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Et sterkere
Tryg i fremtiden

Innhold

Målene for 2017 er oppnådd
– nye, ambisiøse mål er satt
2017 har vært et begivenhetsrikt år for Tryg. Målene for 20152017 ble oppfylt, nye mål frem mot 2020 ble offentliggjort, ny strategi og nytt purpose (formål) ble lansert, og sist, men ikke minst ble
Alka kjøpt.

I en verden som forandrer seg, gjør vi det enklere å være trygg
Dette purpose vil i mange år fremover være den gjennomgående
ledestjernen i Tryg, og strategien for 2018–2020 er første skritt på
veien mot at vi på sikt skal oppfylle vårt purpose.

Årets forsikringstekniske resultat utgjorde 2.789 mill. DKK, og
combined ratio utgjorde 84,4, noe som sammen med et høyt investeringsresultat innebar et samlet resultat på 2.517 mill. DKK, tilsvarende en egenkapitalforrentning på 28,8 prosent. Med en kostnadsprosent på 14 oppfylte Tryg alle sine ambisiøse finansielle mål
for 2017.

Fokus på innovasjon og gode kundeopplevelser
Det er nå lagt et solid fundament som Tryg skal bruke som
utgangspunkt for å utvikle og styrke virksomheten ytterligere.

Kundemål har i de siste årene spilt en stadig økende rolle i Tryg,
og det er derfor gledelig at målet om en fordobling av anbefalingsgraden NPS (Net Promoter Score) ble oppfylt. Antall kunder med
3 eller flere produkter (3+ kunder) og fastholdelsesprosenten ble
oppfylt i Danmark. I Norge så vi en pen økning i 3+ kunder, mens
fastholdelsesprosenten var påvirket av et tiltakende kundefrafall i
hele det norske markedet.
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Nye mål
I november 2017 meldte Tryg om sine nye, ambisiøse 2020-mål,
som ble oppdatert etter kjøpet av Alka: forsikringsteknisk resultat
på 3.300 mill. DKK, combined ratio på 86 eller lavere, kostnadsprosent på omkring 14 og en egenkapitalforrentning på 21 prosent
eller høyere etter skatt.
Høy kundetilfredshet er viktig for å nå de økonomiske målene, og
derfor presenterte Tryg nye mål for kundetilfredshet. Tryg ønsker
også å øke kjennskapet til TryghedsGruppens medlemsbonus som
utbetales til kundene i Danmark.
Stabilt og økende utbytte til aksjonærene
For Tryg er det, i samsvar med Trygs utbyttepolitikk, svært viktig at aksjonærene mottar et stabilt økende utbytte. Styret foreslår derfor et
utbytte på 1,60 DKK per aksje for 4. kvartal 2017, slik at det for 2017
i alt vil bli utbetalt 6,40 DKK per aksje (6,20 DKK for 2016). Styret har
dessuten foreslått et ekstraordinært utbytte på 1 mrd. DKK i 2018.
Et nytt formål for Tryg og en ny strategi
Styret og ledelsen igangsatte i 2017 en prosess med å definere et
purpose (formål) for Tryg:

Trygs nye strategi bygger på fire temaer. Utvikling av nye produkter
og tjenester er viktig for å holde fast ved og utvikle markedsposisjonen. Det kan skje gjennom bruk av ny teknologi, som for eksempel nye typer bilforsikringer der det primært er kundens kjøreadferd som bestemmer prisen. Men innovasjon kan også være
nye måter å selge forsikringsløsninger på, og et godt eksempel var
lanseringen av enkle forsikringspakker i 2017. Digitalisering blir
fortsatt viktig. Vi har sett de første fullt digitale løsningene i skadebehandling som gjør at kundene nå kan få behandlet enkle skader
på tre sekunder uten involvering av medarbeidere.
Effektiv distribusjon og bedre skadestyring
I takt med at tradisjonelle produkter kommer under press, er det
viktig at Tryg effektiviserer sin distribusjon, for eksempel gjennom økt kunnskap om kundene, tett samarbeid og billigere distribusjonskanaler. Til slut er det sentralt med fokus på en enda
bedre skadestyring gjennom for eksempel gode innkjøpsavtaler og forebygging, slik at Tryg kan fortsette å være et økonomisk
veldrevet selskap.
Takk til medarbeiderne
Måloppfyllelsen i 2017 har bare vært mulig med en stor innsats fra medarbeidene i Tryg, noe som både styret og ledelsen
takker alle medarbeiderne for.

Jørgen Huno Rasmussen
Styreformann

Morten Hübbe
Konsernsjef

Trygs tidslinje

1.042

1728

3

13,3   %

Medarbeidere Markedsposisjon Markedsandel
København opplevde den største brannen
i byens historie, noe som økte allmennhetens bevissthet om å forsikre seg

1731
Kjøbenhavns Brand, den eldste del av
Trygs historie, ble etablert ved kongelig
resolusjon som følge av brannen i 1728

2005
Tryg ble notert på OMX den Nordiske Børs
København 14. oktober

2010

2009

398

Tryg kjøpte Moderna
Forsikring

Medarbeidere

5

3,4   %

Markedsposisjon Markedsandel

2011

TrygVesta ble til Tryg
Morten Hübbe utnevnt
som ny konsernsjef

2012
Ny utbyttepolitikk fra og med
utdelingen for 2012

2014
Kapitalmarkedsdag.
Nye finansielle mål og kundemål
ble presentert for 2017

2016
TryghedsGruppen utbetalte bonus til sine
medlemmer (Trygs kunder i Danmark): 8 %
av premieinnbetalingene til Tryg for 2015

1.933

2013

1

18   %

Medarbeidere Markedsposisjon Markedsandel

Jørgen Huno Rasmussen
valgt som ny styreformann

2015
Tryg splittet sin aksje i 1:5. Hver aksje med
en nominell verdi på 25 DKK ble erstattet
med 5 aksjer med en nominell verdi på 5 DKK

2017
Kapitalmarkedsdag
Nye finansielle mål og kundemål
for 2020 ble presentert
Tryg kjøpte Alka Forsikring

Purpose
I en verden,
som forandrer
seg, gjør vi det
enklere å være
trygg.

Bred
produktpalett
Vi tilbyr et bredt
spektrum av forsikringsprodukter til både
privatpersoner og
virksomheter.

Sterk posisjon
Tryg er et av Nordens
største skadeforsikringsselskaper. I Danmark og
Norge er vi hhv. nummer
én og tre, mens vi i Sverige
er det femte største selskapet i markedet.

Attraktiv
utbyttepolitikk
Vi har som mål å utbetale et nominelt
stabilt økende
utbytte og 60-90
prosent av resultatet.

TryghedsGruppen

3 mill. kunder

eier 60 prosent av
Tryg og utdeler årlig
600 mill. DKK til
trygghetsskapende
aktiviteter via
TrygFonden.

Våre 3.300
medarbeidere sikrer
trygghet for mer enn
3 millioner kunder
og behandler årlig
cirka 950.000 skader.
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Årets resultat i DKK etter skatt
Resultatet for 2017 utgjorde 2.517 mill. DKK og var
påvirket av et lavere omfang av vær- og storskader samt
Trygs effektiviseringsprogram.

2.517 mill.

Trygs
resultat

Combined ratio

%
100
95
90

87,7
84,2

85

86,8

86,7

84,4

80

Resultatet for 2017 ble 2.517 mill. DKK
mot 2.471 mill. DKK i 2016 (som var påvirket av høy investeringsavkastning og
engangseffekter knyttet til eiendomssalg
og nedskrivning av eiendeler). Resultatet
var dessuten påvirket av et lavere omfang
av vær- og storskader samt Trygs effektiviseringsprogram, som var viktig for å nå de
økonomiske målene for 2017.
Tryg har et stort fokus på kundene, og det
var derfor tilfredsstillende at alle kundemålene ble oppfylt i Danmark, noe som ikke
helt lyktes i Norge, spesielt på grunn av at
kundene for markedet som helhet oftere
byttet forsikringsselskap i 2017. I Danmark
var det gledelig at flere kunder nå er oppmerksomme på utbetalingen av TryghedsGruppens kundebonus, som i 2017 igjen
ble utbetalt, noe som tilsvarer 8 prosent av
den betalte premien for 2016.
Investeringsresultatet var positivt med 527
mill. DKK, og lå dermed på et svært høyt
nivå, spesielt på grunn av et godt resultat
innen aksjer.
Premieinntektene utgjorde 17.963 mill.
DKK, noe som i lokal valuta svarte til en
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vekst på 1,7 prosent. I forhold til 2016 ser
vi spesielt i Privat Danmark en vesentlig
forbedret utviklingstrend med en vekst på
3,0 prosent for hele året.
Erstatningsprosenten utgjorde 70,4 mot
71,0 i 2016, og det lavere nivået skyldes
spesielt et lavere nivå av stor- og værskader, men også et lavere avløpsnivå. Erstatningsprosenten ble positivt påvirket av
skadeinitiativene som vedrører forbedrede
innkjøpsavtaler og systemer samt mindre
prisjusteringer, spesielt innenfor bilforsikring, hvor vi så en mindre økning i skadeinflasjonen.
Kostnadsprosenten ble 14,0 i 2017 noe
som tilsvarer målnivået, og er et svært tilfredsstillende nivå, som både kommer kundene og aksjonærene til gode.
Kapitalforhold
Trygs egenkapital utgjorde 12.616 mill. DKK
ved utgangen av 2017. Tryg oppfyller solvensbehovet i henhold til Solvens II-reglene.
Solvensbehovet utgjorde 4.684 mill. DKK
per 31. desember 2017, og i forhold til kapitalgrunnlaget, som utgjorde 13.162 mill. DKK,
hadde Tryg en solvensratio på 281 eller

2013

196, justert for kapitalforhøyelsen i forbindelse med kjøpet av Alka Forsikring.
Utbyttepolitikk
Tryg har i 2017 utbetalt et utbytte på 1,6
DKK per aksje per kvartal på bakgrunn av
kvartalsresultatene. Styret foreslår at det
for 4. kvartal 2017 også utbetales et utbytte på 1,6 DKK per aksje, slik at det i alt utbetales 6,40 DKK i ordinært utbytte per aksje
for 2017. I samsvar med kunngjøringen på
kapitalmarkedsdagen i november 2017
foreslår styret et ekstraordinært utbytte
på 1.000 mill. DKK, noe som tilsvarer 3,31
DKK per aksje, som utbetales samtidig
med det ordinære utbyttet etter generalforsamlingen i 2018 den 21. mars.

