2018

Et stærkere
Tryg i fremtiden

Indhold

Målene for 2017 opnået
– nye ambitiøse mål sat
2017 har været et begivenhedsrigt år for Tryg. Målene for 20152017 blev opfyldt, nye mål frem mod 2020 blev offentliggjort,
ny strategi og purpose (formål) blev lanceret, og sidst, men ikke
mindst, blev Alka købt.

I en verden, der forandrer sig, gør vi det enklere at være tryg
Det purpose vil i mange år fremover være den gennemgående
ledestjerne i Tryg, og strategien for 2018–2020 er første skridt på
vejen til på sigt at kunne opfylde vores purpose.

Årets forsikringstekniske resultat udgjorde 2.789 mio. DKK, og
combined ratio udgjorde 84,4, hvilket sammen med et højt investeringsresultat betød et samlet resultat på 2.517 mio. DKK svarende til
en egenkapitalforrentning på 28,8 procent. Med en omkostningsprocent på 14 opfyldte Tryg alle sine ambitiøse finansielle mål for
2017.

Fokus på innovation og gode kundeoplevelser
Der er nu skabt et solidt fundament, som Tryg skal bruge som
afsæt for at udvikle og styrke virksomheden yderligere.

Kundemålene har i de seneste år spillet en stigende rolle i Tryg, og
det er derfor glædeligt, at målet om en fordobling af anbefalingsgraden NPS (Net Promoter Score) blev opfyldt. Antallet af kunder
med 3 eller flere produkter (3+ kunder) og fastholdelsesprocenten
blev opfyldt i Danmark. I Norge var der en pæn stigning i 3+ kunder,
mens fastholdelsesprocenten var påvirket af en stigende afgang
for hele det norske marked.
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Nye mål
I november 2017 kommunikerede Tryg nye ambitiøse 2020-mål,
som blev opdateret efter købet af Alka: forsikringsteknisk resultat
på 3.300 mio. DKK, combined ratio på 86 eller derunder, omkostningsprocent på omkring 14 og en egenkapitalforrentning på
21 procent eller derover efter skat.
En høj kundetilfredshed er vigtig for at nå de økonomiske mål, og
derfor præsenterede Tryg nye mål for kundetilfredsheden. Tryg
ønsker også at øge kendskabet til TryghedsGruppens medlemsbonus, der udbetales til kunderne i Danmark.
Stabilt og stigende udbytte til aktionærerne
For Tryg er det meget vigtigt, i overensstemmelse med Trygs udbyttepolitik, at aktionærerne modtager et stabilt stigende udbytte.
Bestyrelsen foreslår derfor et udbytte på 1,60 DKK pr. aktie for
4. kvartal 2017, så der for 2017 i alt vil være udbetalt 6,40 DKK
pr. aktie (6,20 DKK i 2016). Bestyrelsen har desuden foreslået et
ekstraordinært udbytte på 1 mia. DKK i 2018.
Et nyt formål for Tryg og ny strategi
Bestyrelsen og direktionen igangsatte i 2017 en proces med at
fastlægge et purpose (formål) for Tryg:

Trygs nye strategi bygger på fire temaer. Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for at fastholde og udvikle markedspositionen. Det kan være gennem anvendelse af ny teknologi som
for eksempel nye typer af bilforsikringer, hvor det primært er kundens køreadfærd, som bestemmer prisen. Men innovation kan
også være nye måder at sælge forsikringsløsninger på, og et godt
eksempel var lanceringen af enkle forsikringspakker i 2017. Digitalisering bliver fortsat vigtig. Vi har set de første fuldt digitale løsninger i skadebehandlingen, så kunderne nu kan få behandlet enkle
skader på tre sekunder uden involvering af medarbejdere.
Effektiv distribution og bedre skadestyring
I takt med at traditionelle produkter kommer under pres, er det vigtigt, at Tryg effektiviserer sin distribution, for eksempel gennem
større viden om kunderne, tætte samarbejder og billigere distributionskanaler. Endelig er det centralt at have fokus på en endnu
bedre skadestyring gennem for eksempel gode indkøbsaftaler
og forebyggelse, så Tryg kan blive ved med at være et økonomisk
veldrevet selskab.
Tak til medarbejderne
Målopfyldelsen i 2017 har kun været mulig med en stor indsats
fra medarbejderne i Tryg, hvilket både bestyrelsen og direktionen
takker alle medarbejdere for.

