsprocent		12,5
15,3
16,8

598
181

389
177

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

76,7
3,1
79,8
15,7

84,5

88,2

93,4

95,5

Antal fuldtidsmedarbejdere 31. december		1.167

1.199

1.282

1.338

1.338

Svensk skadeforsikring					
Bruttopræmieindtægter		1.975
2.169
2.183
2.050

1.769

131
-21

-59
-7

-124
32

Nøgletal 		
Bruttoerstatningsprocent		77,6
80,6
75,3
Nettogenforsikringsprocent		2,2
0,7
1,5
Skadeforløb i procent		79,8
81,3
76,8
Bruttoomkostningsprocent		18,4
17,6
18,6

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

84,6
0,8
85,4
22,4

Combined ratio		

36
17

98,2

98,9

95,4

104,9

107,8

Antal fuldtidsmedarbejdere 31. december		425

458

444

423

414

Øvrige**					
Bruttopræmieindtægter		-21
-18
-18

-37

-13

0

0

Forsikringsteknisk resultat		0

0

-97

2013

2012

2011

2010

Tryg					
Bruttopræmieindtægter		18.652

19.504

20.314

19.948

18.894

Forsikringsteknisk resultat		3.032
Investeringsafkast		360
Andre indtægter og omkostninger		-90
Resultat før skat		3.302
Afløbsresultat f.e.r.		1.131

2.496
588
-91
2.993
970

2.492
585
-60
3.017
1.015

1.572
61
-30
1.603
944

460
550
-4
1.006
824

Nøgletal 				
Bruttoerstatningsprocent		67,8
73,9
72,2
Nettogenforsikringsprocent		 1,8
-1,8
-0,4
Skadeforløb i procent		69,6
72,1
71,8
Bruttoomkostningsprocent		14,6
15,6
16,4

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

80,0
1,6
81,6
16,7

Combined ratio		84,2
Antal fuldtidsmedarbejdere, fortsættende aktiviteter 31. december
3.599
					

87,7

88,2

93,2

98,3

3.703

3.913

4.076

4.101

*Omfatter dansk skadeforsikring og Garantiforsikring, Finland.					

Combined ratio		80,4

Forsikringsteknisk resultat		44
Afløbsresultat f.e.r.		66

2014

**Beløb, der vedrører elimineringer, og i 2012 tillige udgifter til restrukturering samt ophørte og frasolgte aktiviteter, indgår under 'Øvrige'.

Forbehold
Visse udsagn i denne årsprofil er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser og oplysninger, som i øjeblikket er til rådighed. Udsagn om Trygs fremtidige driftsresultater, økonomiske stilling, pengestrømme, forretningsstrategi, planer og fremtidige mål er med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger generelt kendetegnet ved ord som ’har som målsætning’, ’mener’, ’forventer’, ’har til hensigt’, ’agter’, ’planlægger’, ’søger’, ’vil’, ’kan’, ’forudser’, ’fortsætter’ eller lignende udtryk.
En række forskellige faktorer kan bevirke, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra de fremadrettede udsagn i profilen, herunder, men ikke begrænset til, de
økonomiske konjunkturer, ændrede konkurrenceforhold, udviklingen på de finansielle markeder, ekstraordinære begivenheder som for eksempel naturkatastrofer
eller terrorangreb, ændringer i lovgivningen eller retspraksis samt genforsikring.
Læs kapitlet Risikostyring i note 1 i årsrapporten 2014 for en gennemgang af nogle af de faktorer, som vil kunne påvirke koncernens resultater eller forsikringsbranchen.
Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende antagelse viser sig at være forkert, kan Trygs faktiske
økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet i rapporten. Tryg er ikke forpligtet
til at opdatere nogen af de fremadrettede udsagn eller til at tilpasse sådanne udsagn til faktiske resultater, med mindre dette følger af lovgivningens krav herom.
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