2014

2015

18
16

* Justert for engangseffekter

15,6

15,3*

14,9*

14,8*

14

14,0

12
10
2013

2014

2015

25

2016

2017

Egenkapitalforrentning

%

21,8

26,2

28,8

2016

2017

23,7
20,0

20

Les mer om Trygs resultat
i årsrapporten for 2017

2017

Kostnadsprosent

%

30

Årsrapport

2016

15
10
5

Last ned årsrapporten
på tryg.com/dk

2013

2014

2015

Tryg årsprofil 2018 | 7

Med utgangspunkt i Trygs formål ”I en verden som forandrer seg, gjør vi
det enklere å være trygg” har Tryg definert fire strategiske initiativ, som
både støtter de finansielle målene og kundemålene for 2020. For hvert
enkelt initiativ er det definert delmål.

Ambisiøse
finansielle
mål
2020

De finansielle mål for 2017 ble
oppnådd, og nye ambisiøse mål
ble satt for 2020.

3,3 mrd. DKK

Forsikringsteknisk resultat

Strategiske
initiativer
2018-2020

Fremragende skadestyring har som mål å
redusere skadekostnadene med 600 mill.
DKK. De viktigste initiativene vedrører
innkjøp, svindel og enda bedre styring av
skadeutgiftene ved å sikre at Trygs avtaler
med bilverksteder og håndverkere brukes i
stadig større grad.
Digitalisering av kundereisen vil være av
avgjørende betydning i fremtiden, og Tryg
foretar derfor vesentlige investeringer på
dette området. Trygs mål for 2020 er at 50
prosent av alle skadet meldes på nett med
direkte kobling til Trygs systemer. Dessuten
er målet at 70 prosent av all kontakt med
Tryg skjer gjennom selvbetjening. Oppfyllelsen av disse målene forventes å bidra
med 100 mill. DKK og vil samtidig øke kundetilfredsheten.
Produkt- og tjenesteinnovasjon er målsatt til 1.000 mill. DKK i 2020+. Tryg har
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valgt å si at målet skal oppnås etter 2020,
ettersom resultatet er det viktigste. Tryg
forventer likevel at spesielt prisene på bilforsikringer vil bli redusert på langt sikt.
Hovedfokus vil være på forsikring av mennesker og forsikring knyttet til teknologi.
Dessuten planlegger Tryg å utvide markedet for de svært lønnsomme garantiforsikringene og forventer å lansere forsikringsløsninger som ikke finnes på markedet i
dag.
Effektivisering av distribusjonen har som
mål å bidra med 150 mill. DKK i 2020. Tryg
har historisk hatt stort fokus på å redusere
kostnadene ved skade og adminstrasjon.
Effektivisering gjennom nye teknologiske løsninger, produktforenkling og forsikringspakker med stort fokus på digitale
kanaler vil være de viktigste initiativene
for å oppnå dette målet.

~14

Kostnadsprosent

≤   86

Combined ratio

≥   21       %

Egenkapitalforrentning etter skatt

Tryg oppnådde i 2017 alle de finansielle målene som var satt. Målene omfattet en combined
ratio på eller under 87, noe som ble oppnådd
med en combined ratio på 84,4. Målet for
kostnadsprosenten var 14, noe som også ble
oppnådd og gjør Tryg til et av de mest effektive
selskapene i verden. Målet for egenkapitalforrentningen var på 21 prosent eller over etter
skatt, og med en egenkapitalforrentning på 28,8
prosent etter skatt ble også dette målet oppnådd.
På kapitalmarkedsdagen i november 2017 offentliggjorde Tryg nye ambisiøse finansielle mål
frem mot 2020. Målene ble oppdatert etter
oppkjøpet av Alka Forsikring*. Trygs primære mål er et forsikringsteknisk resultat på 3,3
mrd. DKK. I tillegg til dette har Tryg mål om en
kostnadsprosent på omkring 14, en combined
ratio på 86 eller lavere og en egenkapitalforrentning på 21 eller over etter skatt.
*Tryg forventer å få myndighetenes endelige
godkjenning av oppkjøpet i løpet av 1. halvår 2018.
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Ved utgangen av 2017 sluttet én strategiperiode for Tryg, og en ny
begynte. Med den nye strategien ble det også lansert et purpose – et
overordnet formål – som skal peke inn i fremtiden for Tryg. Konsernsjef
Morten Hübbe forteller om den siste strategiperioden og ser samtidig
frem mot de neste tre årene.

Et sterkere
Tryg i fremtiden
I strategiperioden 2015-2017 ble det lagt
et solid fundament for fremtidig utvikling,
mens det samtidig har vært et sterkt økende kundefokus de siste tre årene.
Gjennom hele perioden har seks finansielle
mål og kundemål vært retningsgivende for
aktiviteter og prioriteringer i Tryg.
Vi har arbeidet målbevisst med å oppfylle
både de finansielle målene og kundemålene. De finansielle målene kan vi sette en
flott hake ved. Det gjelder combined ratio
og egenkapitalforrentning, som vi kom i
mål med med god margin, og det gjelder
også det ambisiøse målet for kostnadsprosenten, som havnet på 14 prosent. Når
vi sammenligner oss med våre nordiske
konkurrenter, står vi svært sterkt.
Det er virkelig positivt at kundetilfredsheten har økt med 100 prosent, og vi kan
glede oss over at vi har nådd langt med å
øke antallet kunder med minimum tre produkter samt fastholdelsesprosenten. Vi
når målet for den danske privatvirksom-
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heten, som er det største forretningsområdet vårt, mens vi i Norge så en pen økning i
antall kunder med tre eller flere produkter,
mens fastholdelsesprosenten var påvirket
av et tiltakende kundefrafall for hele det
norske markedet, forteller Morten Hübbe.
Evolusjon, ikke revolusjon
Den nye strategien som ble lansert høsten
2017, bygger videre på de siste tre årene.
Det betyr fortsatt fokus på en sterk finansiell ytelse, utvikling av gode kundeopplevelser og fremragende drift. Fire temaer som
bygger på det sterke fundamentet vårt, utgjør kjernen i den nye strategien.
For det første skal vi utvikle nye produkter
og tjenester. I en verden som forandrer seg
med stor hastighet, vil forutsetningene for
å være vellykket om ti år endre seg. Det betyr at vi også må utvikle oss. Vi skal skape
ny virksomhet for 1 mrd. DKK ved å forandre og nytenke våre produkter og tjenester.
Eksempler på det kan være cyberforsikringer og pay-per-use-forsikringer, og så må
vi også i langt større grad bygge inn ele-

menter av forebygging i produktene.
Å skape en god kundeopplevelse handler
blant annet om å sikre enkelhet i kontakten med kundene og sikre enda mer fokus
på digitalisering. Der kundene har behov
for at kontakten skal være så enkel som
mulig – når de skal ha raskt svar på spørsmål om sine produkter, dekninger eller
skader – må vi sørge for digitale løsninger
som oppfyller det kundene ber om. Det
blir helt avgjørende for konkurranseevnen
vår, og vi har en ambisjon om å bli best i
Norden på dette området. Vi kommer til å
investere 500 mill. DKK på IT-området de
kommende årene, og vi er allerede godt i
gang med å forbedre våre selvbetjeningsløsninger og innføre roboter som kan sikre
rask og effektiv kundeservice som gir mening, forklarer Morten Hübbe.
Men strategien handler også om å bli mer
effektiv i måten å selge til kundene på. Vi
skal få mer ut av hver enkelt krone som investeres i salget.

Distribusjonskostnadene skal senkes, så vi
kan selge enda mer enn vi gjør i dag. Det
skal vi blant annet gjøre ved å bli sterkere
på digitale løsninger –både i vårt eget salg,
og i partnersalget. I tillegg skal vi i enda
større grad integrere funksjoner som salg,
skadebehandling og service, slik at kundene kan få ordnet alle sine forsikringssaker
på ett enkelt kontaktpunkt hos oss. Det vil
gjøre det bedre for kundene og mer effektivt for oss. Målet er å gjøre vår distribusjon
20 prosent mer effektiv.
Til slutt skal skadestyringen, som er en
helt sentral del av effektiv forsikringsvirksomhet, optimeres. For oss betyr effektiv
skadestyring en fortsatt sterk leverandørstyring, at vi skal utnytte vår innkjøpsstyrke, og at vi skal ha enda mer fokus på å
forebygge kundenes skader. Ambisjonen
er å senke kostnadene på skadeområdet
med 600 mill. DKK de kommende tre årene.
For å lykkes med disse fire initiativene er
det noen forutsetninger som må på plass.
Det er viktig med en oppdatert IT-infrastruktur, og at mulighetene med kunstig
intelligens utnyttes. I tillegg til dette må
kunnskap om kundene brukes til å forbedre produkter og tjenester og til at med-

arbeiderne kan målrette kommunikasjon
og rådgivning til den enkelte kunde. Til
slutt er det viktig at vi fortløpende arbeider
med å utvikle medarbeiderne i Tryg, slik at
de har riktig kompetanse til å levere topp
kundeopplevelser hver eneste dag, understreker Morten Hübbe.
En ny ledestjerne for Tryg
Som element i utviklingen av den nye strategien, har vi også arbeidet med å definere
det man kaller et "purpose" – et overordnet
formål – for Tryg.
Vårt purpose er en ledestjerne som kan
motivere, og en knagg vi kan henge handlingene våre på. Det skal sikre at alle i Tryg
går i samme retning, og det hjelper medarbeiderne til å forstå hvorfor de går på
jobb hver dag, og hva vi bidrar med som
virksomhet. Vi har i mange år snakket om
trygghetsbegrepet i Tryg uten å ha konkretisert begrepet trygghet. Det gjør vi nå,
forteller Morten Hübbe.
Vi vet at kundene har behov for å føle seg
trygge på alt det nære som kan påvirke
livet deres. Når Emil faller ned fra klatrestativet i barnehagen. Når det har vært
innbrudd i hjemmet eller i varebilen, slik at
håndverkerens arbeid blir satt midlertidig

ut av drift. Eller når lageret, arkivet eller
kjelleren er oversvømt etter et skybrudd.
Og så kommer alle forandringene utenfra
som vi blir møtt med. Den teknologiske
utviklingen forandrer for tiden verden i et
høyere tempo enn noen gang før. Selvkjørende biler og intelligente roboter i hjemmet og på arbeidsplassene kan virke overveldende å forholde seg til for mange.