Jørgen Huno Rasmussen
Bestyrelsesformand

Morten Hübbe
Koncernchef

Trygs tidslinje

1.042

1728

3

13,3   %

Medarbejdere Markedsposition Markedsandel
København oplevede den største brand
i byens historie, hvilket øgede offentlighedens bevidsthed om at forsikre sig

1731
Kjøbenhavns Brand, den ældste del af
Trygs historie, blev etableret af Royal
Decree, som følge af branden i 1728

2005
Tryg blev noteret på OMX den Nordiske
Børs København den 14. oktober

2010

2009

398

Tryg købte Moderna
Forsikring

5

3,4   %

Medarbejdere Markedsposition Markedsandel

2011

TrygVesta blev til Tryg
Morten Hübbe undnævnt
som ny koncernchef

2012
Ny udbyttepolitik fra og med
udlodningen for 2012

2014
Kapitalmarkedsdag.
Nye finansielle mål og kundemål
blev præsenteret for 2017

2016
TryghedsGruppen udbetalte bonus til sine
medlemmer (Trygs kunder i Danmark): 8 %
af præmieindbetalingerne til Tryg for 2015

1.933

2013

1

18   %

Medarbejdere Markedsposition Markedsandel

Jørgen Huno Rasmussen
valgt som ny bestyrelsesformand

2015
Tryg splittede sin aktie i 1:5. Hver aktie med
en nominel værdi på 25 DKK blev erstattet
med 5 aktier med en nominel værdi på 5 DKK

2017
Kapitalmarkedsdag
Nye finansielle mål og kundemål
for 2020 blev præsenteret
Tryg købte Alka Forsikring

Purpose
I en verden, der
forandrer sig,
gør vi det
enklere
at være tryg.

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

Stærk position
Tryg er et af Nordens
største skadeforsikringsselskaber. I Danmark og
Norge er vi hhv. nummer
et og tre, mens vi i Sverige
er det femtestørste selskab i markedet.

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

TryghedsGruppen

3 mio. kunder

ejer 60 procent af
Tryg og uddeler årligt
600 mio. DKK til
tryghedsskabende
aktiviteter via
TrygFonden.

Vores 3.300
medarbejdere sikrer
tryghed for mere end
3 millioner kunder
og behandler årligt
cirka 950.000 skader.
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Årets resultat i DKK efter skat
Resultatet for 2017 udgjorde 2.517 mio. DKK og var
påvirket af et lavere niveau af vejr- og storskader og
Trygs effektiviseringsprogram.

2.517 mio.