I en verden som
forandrer seg gjør vi
det enklere å være trygg.
Det øker behovet for å føle seg trygg. Og det
er derfor vi er her, forklarer Morten Hübbe.
Strategi og purpose går hånd i hånd
Mens purpose er den konstante ledestjernen over tid, har strategien fokus på mål
og handlinger for en spesifikk periode. Den
nåværende og de kommende strategiperiodene skal sammen sikre at vi oppfyller
vårt purpose.
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Fornøyde kunder og solide finansielle resultater går hånd i hånd hos Tryg.
Det er ikke nok bare å fokusere på det ene av de to områdene, ettersom
langsiktig lønnsom vekst avhenger av en god balanse mellom fornøyde
kunder og gode økonomiske resultater.

I 2017 laget Tryg norske reklamefilmer. I hovedrollene finner
du ekte mennesker som forteller sine egne, sterke historier.

Ekte historier og
mennesker fenger
best

Kundetilfredsheten
øker
I strategiperioden 2015-2017 var det for
første gang et spesifikt mål om å forbedre
kundetilfredsheten. Dette måles gjennom
anbefalingsgraden NPS, Net Promoter
Score. Målet var å fordoble scoren til 22,
og det klarte vi.
Det har krevd en målrettet innsats i alle
forretningsområder i Tryg. Gode eksempler
er utvidet åpningstid på telefonen, nye forbedrede, brukervennlige og enkle hjemmesider og oppdatering og forenkling av
en rekke kundebrev. Dette bakkes opp av
større kundeprosjekter i både Danmark
og Norge, der målet har vært å få flere
kunder til å bli i Tryg ved å fjerne store og
små humper på veien og dermed gjøre det
mer enkelt og intuitivt å være kunde i Tryg.
I strategiperioden 2015-2017 var det
ytterligere to kundemål. Fastholdelsesprosenten og antallet kunder med tre eller
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flere produkter skulle forbedres med
henholdsvis 1 prosentpoeng og 5 prosentpoeng. Vi oppnådde målene i vår privatvirksomhet i Danmark, mens vi i Norge
så en pen økning i 3+ kunder, og fastholdelsesprosenten ble påvirket av et tiltakende
kundefrafall for hele det norske marked.

Kundemål 2020

I de kommende tre årene vil Trygs økte kundefokus fortsette, og det er satt to konkrete
kundemål. Kundetilfredsheten, som i tiden
fremover måles ved å spørre kunder som
er i kontakt med Tryg hvor fornøyd de har
vært med kontakten (såkalt Transactional
Net Promoter Score – TNPS), skal økes fra
62 ved utgangen av 2017 til en score på 70
ved utgangen av 2020.

10  %

I tillegg har Tryg et mål om at antallet produkter per kunde skal øke med 10 prosent
frem mot 2020.

70

Er målet for kundetilfredsheten (TNPS)

Økning i antall
produkter per kunde

Én film som handler om en bestefaren
Øyvind (63) og hans barnebarn Eirik (9)
som forteller den sterke historien om da de
begge reddet livet ved hjelp av livbøyen, og
én annen følger natteravnen Eldbjørg (83)
ute på oppdrag.
De nye filmene bygger videre på de foregående filmene, som har blitt godt tatt imot,
men de videreutvikler universet. Det handler stadig om livbøyen og Natteravnene,
og om hvordan Tryg skaper trygghet både
for kunder og samfunnet. Det nye er at det
denne gang brukes vanlige mennesker i
stedet for skuespillere.
Videreutvikler universet
Publikum har respondert meget godt på
de nye filmene. De tidligere filmene, som
har blitt brukt siden mars 2015, har levert
meget sterkt og det legger listen for de to
nye filmene og den nye kommunikasjonen.
Retningen som Tryg har valgt har gjort pro-

sessen ekstra krevende fordi man måtte
finne reelle historier med vanlige mennesker – ikke skuespillere – som ønsket å stille
opp, og som var villige til å eksponere seg.
Det lyktes man med.
Målinger i markedet viser at preferansen til
å velge Tryg stiger markant når man kjenner
til at selskapet står bak livbøyen og Natteravnene.
Styrker preferansen
Filmene bidrar til å bygge Tryg langsiktig,
og de skal bidra til å styrke oppfattelsen av
Tryg i markedet og resultatene over tid. De
nye filmene står nemlig ikke for seg selv,
men de er derimot en del av noe større:
Markedet vil høre om vårt arbeid med livbøyen og Natteravnene for å skape trygghet – både for samfunnet og for kundene
våre – og det styrker preferansen for å velge
Tryg som forsikringsgiver.
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Privat

Privat

Trygs forretningsområder

Tryg Privat betjener det norske markedet for privatforsikringer. Etter
tidligere grep på kostnadssiden, investeringer og strømlinjeforming av
prosesser, høster forretningsområdet positive effekter av tiltakene.
Kundeutviklingen utvikler seg positivt, særlig målt i antall kunder som
har tre eller flere produkter, som steg med fire prosentpoeng i 2017.

Næringsliv

Privat selger forsikringer til privatkunder i
Danmark og Norge. Privat selger blant annet
forsikringer innenfor bil, innbo, hus, ulykke, reise,
motorsykkel, hund og helse.

Næringsliv selger forsikringer til små og mellomstore
virksomheter i Danmark og Norge. Næringsliv selger
blant annet forsikringer innenfor bil, eiendom,
ansvar, reise, yrkesskade og helse.

49  %
Samlet bruttopremie

1.000
Medarbeidere

22%
Merker

Samlet bruttopremie

Egne selgere • Kundesentre
Eiendomsmeglere • Internett
Nordeas filialer • Bilforhandlere

Distribusjonskanaler

Industri

479
Medarbeidere

Merker

Kundesentre • Internett
Franchisekontorer • Egne
assurandører

Distribusjonskanaler

Ser unike
muligheter

Sverige

Industri selger forsikringer til industrikunder, blant annet
innenfor eiendom, yrkesskade, ansvar, transport og
gruppeliv under merket Tryg i Danmark og Norge og
Moderna i Sverige. Tryg er en del av det globale nettverket
AXA Corporate Solutions.

8  %

21  %
Samlet bruttopremie

250
Medarbeidere

Sverige selger forsikringer til privatkunder innenfor
blant annet bil, hus, hund, båt og ulykkesforsikring.

Merker

Direkte salgskanal
Forsikringsmeglere

Distribusjonskanaler

Samlet bruttopremie

353
Medarbeidere

Merker

Egne selgere
Kundesentre • Internett

Distribusjonskanaler

I 2017 kjøpte Tryg OBOS Forsikring. Dette
har gitt en positiv vekst i markedsandel,
og ikke minst ga det Tryg en unik inngang
til å nå potensielle kunder på det sentrale
østlandsområdet – en region der Tryg tradisjonelt har måttet kjempe for markedsandeler. OBOS har over 400.000 medlemmer,
og avtalen gir Tryg adgang til å tilby skreddersydde løsningene til medlemmene.
På produktsiden drives det løpende utvikling, og sist ut er egne pakkeløsninger,
der flere forskjellige forsikringsprodukter
bundles sammen til utvalgte kundegrupper
for å gjøre det mest mulig trygt og enkelt for
kunden.
Distribusjon er et annet felt der det skjer
endringer. Investeringer i online-løsninger
har i 2017 medført en økning på 80 prosent av salget på nett. Kundene kan i stor
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grad betjene seg selv gjennom nye løsninger og mobile plattformer. Videre har
arbeidet med viktige partneravtaler lyktes
godt, noe Utdanningsforbundet og Norges
Musikkorps Forbund er eksempler på. Det
er en pen vekst og høy kundetilfredshet i
kundeporteføljen i både nye og etablerte
partneravtaler, og dette vil også i tiden
fremover bli et viktig satsingsområde for
Tryg Privat i Norge.

Fordeler som skaper trygghet
For å bli Tryg Pluss-kunde trenger du minst
ett hovedprodukt (hus-, innbo- eller bilforsikring), pluss to andre valgfrie forsikringer.

Tryg Omsorg
Hjelp av en profesjonell samtalepartner
som tar vare på deg når du trenger det

Tryg ID

Hver 5. nordmann
er forsikret i Tryg

Hjelp til å begrense og rette opp i de økonomiske konsekvensene knyttet til et ID-tyveri

Tryg Bolighjelp
Råd og veiledning om vedlikehold, påbygg
og forebygging av skader på din eiendom
Les mer på tryg.no eller ring 915 04040
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Næringsliv

Næringsliv tilbyr forsikringer til små og mellomstore bedrifter med
opptil 100 ansatte. Våre kunder skal få best mulige vilkår og priser.
Vi arbeider derfor hele tiden med å forbedre våre leveranser, styrke
kundeopplevelsen – og gi kundene "det lille ekstra".

Kundefordeler
for fremtiden

Kundecaser
Legehjelpen reddet synet
Tryg Legehjelp er en tjeneste som gir deg
muligheten til å nå sykepleiere og leger på
telefon hele døgnet. Da slipper du å ta turen til legevakten for å få en konsultasjon.

Da slipper du å ta turen
til en legevakt for å få en
konsultasjon.
Trygs egne medarbeidere har tilgang til
tjenesten, og kort tid etter at tjenesten ble
lansert merket en ansatt at det dukket opp
skygger i synsfeltet hans. Han reagerte ikke
så mye på det, men han husket på at Tryg
Legehjelp var lansert, så han tenkte det
kunne være en god anledning å teste det ut.
Etter kun kort tid på telefonen avdekket Le-
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gehjelp-medarbeideren ved hjelp av noen
spørsmål at den Tryg-ansatte hadde klare
symptomer på hornhinneløsning. Dette er
en tilstand som raskt kan føre til blindhet
hvis det ikke behandles umiddelbart. Han
fikk beskjed om å holde seg helt i ro, og ambulanse ble bestilt. Kun få timer etterpå var
han blitt operert, og synet ble berget.
Avdekket alvorlig feildiagnose
En kunde ble syk på ferie på Tenerife, og
ringte Trygs alarmtjeneste. De sendte ham
til sykehus. Etter noen kontroller konkluderte de spanske legene med at symptomene var bivirkninger etter en blodtrykksmedisin, og de ville skrive pasienten ut fra
sykehuset, og han kunne leve som normalt.
Trygs lege nektet utskrivelse og rekvirerte
nye og omfattende undersøkelser, hvorpå
de fant en alvorlig utposning på hovedpulsåren. Pasienten ble transportert hjem

med legeeskorte og fikk hasteoperasjon
ved Haukeland sykehus. Hadde ikke Trygs
lege tatt saken så alvorlig, kunne mannen
ha omkommet på flyreisen hjem eller på
tur der nede.

Hadde ikke Trygs lege tatt
saken så alvorlig, kunne
mannen ha omkommet på
flyreisen hjem eller på tur
der nede.

Markedet har allerede sett verdien av våre
kundegarantier. Dekningsgaranti dekker
personer eller objekter som er nye i løpet
av siste forsikringsår, hvis kunden har glemt
å melde dem inn på eksisterende produkter. En egen oppgjørsgaranti garanterer at
kunden mottar skadeoppgjør innen 10 virkedager – og bryter vi dette løftet, dekker vi
kundens egenandel.
Med konseptet Sikring og forsikring gir Tryg
og Nokas i samarbeid kundene unik rådgivning, skreddersydde produkter og tjenester,
helhetlig skadeforebygging – samt tidsbesparende og smidig håndtering av skader.
Som totalløsning sørger konseptet for at
kundene, både før og etter skader, har en
beskyttelse som mangler sidestykke i dagens marked.

Utvikling og økende digitalisering gir både
fordeler og utfordringer. Derfor tilbyr Tryg
blant annet egen cyberforsikring, og med
vår connected car-løsning Tryg i Bil får kundene en unik løsning for nyttekjøretøy:
Full oversikt over bedriftens kjøretøyflåte i
sanntid, mulighet for tracking ved tyveri –
og en app som gir sjåføren en enkel måte å
logge privat- og arbeidskjøring.

32.000

kunder ved utgangen av
2017 hadde Næringsliv

Portefølje

35%
Eiendom

Forsikring og bank går hånd i hånd, og våre
kunder nyter fortsatt godt av vårt mangeårige samarbeid med Nordea.

25%
Motor

10%
Ansvarsforsikringer

30%
Personforsikringer
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Cyberforsikring

Tryg Pluss

Forskjellige
former for
cyberangrep
Advance persistent threats
En type hacking som fokuserer på å unngå å bli oppdaget, noe som gjør det mulig for gjerningspersonene å
tappe data over en lengre periode

DDOS
Distribuert blokkering av en tjeneste. Et koordinert
angrep med massiv trafikk på et offers nettside, noe
som resulterer i at siden blir utilgjengelig

Malware

74  %

Av danske og norske virksomhetsledere
er mer bekymret for cybertrusselen
nå enn for 12 måneder siden.

77  %

Av danske og norske
virksomhetsledere har vært utsatt
for såkalte phishing-angrep.

Tryg Pluss
– ditt fordelsprogram
Opp til 20 % rabatt når du samler forsikringene hos Tryg
For å bli Tryg Pluss-kunde trenger du minst ett hovedprodukt
(hus-, innbo- eller bilforsikring), pluss to andre valgfrie forsikringer.
Har du flere forsikringer, får du mer rabatt.

Generell term for skadelig programvare.
Kommer fra ordene Malicious Programvare

Phishing
Utsending av e-post med sikte på å lure mottakeren
til uforvarende å installere skadelig programvare – eller
lure mottakeren til å oppgi brukernavn og passord

Ransomware

Hovedprodukter

900.000

Et program som krypterer filene til offeret og tilbyr å låse
dem opp mot å betale løsepenger. Kommer fra ordene
Ransom og Software

Spear fishing
En bedragerimetode basert på e-post til enkeltpersoner
– f.eks. finansdirektøren, der denne blir bedt om å over
føre penger eller bekrefte passord
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Bil

Den gjennomsnittlige årlige kostnaden i DKK
for en dansk eller norsk virksomhet, forbundet
med cyberhendelser og -angrep. Kilde PwC

5.233
Bedriftskunder har
tegnet en eProtect-forsikring.

Hus

Indbo

1 hovedprodukt + 2 valgfrie

2 hovedprodukter + 3 valgfrie

3 hovedprodukter + 4 valgfrie

forsikringer gir 10 % rabatt

forsikringer gir 15 % rabatt

forsikringer gir 20 % rabatt

10 %

15 %

20 %
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Trygt og enkelt for
kunder og meglere
Tryg skal være den ledende forsikringsleverandøren for industrikundene, som
sammen med forsikringsmeglere og andre
partnere skal oppleve det som trygt og enkelt å gjøre forretninger med Tryg. Industridivisjonen skal levere markedets beste
kunde- og megleropplevelse i kombinasjon
med en effektiv og lønnsom forretning.

Moderna, Trygs svenske filial, har tradisjon for å
være spydspiss i utvikling av nye digitale forsikringsløsninger. I 2017 så et nytt spennende tiltak innenfor
bilforsikring dagens lys.

Fokus på digital
utvikling i Sverige

2017 bød igjen på et mykt marked med
stor konkurranse. Konjunktursituasjonen
i oljesektoren med færre arbeidsplasser i
privat sektor og et rekordlavt rentenivå, har
skapt endrede forsikringsbehov og et utfordrende marked. Tryg Industri hadde på
tross av dette et godt år, takket være sterk
kundefornyelse og styrkede relasjoner med
kunder og meglere.

67

21 år

20 %

Antall ansatte

Ansiennitet (gjennomsnitt)

Markedsandel

Industri har valgt seg følgende
strategiske fokusområder for
2018:
•

•

•

27 mill. NOK

1,3 mrd

55/45

Portefølje
pr medarbeider

Teknisk resultat
siste 5 år

Distribusjon megler
/ direkte
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Sverige

Industri

Dedikerte team, fokus på skadearbeidet og kundeopplevelsen
skal gjøre Tryg Industri ledende i sitt segment.

Nyttiggjøre vår unike kompetanse:
Vi er konkurransedyktig hos kunder
/meglere som ønsker løsninger ut
over standardløsninger
Utvikling i tråd med nye kundebehov:
Kunder og meglere ønsker forsikringsløsninger som er enkle, trygge og
relevante. Cyberforsikring og helsetelefon er konkrete «proof of concept»
Lønnsom vekst: Tryg Industri vil vokse
i utvalgte segmenter, forenkle prosesser og utvikle verktøy som hjelper
med å prioritere og betjene kundene
på en best mulig måte.

’Enerfy-forsikring med Moderna’
I samarbeid med teknologivirksomheten
Greater Than ble den co-brandede forsikringen ’Enerfy-Forsikring med Moderna’
lansert. Her er forsikringsprisen basert på
biltype, antall kjørte kilometer samt måten
bilen kjøres på. Den er helt uavhengig av tradisjonelle faktorer som alder og hvor lenge
kunden har hatt førerkort. Med en plug-in
som lett kan klikkes på ved rattet, registreres
kjøreatferd og antall kjørte kilometer. En
tilhørende app gir kunden en automatisk
kjørebok, en personlig kjørecoach, finn-bilen-funksjon, konkurranser i smart kjøring,
miljøvennlig kjøring og feilsøking i bilens kjørecomputer.

Smart DNA-forsikringsog sikringsløsninger
Til bedriftskunder tilbyr Moderna nå, i
samarbeid med virksomhetene Nokas og
Smart DNA, forsikrings- og sikringsløsninger med alt fra alarm og nødtjenester og
sikkerhetsteknologi til DNA-merking for å
spore stjålne varer.
Disse løsningene bidrar til å skape større
trygghet og færre skader for våre små og
store bedriftskunder.

’Årets mest bærekraftige prosjekt’
I desember 2017 vant Moderna Smart
Flex-prisen for årets mest bærekraftige prosjekt på den årlige CIO awards i Stockholm.
«Å vinne årets CIO awards for mest bærekraftige prosjekt er en klar indikasjon på at
vi ligger fremst i den digitale utviklingen i
forsikringsbransjen så vel som i bærekraftsutviklingen», sier Leif Eliasson, landssjef i
Sverige.
Les mer på modernaforsakringar.se

1
Vinner Flex-prisen
for årets mest bærekraftige prosjekt
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”Investering i gründere skal gi Tryg forsprang”, ”Tryg vil skape konkurransefordel med ny bolig-app” og ”Forebygging har redusert antall skader”.
Dette er noen av de mange avisoverskriftene som det seneste året har
vært med på å fortelle historien om et Tryg som nå for alvor gjør seg klar
til nye utfordringer og muligheter.