Trygs
resultat

Combined ratio

%
100
95
90

87,7
84,2

85

86,8

86,7

84,4

80

Resultatet for 2017 blev 2.517 mio. DKK
mod 2.471 mio. DKK i 2016 (som var påvirket af et højt investeringsafkast og engangseffekter relateret til ejendomssalg
og nedskrivning af aktiver). Resultatet var
herudover påvirket af et lavere niveau af
vejr- og storskader og Trygs effektiviseringsprogram, som var vigtigt for at nå de
økonomiske mål for 2017.
Trygs har et stort fokus på kunderne, og det
var derfor tilfredsstillende, at alle kundemålene blev opfyldt i Danmark, hvilket ikke
helt lykkedes i Norge, især på grund af, at
kunderne, for markedet som helhed, oftere
skiftede forsikringsselskab i 2017. I Danmark var det glædeligt, at flere kunder nu
er opmærksomme på betalingen af TryghedsGruppens kundebonus, som i 2017
atter blev udbetalt svarende til 8 procent af
den betalte præmie for 2016.
Investeringsresultatet var positivt med 527
mio. DKK og var dermed på et meget højt
niveau især på grund af et godt resultat inden for aktier.
Præmieindtægterne udgjorde 17.963 mio.
DKK, hvilket i lokal valuta svarede til en
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vækst på 1,7 procent. I forhold til 2016 var
der især i Privat Danmark tale om en væsentligt forbedret udviklingstrend med en
vækst på 3,0 procent for året.
Erstatningsprocenten udgjorde 70,4 mod
71,0 i 2016, og det lavere niveau kan især
henføres til et lavere niveau af stor- og vejrskader, men også et lavere afløbsniveau. Erstatningsprocenten blev positivt påvirket af
skadeinitiativerne, som vedrører forbedrede
indkøbsaftaler og systemer samt mindre
prisjusteringer især inden for motor, hvor
der var en mindre stigning i skadeinflationen.
Omkostningsprocenten blev 14,0 i 2017
svarende til det målsatte niveau, hvilket
er et meget tilfredsstillende niveau, som
både kommer kunderne og aktionærerne
til gode.
Kapitalforhold
Trygs egenkapital udgjorde 12.616 mio. DKK
ved udgangen af 2017. Tryg opgør solvensbehovet i henhold til Solvens II-reglerne.
Solvensbehovet udgjorde 4.684 mio. DKK
pr. 31. december 2017, og i forhold til kapitalgrundlaget, der udgjorde 13.162 mio. DKK,
havde Tryg en solvensratio på 281 eller 196

2013

justeret for kapitalforhøjelsen i forbindelse
med købet af Alka Forsikring.
Udbyttepolitik
Tryg har i 2017 udbetalt et udbytte på 1,6
DKK pr. aktie pr. kvartal på baggrund af
kvartalsresultaterne. Bestyrelsen foreslår,
at der for 4. kvartal 2017 ligeledes udbetales et udbytte på 1,6 DKK pr. aktie, således
at der i alt er udbetalt 6,40 DKK i ordinært
udbytte pr. aktie for 2017. I overensstemmelse med kommunikationen på kapitalmarkedsdagen i november 2017 foreslår
bestyrelsen et ekstraordinært udbytte på
1.000 mio. DKK svarende til 3,31 DKK pr.
aktie, som udbetales samtidigt med det ordinære udbytte efter generalforsamlingen i
2018 den 21. marts.

2014

2015

18
16

* Justeret for engangseffekter

15,6

15,3*

14,9*

14,8*

14

14,0
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25
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Egenkapitalforrentning

%

21,8

26,2

28,8

2016

2017

23,7
20,0

20

Læs mere om Trygs resultat
i årsrapporten for 2017

2017

Omkostningsprocent

%

30

Årsrapport

2016

15
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5

Download årsrapporten
på tryg.com/dk

2013

2014
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Med udgangspunkt i Trygs formål "I en verden, der forandrer sig, gør vi
det enklere at være tryg" har Tryg defineret fire strategiske initiativer,
som både understøtter de finansielle mål og kundemålene for 2020.
For hvert enkelt initiativ er der defineret delmål.

Ambitiøse
finansielle
mål
2020

De finansielle mål for 2017 blev
opnået, og nye ambitiøse mål
blev sat for 2020.

3,3 mia. DKK

Forsikringsteknisk resultat

Strategiske
initiativer
2018-2020

Excellent skadestyring er målsat til at reducere skadeomkostninger med 600 mio.
DKK. De væsentligste initiativer vedrører
indkøb, svindel og endnu bedre styring af
skadeudgifterne ved at sikre, at Trygs aftaler med autoværksteder og håndværkere
anvendes i stadig større omfang.
Digitalisering af kunderejsen vil være af
afgørende betydning i fremtiden, og Tryg
foretager derfor væsentlige investeringer
inden for dette område. Trygs mål for 2020
er, at 50 procent af alle skader foretages
online med direkte kobling til Trygs systemer. Herudover er målet, at 70 procent af
alle kontakter til Tryg sker gennem selvbetjening. Opfyldelsen af disse mål forventes at bidrage med 100 mio. DKK og vil
samtidig forøge kundetilfredsheden.
Produkt og Service Innovation er målsat
til 1.000 mio. DKK i 2020+. Tryg har valgt
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at sige, at målet skal opnås efter 2020, da
resultatet er det vigtigste. Tryg forventer
dog, at især priserne inden for motorforsikringer vil blive reduceret på langt sigt.
Hovedfokus vil være på forsikring af mennesker og forsikring relateret til teknologi.
Herudover planlægger Tryg at udvide markedet for det meget lønsomme garantiforsikringsområde og forventer at lancere
forsikringsløsninger, som ikke findes på
markedet i dag.
Effektivisering af distributionen er målsat
til at bidrage med 150 mio. DKK i 2020.
Tryg har historisk haft stor fokus på at
reducere omkostningerne inden for skade og administration. Effektivisering gennem nye teknologiske løsninger, produktsimplificering og forsikringspakker med
stor fokus på digitale kanaler vil være
de væsentligste initiativer for at opnå
dette mål.

~14

Omkostningsprocent

≤   86

Combined ratio

≥   21       %

Egenkapitalforrentning efter skat

Tryg opnåede i 2017 alle de opstillede finansielle mål. Målene omfattede en combined
ratio på eller under 87, hvilket blev opnået med
en combined ratio på 84,4. Målet for omkostningsprocenten var 14, hvilket ligeledes blev
opnået og gør Tryg til et af de mest effektive
selskaber i verden. Målet for egenkapitalforretningen var på 21 procent eller derover efter
skat, og med en egenkapitalforrentning på 28,8
procent efter skat blev også dette mål opnået.
På Kapitalmarkedsdagen i november 2017
offentliggjorde Tryg nye ambitiøse finansielle
mål frem mod 2020. Målene blev opdateret
efter opkøbet af Alka Forsikring*. Trygs primære
mål er et forsikringsteknisk resultat på 3,3 mia.
DKK. Derudover har Tryg mål om en omkostningsprocent på omkring 14, en combined
ratio på 86 eller derunder og en egenkapitalforrentning på 21 eller derover efter skat.
*Tryg forventer at få myndighedernes endelige
godkendelse af opkøbet i løbet af 1. halvår 2018.
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Med udgangen af 2017 sluttede én strategiperiode for Tryg, og en ny
begyndte. Med den nye strategi blev der også lanceret et purpose – et
overordnet formål – som skal pege ind i fremtiden for Tryg. Koncernchef
Morten Hübbe fortæller om den seneste strategiperiode og ser samtidig
frem mod de næste tre år.