Innovasjon og
digitalisering i høysetet
COO Lars Bonde forteller om fremtiden,
som venter rett rundt hjørnet, og hvilken
forvandling Tryg gjennomgår akkurat nå.
Mens vi har hørt mye om disruption, gamechangere og store forandringer i både
Danmark og rundt i verden, har forsikringsbransjen inntil nå vært rimelig tradisjonelt
drevet med en solid forretningsmodell og
en stabil inntjening. Men det er nå for alvor i ferd med å forandre seg, med endrede
risikoprofiler på sentrale forretningsområder som for eksempel bil- og husforsikring,
nye digitale konkurrenter og nye og større
krav fra kundene.
Det er markante endringer som uten tvil
kommer til å få betydning for Tryg. Spørsmålet er hvordan vi velger å komme forandringene i møte.
Vi arbeider fortløpende med utvikling og
forbedringer i forhold til den tradisjonelle
forsikringsvirksomheten. Men med våre
ambisjoner om fortsatt å drive en solid
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virksomhet og sikre stabil vekst er det også
nødvendig å kunne utvikle helt nye typer
produkter og digitale tjenester til kundene,
forteller Lars Bonde.
Digitalisering har høy prioritet
For å bli en suksess blant fremtidens forsikringskunder er det helt avgjørende å
kunne tilby de helt riktige digitale løsningene.
Våre kunder etterspør i økende grad muligheten til å kunne betjene seg selv, og derfor
har vi de siste par årene arbeidet målrettet
med å forbedre de digitale løsningene våre.
Vi har lansert nye hjemmesider i både Danmark og Norge, og antall selvbetjeningsmuligheter på Min Side har økt markant. I
første omgang har det primære fokuset ligget på privatkundene våre, men nå følger
bedriftskundene etter, og vi investerer store
ressurser i å løfte næringslivsløsningene
opp på et helt annet nivå enn de er i dag.

Lars Bonde, COO

I tillegg til selvbetjeningsløsninger utnytter Tryg nå også i økende grad mulighetene til å robotisere de enkle prosessene.
I løpet av 2017 lansererte vi de første robotene i skadebehandlingen, slik at noen skadetyper nå håndteres fra innmelding til utbetaling av erstatning helt uten kontakt med
mennesker. Det bidrar til å frigjøre ressurser
til mer krevende saker, og den typen løsninger kommer vi til å se mye mer av i løpet av
2018, forklarer Lars Bonde.
Co-working space, apper
og nye former for samarbeid
For å skape innovasjon som for alvor kan bidra til å bygge fremtidens forsikringsselskap,
har Tryg iverksatt en rekke helt nye initiativer,
og samtidig er satsingen på nyutvikling i kraftig endring i virksomheten.
Vi deltar som partner i Startup Bootcamp
i London, der det er fokus på å hjelpe oppstartsbedrifter i gang, og vi har i samarbeid
med Rainmaking Loft etablert The Camp,

et co-working space i vårt hovedkontor i
Ballerup, der flere enn 170 gründere har
flyttet inn. Formålet er å tiltrekke oss teknologidrevne oppstartsvirksomheter som
utvikler produkter og tjenester innenfor
områder der vi ser en mulig synergi. Det er
ikke et krav at virksomhetene skal samarbeide med Tryg, men på nåværende tidspunkt har vi allerede laget spennende avtaler med fire virksomheter fra The Camp,
forklarer Lars Bonde.
Og så har vi sammen med virksomheten
Solar lansert appen HomeBob, som samler alt om boligen på ett sted, gir kvalifisert
rådgivning og gjør det mulig å dele relevante oppgaver og opplysninger om huset med
andre.
Karakteristisk for alle disse nye initiativene er at de skjer med samarbeidspartnere.
Et samarbeid der hver deltaker bidrar med
sin kjernekompetanse – og sammen gir vi
våre kunder de best mulige løsningene.

I tillegg til at samarbeid er en soleklar vei
videre, har vi også hatt suksess med å endre tilnærmingen til utviklingsprosjekter.
Tidligere hadde vi lange utviklingsløp, der
alt måtte være klart før vi lanserte nye produkter. Det kunne ta flere år. I dag lanserer
vi ’Minimum Viable Products’, der produktene blir lansert mye raskere – uten å være
100 prosent ferdige – og så arbeider vi fortløpende med å utvikle dem, slik at de hele
tiden tilpasses kundenes behov. Det gir en
helt annen agilitet og en langt kortere ’time-to-market’.
Med raskere og mindre prosjekter får vi
gang i mange flere innovative tiltak, og vi
tør ta flere sjanser, siden investeringene
ofte er mindre. Samlet sett er digitalisering,
innovasjon og større gjennomføringshastighet godt på vei til å bli en integrert del
av vår kultur og tankegang i Tryg, avslutter
Lars Bonde.

Tryg gjennomførte
i april 2017 Norges
første helautomatiserte
skadebehandling på få
sekunder!

38  %

Av alle skader ble
meldt på nett i Norge

28  %

Av alle skader ble
meldt på nett i Danmark
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Forebygging er en sentral del av Trygs virksomhet, da det
skaper trygghet for kundene hvis vi kan redusere eller
helt unngå skader i tiden fremover. For å utvikle relevante
forebyggingstiltak og rette kommunikasjonen mot kunder
som har størst risiko for bestemte skader, bruker vi
fortløpende vår kunnskap om tidligere skader.

Corporate Social Responsibility
(CSR) er integrert i måten Tryg
arbeider på. Gjennom måten vi
utfører vårt samfunnsansvar på,
har vi mulighet til å øke tryggheten
hos både medarbeidere, kunder
og i samfunnet generelt.

Forebygging til
nytte for både
kunder og Tryg
Inneklima
Dårlig inneklima står i fokus hos Tryg, ettersom undersøkelser har vist
at for mye fukt er et utbredt problem i danske boliger. Det skyldes blant
annet at vi ofte lar døren til badet stå åpen etter dusjing, tørker tøyet
innendørs og sover ved for lave temperaturer. I løpet av 2017 har Tryg
utlevert inneklimakort og informasjonsfoldere til en rekke kunder for å
hjelpe dem til å få bedre inneklimavaner. Hos over en fjerdedel av disse
kundene har bruken av inneklimakortet endret husstandens luftevaner.
Når en hjernerystelse ryster hverdagen
I løpet av 2017 samlet Tryg 300 leger, kunder og politikere til konferansen ’Når en hjernerystelse ryster din hverdag’ for å diskutere den
beste behandlingen etter en hjernerystelse. I tillegg til de kjente hjerne
forskerne Jeffrey Kutcher og Peter Lund Madsen talte også leger og
sosialrådgivere fra Tryg på konferansen.
Forebygging av brann
Tryg i Norge har med stor suksess samarbeidet med blant andre brannvesenet om å informere studenter om hvordan de kan unngå brann.
Det er blant annet gjort ved å dele ut brosjyrer utformet som brente
pizzabiter for å sette fokus på hvordan en glemt pizza i ovnen lett kan
starte en brann.
Du kan få gode råd og lese mer om forebyggingsinitiativer på tryg.no
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Trygghet i
samfunnet
I 2017 vedtok Tryg en ny CSR-strategi som
fokuserer på hvordan CSR kan knyttes tettere til kjernevirksomheten, og hvordan vi
kan bidra ytterligere til trygghetsskapende
aktiviteter til glede for samfunnet.
Natteravner skaper trygghet i nattelivet
I Norge er vi fortsatt hovedsamarbeidspartner for Natteravnene, som er en
frivillig organisasjon av voksne som patruljerer i byer om kvelden og natten. Tanken er at synlighet kan bidra til å dempe
vold og hærverk i nattelivet. I 2017
begynte vi på en storstilt utskiftning av de
gamle jakkene, som er en vesentlig del av
Natteravnenes synlighet i nattelivet.

Tryg deler ut livbøyer
Tryg har også satt økt fokus på å skape økt
sikkerhet og trygghet langs norskekysten.
I den forbindelse har Tryg i løpet av 2017
delt ut over 3.000 livbøyer, og vi har opplært mange nordmenn i å bruke livbøyene
korrekt og deltatt på arrangementer der
det har vært mulig å øve seg på å bruke
livbøyene korrekt.

3.000

Livbøyer delte
Tryg ut i 2017
i Norge

Samtidig har Tryg inngått et samarbeid
med Redningsselskapet i Norge, slik at
Tryg nå sponser en Elias-båt som bidrar
til å formidle kunnskap om sikkerhet ved
vannet til mindre barn.
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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 sine interessenter og støtter opp under langsiktig
verdiskapning. Tryg bruker ’følg eller forklar’-prinsippet i sin lovpliktige
redegjørelse for virksomhetsledelse på tryg.com/dk.

God
selskapsledelse
Tryg har en todelt ledelsesstruktur med et
styre og en ledelse / Executive Board. Trygs
Executive Board består av konsernsjefen/
CEO, konsernfinansdirektøren/CFO, konserndirektøren/COO og konserndirektøren/
CCO og står for den daglige ledelse av Tryg
ved å følge retningslinjer og anbefalinger
gitt av styret.
Trygs styre er ansvarlig for den generelle ledelsen av Tryg og er sammensatt av
13 medlemmer fra Danmark, Norge og
Sverige, inklusive fire ansatterepresentanter. Styret er representert av åtte menn og
fem kvinner, og i henhold til lovgivningen
så vel som Trygs egen policy er kvinner
dermed ikke underrepresentert. Medlemmene velges årlig og kan maksimalt sitte i
en periode på ni år. Les mer om styremedlemmene på side 28-29 og på tryg.com/dk.
Generalforsamling
Tryg avholder hvert år en ordinær generalforsamling ved fysisk oppmøte, siden styret
legger vekt på den muntlige dialogen med
aksjonærene. Styret oppfordrer alle aksjonærer til å delta på generalforsamlingen,
der det er mulighet for å stille spørsmål til
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styret og konsernsjefen. Generalforsamlingen avholdes på Trygs hovedkontor i
Ballerup.
Mangfold på alle ledelsesnivåer
Tryg legger vekt på mangfold på alle ledelsesnivåer. Styret har derfor vedtatt en
mangfoldspolitikk som beskriver kravene
til mangfold i styret. Politikken finnes på
tryg.com/dk. For andre ledelsesnivåer har
Tryg en handlingsplan med konkrete mål
som skal sikre mangfold og like muligheter
for kvalifiserte kvinner og menn til å få adgang til lederstillinger. For 2018 har Tryg
et mål om at minst 38 prosent av ledelsen
skal bestå av kvinner. Les mer på side 30.