Et stærkere
Tryg i fremtiden
I strategiperioden 2015-2017 blev der
skabt et stærkt fundament for fremtidens
udvikling, mens der samtidig har været et
stærkt øget kundefokus de seneste tre år.
Gennem hele perioden har seks finansielle
mål og kundemål været rettesnor for aktiviteter og prioriteringer i Tryg.
Vi har arbejdet dedikeret på at opfylde
både de finansielle mål og kundemålene.
De finansielle mål kan vi sætte et flot hak
ved. Det gælder combined ratio og egenkapitalforretning, som vi med stor margin
kom i mål med, og det gælder også det
ambitiøse mål for omkostningsprocenten,
som landede på 14 procent. Når vi sammenligner os med vores nordiske konkurrenter, står vi rigtig stærkt.
Det er rigtig positivt, at kundetilfredsheden
er steget med 100 procent, og vi kan glæde
os over, at vi er nået langt med at øge antallet af kunder med minimum tre produkter
samt fastholdelsesprocenten. Vi når i mål
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for den danske privatforretning, som er
vores største forretningsområde, mens vi
i Norge så en pæn stigning i antal kunder
med tre eller flere produkter, mens fastholdelsesprocenten var påvirket af en stigende afgang for hele det norske marked,
fortæller Morten Hübbe.
Evolution, ikke revolution
Den nye strategi, der blev lanceret i efteråret
2017, bygger videre på de seneste tre år. Det
betyder fortsat fokus på en stærk finansiel
performance, udvikling af den gode kundeoplevelse og operational excellence. Fire
temaer, der bygger oven på vores stærke
fundament, udgør kernen i den nye strategi.
For det første skal vi udvikle nye produkter
og services. I en verden, der forandrer sig
med stor hastighed, vil forudsætningerne
for at være succesfuld om ti år ændre sig.
Det betyder, at vi også skal udvikle os. Vi
skal skabe ny forretning for 1 mia. DKK
ved at forandre og nytænke vores produkter
og services. Eksempler på det kan være

Men strategien handler også om at blive
mere effektiv i måden at sælge til kunderne
på. Vi skal få mere ud af hver enkelt krone,
der investeres i salget.

cyberforsikringer og pay-per-use-forsikringer, og så skal vi også i langt højere
grad bygge elementer af forebyggelse ind
i produkterne.
At skabe en god kundeoplevelse handler
blandt andet om at sikre enkelhed i vores kontakt med kunderne og sikre endnu
mere fokus på digitalisering. Der, hvor kunderne har brug for, at kontakten er så enkel
som muligt – når de skal have hurtigt svar
på spørgsmål til deres produkter, dækninger
eller skade – skal vi sørge for digitale løsninger, der understøtter kundernes efterspørgsel. Det bliver helt afgørende for vores
konkurrenceevne, og vi har en ambition om
at blive bedst i Norden på dette område.
Vi kommer til at investere 500 mio. DKK
på it-området i de kommende år, og vi er
allerede godt i gang med at forbedre vores
selvbetjeningsløsninger og indføre robotter,
der kan sikre hurtig og effektiv kundeservice, hvor det giver mening, forklarer
Morten Hübbe.

Distributionsomkostningerne skal sænkes,
så vi kan sælge endnu mere, end vi gør i
dag. Det skal vi blandt andet ved at blive
stærkere på vores digitale løsninger – det
gælder både i vores eget salg, og i partnersalget. Derudover skal vi i endnu højere grad integrere vores funktioner som
salg, skadebehandling og service, så vores
kunder kan få ordnet alle deres forsikringsspørgsmål i én enkelt kontakt med os. Det
vil gøre det bedre for kunderne og mere
effektivt for os. Målet er, at gøre vores
distribution 20 procent mere effektiv.
Endelig skal skadestyringen, som er en helt
central del af det at drive en effektiv forsikringsforretning, optimeres. For os betyder
en effektiv skadestyring en fortsat stærk
leverandørstyring, at vi skal udnytte vores
indkøbsstyrke, og så skal der endnu mere
fokus på at forebygge kundernes skader.
Ambitionen er at sænke omkostningerne
på skadeområdet med 600 mio. DKK over
de kommende tre år.
For at lykkes med disse fire initiativer er der
nogle forudsætninger, der skal være på plads.