Generalforsamling 2018
Generalforsamlingen avholdes
på Trygs hovedkontor i Ballerup
16. mars slik at aksjonærer får
mulighet for å få et innblikk i
Tryg-atmosfæren.
Les mer på tryg.com/dk

Varslere
Tryg vil være en virksomhet som medarbeidere, kunder, investorer, samarbeidspartnere og andre interessenter kan ha full tillit
til. Tryg har derfor en varslerlinje der alle
interessenter kan rapportere om alvorlige
forseelser eller mistanke om det. Alle henvendelser blir undersøkt nøye, og rapporteringen skjer fortrolig til lederen for revisjonsutvalget og til sjefen for Compliance.
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Trygs styre

Trygs styre bestod i 2017 av 13 medlemmer: ni valgt på generalforsamlingen,
hvorav fem er uavhengige av hovedaksjonæren TryghedsGruppen, fire
avhengige av TryghedsGruppen og fire medarbeiderrepresentanter.

Carl-Viggo Östlund (1955)

Jukka Pertola (1960)

Styremedlem
Fra en rekke ledende posisjoner i børsnoterte
selskaper så vel som private selskaper har Carl-Viggo
Östlund erfaring fra forsikring, økonomi, logistikk og
bank og har spesielt innsikt i svenske markedsforhold.

Nestformann i styret
Har spesiell kompetanse innenfor
ledelse, forsikring, IT og digitalisering, kommunikasjon og økonomi.
Jukka Pertola har mer enn ti års
styreerfaring fra selskaper, fond og
organisasjoner.

Elias Bakk (1975)
Medarbeidervalgt
styremedlem
Prosjektleder i Tryg. Ansatt siden
2006.

Jørgen Huno Rasmussen (1952)

Torben Nielsen (1947)

Styreformann
Har som tidligere administrerende direktør i
FlSmidth-konsernet erfaring med internasjonal
ledelse og spesiell kompetanse innenfor strategi,
forretningsutvikling, kommunikasjon, risikostyring
og økonomi. Også formann for TryghedsGruppen.

Nestformann i styret
Har fra sitt virke som tidligere Nasjonalbankdirektør spesiell kompetanse innenfor
ledelse, styreforhold, økonomi, finansiell
virksomhet og risikostyring.

Tina Snejbjerg (1962)
Medarbeidervalgt styremedlem
Formann for Trygs Personaleforening i
Danmark. Ansatt siden 1987.

Jesper Hjulmand (1963)

Anders Hjulmand (1951)

Styremedlem
Har gjennom sitt arbeid i SEAS-NVE og sitt tidligere
virke i Flyvåpenet erfaring med M&A, strategi,
organisasjonsutvikling, kommunikasjon og forretningsutvikling. Styremedlem i TryghedsGruppen.

Styremedlem
Har erfaring med rådgivning av danske
og internasjonale, private og offentlige
selskaper og fond og erfaring innenfor jura,
ledelse, strategi og forretningsutvikling.
Styremedlem i TryghedsGruppen.

Lone Hansen (1966)
Medarbeidervalgt
styremedlem
Bedriftskundesjef i Danmark.
Ansatt siden 1990.

Tom Eileng (1954)
Medarbeidervalgt styremedlem
Formann i Finansforbundet Tryg Norge,
og bedriftskunderådgiver i Norge. Ansatt
siden 1986.

Ida Sofie Jensen (1958)
Mari Thjømøe (1962)
Styremedlem
Har gjennom sitt tidligere arbeid
i norske Property ASA og flere
styreverv kompetanse innenfor
strategi, økonomi, finansiering og
kommunikasjon og har spesielt
god innsikt i norske forhold.
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Styremedlem
Erfaring med virksomhetsdrift og helsevesenet samt ledelse, strategi, politikk
og økonomi. Styremedlem i TryghedsGruppen.

Lene Skole (1959)
Styremedlem
Har erfaring med internasjonale
virksomheter blant annet gjennom tidligere arbeid i Coloplast
og The Maersk Company Ltd.,
UK og har kompetanse innen
strategi, økonomi, finansiering
og kommunikasjon.
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Medarbeiderne er Trygs viktigste ressurs, og vi har derfor
spesielt fokus på balansen mellom arbeid og fritid, siden
det er viktig at vi har glade og fornøyde medarbeidere.

Arbeidsgleden
fortsetter å øke
Medarbeiderne er Trygs viktigste ressurs.
Derfor er det viktig at vi har glade og fornøyde medarbeidere. En gang i året tar vi temperaturen på medarbeidertilfredsheten,
og i høsten 2017 viste målingen for tredje
år på rad en positiv utvikling i den generelle
tilfredsheten. Tryg ligger på en score på 76,
noe som er et svært høyt nivå og en økning
på to prosentpoeng sammenlignet med
2016 – og blant de aller beste i bransjen. I
Tryg har vi tatt en rekke initiativer for å sikre
den høye medarbeidertilfredsheten. Særlig
oppmerksomhet har vi viet balansen mellom arbeid og fritid.
Kompetanseutvikling
Utvikling av medarbeiderne våre har høy
prioritet i Tryg. Blant annet tilbyr vi relevante karriereveier slik at medarbeiderne
hele tiden får de riktige utfordringene. Det
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kan for eksempel være spesielle rotasjonsordninger der utvalgte medarbeidere blir
utfordret i nye avdelinger og stillinger for å
utvide sin kompetanse.
Kvinner i ledelsen
Tryg har stor fokus på mangfold og
på å sikre like muligheter for menn og
kvinner. Tryg har et konkret mål for andel
kvinnelige ledere for å fremme antallet
kvinner på alle ledelsesnivåer. Sammen
med en rekke andre store virksomheter
deltar vi i Danish Diversity Council (DDC)
som har fokus på å sikre flere kvinner i
topplederstillinger. Fem kvinnelige ledere
fra Tryg deltog i et intensivt utdanningsløp i
2017 – og i 2018 deltar fem nye kvinner fra
Tryg i DDC-løpet.

Arbeidsglede
78

47  %

76
76

Kvinner

74

53 %

72

74

Menn

70

51   %

68

30-49 år, 15 % under
30 år, 34 % 50+

66

119

64
Tryg

Med ikke-vestlig bakgrunn

2017

2016

68 68

68 68

Nordic*

Nordic financial
market*

* Source: Global Employee and Leadership Index
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"Vi sa vi skulle bygge et sterkere Tryg i Norge, og det har vi klart
– i fellesskap," sier norgessjef i Tryg Forsikring, Espen Opedal.

Fra kutt til
rekordår
– Det å si opp medarbeidere er det verste vi
gjør, men utviklingen vi har sett i 2017 viser
at de tøffe grepene som vi tok på kostnadssiden året før var riktig medisin, sier Espen
Opedal.
2016 var preget av kutt og innsparinger,
men i januar 2017 meldte Opedal ut at nå
var det klart for å skrive et nytt kapittel. Det
mest synlige tegnet på at det var nye tider,
var at han ga beskjed til medarbeidere og
ledere om at 2017 i alle sammenhenger
skulle omtales som «rekordåret 2017». Ellers vanket det sanksjoner.
– Mange hoppet nok i stolen da de hørte
dette, men de forstod signalet og det ble
ikke behov for å gjennomføre noen avstraffelser, sier Opedal med et smil.
Han legger til:
– Det var sagt i en spøkefull tone, men det
var helt nødvendig å komme på offensiven
og forbedre humør og engasjement etter
en krevende kuttperiode. Rekordåret 2017
begynte forsiktig, men i andre kvartal begynte vi å se konkrete tegn på at det gikk
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troll i ord. Nå ser vi klare tegn på at vi er i
en positiv spiral, vi skal gjøre det vi kan for
å forsterke denne tendensen, sier Espen
Opedal.
Frem mot 2020 vil Opedal og hans tre makkere i norgesledelsen, Tone Hjulstad, Espen
Strømme og Trond Tepstad gjøre det som
står i deres makt for å skape lønnsom vekst
i den norske virksomheten:
Det er investert i oppgraderinger over hele
linjen, og ikke minst i det som Opedal ser
som en nøkkelfaktor – nemlig medarbeiderne:
– Vi var veldig bevisst på at vi måtte øke
trivselen i selskapet. Løsningen ble et
kulturbyggingsprosjekt som er utviklet og
drevet av medarbeiderne selv, kalt Stolt
Sterkere Sammen. Det har lyktes over all
forventning. Vi har vi fått en organisasjon
som viser lagånd, høyere arbeidsglede og
lavere sykefravær. Det er en ny kraft i organisasjonen, og dedikerte medarbeidere
gjør oss optimistiske med tanke på det vi
skal gjøre fremover, sier han, og legger til:

– Da vi gjennomførte de største kuttene,
viste vi til behovet for å bygge et sterkere
Tryg i Norge. Det at vi nå virkelig har fått begeistringen tilbake i organisasjonen, gir oss
den viktigste forutsetningen for å få dette
til. Hvis vi ikke har organisasjonen med oss,
vil ingenting av det vi gjør ha den effekten vi
ønsker. Det er så enkelt, sier Opedal.
Tryg Forsikrings strategi for den kommende treårsperioden ble lansert på tampen
av 2017. Den passet som hånd i hanske til
det prosjektet som Espen Opedal og hans
makkere i norgesledelsen allerede hadde
satt i gang.
– På mange måter er strategien en bekreftelse på den retningen vi allerede hadde
staket ut. Nye produkter og tjenester, digitalisering av kundereisen, effektiv distribusjon og bedre skadestyring blir de fire
fokusområdene våre. Samtidig vil vi satse
videre på partnerskap, både ved å finne
nye partnere og ved å bygge videre på de
som vi har.

Espen Opedal , Norgessjef i Tryg Forsikring

963

mill. NOK

Forsikringsteknisk resultat

14,7

Kostnadsprosent

87,9

Combined ratio
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I en verden i forandring er det viktig at økonomistyringen følger med
utviklingen. Konsernfinansdirektør Christian Baltzer forteller hvordan
Tryg har valgt å styre økonomien og foreta prioriteringer i en verden i
endring.

Økonomistyring
i en verden i endring
Christian Baltzer, koncernfinansdirektør

«Men i erkjennelse av at forandringer skjer med større hastighet,
har Tryg valgt å droppe budsjettene og i stedet foreta en fremskrivning hvert kvartal og beslutte på bakgrunn av dette hvilke
initiativer som skal prioriteres.»
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Tidligere var Tryg styrt ut fra en tradisjonell
tankegang med årlige budsjetter som ga
de enkelte lederne mulighet til å disponere innenfor de rammene som de fikk tildelt
hvert år. Men ut fra en erkjennelse av at
forandringer skjer med større hastighet,
har Tryg valgt å droppe budsjettene og i
stedet foreta en fremskrivning hvert kvartal og på bakgrunn av det bestemme hvilke
initiativer som skal prioriteres.

nye initiativer som kan forbedre inntjeningen
og kundeopplevelsen.

Dermed har vi hele tiden fingeren på pulsen og oversikt over den økonomiske utviklingen, og hvor vi er på vei. Dette gir oss
en helt annen fleksibilitet når vi skal treffe
beslutninger og prioritere de beste nye tiltakene, forklarer Christian Baltzer.

Et godt eksempel er utviklingen av et helt
nytt skadesystem, som er sentralt for utviklingen og effektiviseringen av Tryg.

Det gir også forretningsområdene i Tryg
bedre og raskere mulighet til å gjennomføre

Ved å gå bort fra de tradisjonelle budsjettene der vi låser økonomien fast for et
helt år om gangen, har vi nå fått frigjort
økonomiske ressurser som kan tildeles
prosjekter løpende og som kan være gode
business-caser til nytte for både Tryg og
kundene, forteller Christian Baltzer.

både bruk av data til å sikre at Tryg kontakter potensielle kunder med størst mulighet
for salg, og omfatter ikke minst at vi bruker
data til å fastsette riktig pris i forhold til risikoen.
Vi er akkurat nå godt i gang med et stort
prosjekt – Customer Analytics – hvor vi
etablerer intelligente modeller og digitale
løsninger som gjør oss i stand til å analysere de store datamengdene som er samlet
gjennom mange år. Den analytiske bruken
av data gir oss bedre mulighet til å tilby
kundene mer individualiserte priser som
avspeiler deres egen risikoprofil.

Vi bruker dataene våre aktivt
Et viktig element for å drive en effektiv
forsikringsvirksomhet er å være i stand til
å utnytte kunnskapen som ligger i alle dataene vi har om kundene. Dette omfatter
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Utdeling mill. DKK

2017

2016

2015

2014

2013

Utbytte
1.827 1.770 1.759
Utbytte per aksje (DKK)a)
6,4
6,2
6,0
Utbytteprosent
73 %
72 %
89 %
Ekstraordinært aksjetilbakekjøp			1.000
Ekstraordinært utbytteb)
1.000 1.000

1.731
5,8
68 %
1.000

1.656
5,4
70 %
1.000

a) Utbytte per aksje inkluderer kvartalsutbytte for 1.-3. kvartal utbetalt i april, juli og oktober 2017 og utbytte på 1,60 DKK
foreslått av styret til godkjenning på generalforsamlingen. b) Foreslått av styret til godkjenning på generalforsamlingen.

Forstå regnskapet

2017

6,40       

DKK

Utbytte per aksje

3,31       

DKK

01

Ekstraordinært
utbytte per aksje

02

Hvorfor investere
i Tryg?
Som aksjonær i Tryg får du alle fordeler ved
en stabil og svært attraktiv nordisk skadeforsikringssektor der marginen er blant de
høyeste i verden. Privat og Næringsliv (små
og mellomstore bedrifter) utgjør mer enn
70 prosent av premieinntektene, noe som
bidrar til svært stabile resultater. Utdeling
av overskudd skjer primært direkte, noe
som er en viktig differensierende faktor i
forhold til mange andre markeder. Dette
sikrer et tettere kundeforhold, øker verdien
av merkevaren vår og sikrer til syvende og
sist betydelig høyere retensjonsnivåer sammenlignet med de fleste markeder.
I november 2017 avholdt Tryg en kapitalmarkedsdag i London, der nye finansielle mål og kundemål ble offentliggjort
og som senere ble oppdatert etter kjøpet
av Alka. Et forsikringsteknisk resultat på
3,3 mrd. DKK er målet i 2020 i kombinasjon med en kostnadsprosent på omkring
14 og en combined ratio på eller under
86. Målet for egenkapitalforrentningen
er 21 prosent eller over etter skatt. Trygs
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kundemål er en TNPS (Transactional Net
Promoter Score) på 70 i 2020 sammenlignet med et nivå på 62 i 2017 samt en
økning på 10 prosent i antall produkter per
kunde i samme periode.
Tryg er det eneste børsnoterte forsikringsselskapet i Norden som utelukkende tilbyr
ren skadeforsikring. Sett fra et investeringsperspektiv er dette viktig, ettersom
avkastningen innenfor skadeforsikring
er betydelig høyere enn avkastningen
innenfor livsforsikring og bankvirksomhet.
Derfor er egenkapitalforrentningen også
vesentlig høyere. Norden er et attraktivt
marked i forhold til mange andre europeiske land, ettersom markedspenetrasjonen (målt som skadeforsikringspremier
i prosent av bruttonasjonalproduktet) er
høy, og konsentrasjonen av produkter er
forholdsvis lav. I mange europeiske land
utgjør bilforsikring ca. 50 prosent eller mer
av det samlede skadeforsikringsmarkedet,
mens denne forsikringstypen utgjør en
mer beskjeden andel på 30-35 prosent av

03
04
forsikringsmarkedet i Norden som helhet.
Kundene i de nordiske land har flere eiendeler og er mer opptatt av å beskytte eiendelene sine. Derfor er kjøp av forsikringer
mer utbredt i regionen. I tillegg til bilforsikringer er nøkkelproduktene husforsikring,
innbo-, ulykkes- samt helse- og reiseforsikring.
Tryg-aksjen er en utbytteaksje, og Tryg har
som mål å utbetale et økende nominelt utbytte på helårsbasis samt utbetale 60-90
prosent av resultatet etter skatt i ordinært
utbytte. Siden 2015 har Tryg utbetalt utbytte halvårlig, men fra 1. kvartal 2017 har vi
utbetalt kvartalsutbytte. Dessuten kan det
skje ytterligere tilpasning av kapitalnivået gjennom utbetaling av ekstraordinært
utbytte. På kapitalmarkedsdagen i 2017
kunngjorde Tryg at det etter den ordinære
generalforsamlingen i 2018 vil bli utbetalt
et ekstraordinært utbytte tilsvarende 3,31
DKK per aksje, eller i alt 1 mrd. DKK.

05
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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 kostnader. 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 erstatningsavsetningene, overføres til det
forsikringstekniske resultatet. 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 egenkapitalen i Tryg. Egenkapitalen svarer til forskjellen
mellom verdien av aktivaene og forpliktelsene. Tryg har et mål om en egenkapitalforrentning på 21 prosent eller mer, 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 dermed oppleve at endringen i premieinntekten i resultatregnskapet mellom to år er svært
forskjellig fra veksten i lokal valuta.
Skadeprosent
Skadeprosenten uttrykker hvor mye erstatningene utgjør av premieinntekten. En
skadeprosent på 73 er uttrykk for at for hver 100. krone Tryg har i premieinntekt,
anvendes det 73 kroner til erstatninger.

Resultatoversikt
Millioner DKK
Brutto premieinntekter
01
Forsikringsteknisk resultat
Investeringsavkastning etter allokert investeringsavkastning
02
Resultat før skatt
Resultat av fortsettende aktiviteter
03
Totalresultat
Avviklingsresultat f.e.r.
Balanse
Forsikringsforpliktelser, total
Forsikringseiendeler, total
Egenkapital, total
Eiendeler, total
Nøkkeltall
Egenkapitalavkastning etter skattekostnad 04
(%)
Antall aksjer 31. desember (1.000 stk.)
Resultat per aksje (DKK)
Indre verdi per aksje (DKK)
Ordinært utbytte per aksje (DKK)
Ekstraordinært utbytte per aksje (DKK)

2016

17.963
2.789
527

17.707
2.390
987

3.239
2.519
2.517
972

3.220
2.472
2.471
1.239

30.018
1.366
12.616
51.367

31.527
2.034
9.437
49.861

28,8
301.945
9,12
41,78
6,40a)
3,31

26,2
274.595
8,84
34,37
6,20
3,54
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Premievekst i lokal valuta
Brutto skadeprosent
Netto gjenforsikringsprosent
Skadeforløp i prosent
Brutto driftkostnadsprosent
Combined ratio

2017

1,7

0,1

06

66,1
4,3

65,6
5,4

07

70,4
14,0

71,0
15,7

84,4

86,7

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

-5,4
1,4
1,7

-7,0
2,2
2,0

Combined ratio fordelt per segment
Privat
Næringsliv
Industri
Sverige

82,1
82,6
90,0
88,1

83,8
82,1
88,8
90,7

08

a) Ordinært utbytte per aksje omfatter i 2017 utbetalt utbytte i april, juli og oktober på 1,60 DKK og fore
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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 omkring 14. 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 å ha en combined
ratio på 86 eller lavere i 2020 .
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Resultatoversikt

Millioner DKK

Balanse

2017

2016

2015

2014

2013

17.963
2.789
527

17.707
2.390
987

17.977
2.423
-22

18.652
3.032
360

19.504
2.496
588

3.239
2.519
2.517
972

3.220
2.472
2.471
1.239

2.310
1.920
1.969
1.212

3.302
2.547
2.557
1.131

2.993
2.373
2.369
970

30.018
1.366
12.616
51.367

31.527
2.034
9.437
49.861

31.814
3.176
9.644
51.281

31.692
1.938
11.119
52.224

32.939
2.620
11.107
53.371

28,8
301.945
9,12
41,78
6,40a)
3,31

26,2
274.595
8,84
34,37
6,20
3,54

20,0
282.316
6,91
34,16
6,00

23,7
289.120
8,74
38,46
5,80

21,8
296.870
7,88
37,41
5,40

1,7

0,1

-0,8

-1,1

-2,7

Brutto skadeprosent
Netto gjenforsikringsprosent

66,1
4,3

65,6
5,4

75,4
-3,9

67,8
1,8

73,9
-1,8

Skadeforløp i prosent
Brutto driftkostnadsprosent

70,4
14,0

71,0
15,7

71,5
15,3

69,6
14,6

72,1
15,6

Combined ratio

84,4

86,7

86,8

84,2

87,7

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

-5,4
1,4
1,7

-7,0
2,2
2,0

-6,7
3,4
3,4

-6,1
3,1
2,4

-5,0
2,1
3,2

Combined ratio fordelt per segment
Privat
Næringsliv
Industri
Sverige

82,1
82,6
90,0
88,1

83,8
82,1
88,8
90,7

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

82,5
79,4
89,8
92,0

86,0
85,4
91,7
91,2

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)
Ordinært utbytte per aksje (DKK)
Ekstraordinært utbytte per aksje (DKK)
Premievekst i lokal valuta

Millioner DKK

2017

2016

Eiendeler
Immaterielle eiendeler
Materielle eiendeler
Investeringseiendommer
Investeringer i tilknyttede selskaper

1.105
67
1.324
225

884
49
2.323
218

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

179

48

4.852
37.151
250
1.079
43.511
45.060
1.366
2.728
509
532

3.950
35.254
0
1.000
40.252
42.793
2.034
2.937
475
689

Sum eiendeler

51.367

49.861

Egenkapital
Ansvarlig lånekapital

12.616
2.412

9.437
2.567

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

5.559
23.925
534
30.018
1.057
5.221
43

5.487
25.452
588
31.527
1.172
5.113
45

Sum egenkapital og forpliktelser

51.367

49.861

Egenkapital og forpliktelser

a) Ordinært utbytte per aksje omfatter i 2017 utbetalt utbytte i april, juli og oktober på 1,60 DKK og foreslått utbytte på 1,60 DKK som utbetales 21 mars 2018.
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Hovedtall for Privat og Næringsliv

Hovedtall for Industri og Sverige

Hovedtall for Privat
Millioner DKK

Hovedtall for Industri
2017

2016

2015

2014

2013

8.798
-5.807
-1.208

8.710
-5.904
-1.240

8.803
-6.074
-1.291

9.051
-6.129
-1.311

9.366
-6.596
-1.418

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

1.783
-211
-7

1.566
-158
-4

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.

Forsikringsteknisk resultat
Avviklingsresultat f.e.r.

1.565

1.404

306

312

1.298
324

1.612
357

1.335
310

Forsikringsteknisk resultat
Avviklingsresultat f.e.r.

1,1

0,8

0,3

0,0

-2,2

Nøkkeltall
Premievekst i lokal valuta

Brutto skadeprosent
Netto gjenforsikringsprosent
Skadeforløp i prosent
Brutto driftkostnadsprosent

66,0
2,4
68,4
13,7

67,8
1,8
69,6
14,2

69,0
1,7
70,7
14,7

67,7
0,3
68,0
14,5

70,4
0,5
70,9
15,1

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

82,1
85,6
-3,5
0,0
1,9

83,8
87,4
-3,6
0,0
2,8

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

Brutto premieinntekter
Brutto erstatningskostnader
Brutto driftskostnader

Nøkkeltall
Premievekst i lokal valuta

2017

2016

2015

2014

2013

3.852
-2.606
-392

3.775
-2.295
-416

3.894
-3.987
-420

4.033
-2.872
-446

4.158
-3.661
-490

854
-467
-1

1.064
-643
0

-513
877
5

715
-304
16

7
338
13

386

421

239

506

369
351

427
421

358
375

2,1

-1,2

0,0

1,1

-2,9

Brutto skadeprosent
Netto gjenforsikringsprosent
Skadeforløp i prosent
Brutto driftkostnadsprosent

67,7
12,1
79,8
10,2

60,8
17,0
77,8
11,0

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

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

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

90,0
96,2
-6,2
3,2
1,2

88,8
102,2
-13,4
8,0
1,0

90,7
99,7
-9,0
8,2
2,2

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

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

2017

2016

2015

2014

2013

1.487
-1.055
-251

1.348
-964
-256

1.317
-852
-246

1.399
-998
-268

1.587
-1.178
-280

Brutto premieinntekter
Brutto erstatningskostnader
Brutto driftskostnader

Hovedtall for Sverige

Hovedtall for Næringsliv
Millioner DKK

Millioner DKK

2017

2016

2015

2014

2013

3.862
-2.423
-665

3.893
-2.380
-663

3.992
-2.612
-683

4.190
-2.673
-664

4.411
-2.978
-820

774
-106
-1

850
-154
-1

697
-44
5

853
8
14

613
29
12

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

181
-5
-5

128
-3
-5

219
-1
0

133
-21
6

129
9
11

667

695

875
310

654
265

Forsikringsteknisk resultat
Avviklingsresultat f.e.r.

120

304

658
388

171

329

98

117

218
149

118
43

149
20

Nøkkeltall
Premievekst i lokal valuta

-0,7

-1,3

-2,9

-3,0

-2,9

Nøkkeltall
Premievekst i lokal valuta

12,5

3,4

-3,1

-7,4

-4,9

Brutto skadeprosent
Netto gjenforsikringsprosent
Skadeforløp i prosent
Brutto driftkostnadsprosent

62,7
2,7
65,4
17,2

61,1
4,0
65,1
17,0

65,4
1,1
66,5
17,1

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

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

Brutto skadeprosent
Netto gjenforsikringsprosent
Skadeforløp i prosent
Brutto driftkostnadsprosent

70,9
0,3
71,2
16,9

71,5
0,2
71,7
19,0

64,7
0,1
64,8
18,7

71,3
1,5
72,8
19,2

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

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

82,6
91,1
-8,5
3,1
1,8

82,1
89,9
-7,8
2,2
1,6

83,6
93,3
-9,7
6,7
2,8

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

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

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

88,1
94,7
-6,6
0,9

90,7
99,4
-8,7
0,8

83,5
94,8
-11,3
1,7

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

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

Brutto premieinntekter
Brutto erstatningskostnader
Brutto driftskostnader
Resultat av brutto virksomhet
Resultat av avgitt virksomhet
Allokert investeringsavkastning f.e.r.
Forsikringsteknisk resultat
Avviklingsresultat f.e.r.
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Millioner DKK
Brutto premieinntekter
Brutto erstatningskostnader
Brutto driftskostnader
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Geografiske segmenter

Geografiske segmenter

Millioner DKK

2017

2016

2015

2014

2013

Millioner DKK

Dansk skadeforsikring *
Brutto premieinntekter

9.606

9.467

9.346

9.361

9.534

Tryg
Brutto premieinntekter

Forsikringsteknisk resultat
Avviklingsresultat f.e.r.

1.783
449

1.587
509

1.371
512

1.510
564

1.202
566

Nøkkeltall
Brutto skadeprosent
Netto gjenforsikringsprosent
Skadeforløp i prosent
Brutto driftkostnadsprosent

64,2
3,7
67,9
13,4

63,7
6,0
69,7
13,4

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

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

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

Combined ratio

81,3

83,1

85,2

84,1

87,5

Avviklingsresultat f.e.r. i prosent
Antall fulltidsmedarbeidere 31. desember

-4,7
1.933

-5,4
1.839

-5,5
1.859

-6,0
2.007

-5,9
2.046

Norsk skadeforsikring
Brutto premieinntekter

6.272

6.371

6.766

7.337

7.819

Forsikringsteknisk resultat
Avviklingsresultat f.e.r.

770
422

1.013
678

844
492

1.478
501

1.258
387

Nøkkeltall
Brutto skadeprosent
Netto gjenforsikringsprosent
Skadeforløp i prosent
Brutto driftkostnadsprosent

67,9
5,3
73,2
14,7

63,9
5,1
69,0
15,2

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

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

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

Combined ratio

2017

2016

2015

2014

2013

17.963

17.707

17.977

18.652

19.504

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

2.789
527
-77
3.239
972

2.390
987
-157
3.220
1.239

2.423
-22
-91
2.310
1.212

3.032
360
-90
3.302
1.131

2.496
588
-91
2.993
970

Nøkkeltall
Brutto skadeprosent
Netto gjenforsikringsprosent
Skadeforløp i prosent
Brutto driftkostnadsprosent

66,1
4,3
70,4
14,0

65,6
5,4
71,0
15,7

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

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

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

Combined ratio

84,4

86,7

86,8

84,2

87,7

-5,4
3.373

-7,0
3.264

-6,7
3.359

-6,1
3.599

-5,0
3.703

Avviklingsresultat f.e.r. i prosent
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

87,9

84,2

87,9

80,4

84,5

Avviklingsresultat f.e.r. i prosent
Antall fulltidsmedarbeidere 31. desember

-6,7
1.042

-10,6
1.040

-7,3
1.113

-6,8
1.167

-4,9
1.199

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.

Svensk skadeforsikring
Brutto premieinntekter

2.121

1.888

1.894

1.975

2.169

236
101

40
52

328
208

44
66

36
17

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.

Forsikringsteknisk resultat
Avviklingsresultat f.e.r.

Les kapittelet Risikostyring i note 1 i årsrapporten 2017 for en gjennomgåelse av noen av de faktorer som vil kunne påvirke konsernets resultater eller forsikringsbransjen.

Nøkkeltall
Brutto skadeprosent
Netto gjenforsikringsprosent
Skadeforløp i prosent
Brutto driftkostnadsprosent

69,0
5,0
74,0
14,5

76,4
3,3
79,7
17,8

Combined ratio

88,5

Avviklingsresultat f.e.r. i prosent
Antall fulltidsmedarbeidere 31. desember

-4,8
398

Annet**
Brutto premieinntekter
Forsikringsteknisk resultat
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63,5
1,7
65,2
17,5

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

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

97,5

82,7

98,2

98,9

-2,8
385

-11,0
387

-3,3
425

-0,8
458

-36

-19

-29

-21

-18

0

-250

-120

0

0

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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