Det er vigtigt med en tidssvarende it-infrastruktur, og at mulighederne med kunstig
intelligens udnyttes. Derudover skal viden
om kunderne bruges til at forbedre produkter og services og til at medarbejderne kan
målrette kommunikation og rådgivning til
den enkelte kunde. Endelig er det vigtigt løbende at arbejde med at udvikle medarbejderne i Tryg, så de har de rette kompetencer til at levere kundeoplevelser i top hver
dag, understreger Morten Hübbe.
En ny ledestjerne for Tryg
Vi har, som element i udviklingen af den
nye strategi, også arbejdet med at definere
det man kalder et purpose – et overordnet
formål – for Tryg.
Vores purpose er en ledestjerne, der kan
motivere, og en krog, vi kan hænge vores
handlinger på. Det skal sikre, at alle i Tryg
går i samme retning, og det hjælper medarbejderne til at forstå, hvorfor de går på
arbejde hver dag, og hvad vi bidrager med
som virksomhed. Vi har i mange år talt om
tryghedsbegrebet i Tryg uden at have fået
sat tryghed på formel. Det gør vi nu, fortæller
Morten Hübbe.
Vi ved, at kunderne har behov for at føle sig
trygge i forhold til alt det nære, der kan påvirke deres liv. Når Emil falder ned fra klatre-

stativet i børnehaven. Når der har været indbrud i hjemmet eller i varevognen, så håndværkerens arbejde bliver sat midlertidigt ud
af drift. Eller når lageret, arkivet eller kælderen er oversvømmet efter et skybrud.
Og så er der alle de forandringer udefra,
som vi bliver mødt med. Den teknologiske
udvikling forandrer i øjeblikket verden i et
hastigere tempo end nogensinde før. Selvkørende biler og intelligente robotter i hjemmet og på arbejdspladserne kan for mange
virke overvældende at forholde sig til.

I en verden, der forandrer
sig, gør vi det enklere at
være tryg.
Det øger behovet for at føle sig tryg. Og det
er derfor, vi er her, forklarer Morten Hübbe.
Strategi og purpose går hånd i hånd
Hvor purpose er den konstante ledestjerne
over tid, har strategien fokus på mål og
handlinger for en specifik periode. Den
nuværende og de kommende strategiperioder skal tilsammen sikre, at vi opfylder
vores purpose.
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8%

Tilfredse kunder og solide finansielle resultater går hånd i hånd hos Tryg.
Det er ikke tilstrækkeligt blot at fokusere på det ene af de to områder, da
langsigtet lønsom vækst afhænger af en god balance mellem tilfredse
kunder og gode økonomiske resultater.

Af betalt præmie for 2016
udbetalt som medlemsbonus

Hver 5.
Dansker får
udbetalt bonus

700 mio. DKK
Udbetalte TryghedsGruppen
til medlemmerne i 2017

Kundetilfredsheden
stiger

65 mio. DKK
Nordjylland

I strategiperioden 2015-2017 var der for
første gang et specifikt mål om at forbedre
kundetilfredsheden, som måles gennem
anbefalingsgraden NPS, Net Promoter
Score. Målet var at fordoble scoren til 22,
og det lykkedes.
Det har krævet en målrettet indsats i alle
forretningsområder i Tryg. Gode eksempler
er øget åbningstid på telefonerne, nye
forbedrede, brugervenlige og enkle hjemmesider og en opdatering og forenkling af
en række kundebreve. Dette er bakket op
af større kundeprojekter i både Danmark
og Norge, hvor målet har været at få
flere kunder til at blive hos Tryg ved at
fjerne store og små bump på vejen og
dermed gøre det mere enkelt og intuitivt
at være kunde i Tryg.
I strategiperioden 2015-2017 var der
yderligere to kundemål. Fastholdelses-
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procenten og antallet af kunder med tre
eller flere produkter skulle forbedres med
henholdsvis 1 procentpoint og 5 procentpoint. Vi lykkedes med målene i vores privatforretning i Danmark, mens vi i Norge så
en pæn stigning i 3+ kunder, og fastholdelsesprocenten var påvirket af en stigende
afgang for hele det norske marked.
I de kommende tre år vil Trygs øgede kundefokus fortsætte, og to konkrete kundemål er sat. Kundetilfredsheden, som fremover måles ved at spørge de kunder, der
er i kontakt med Tryg, hvor tilfredse de har
været med kontakten (den såkaldte Transactional Net Promoter Score – TNPS), skal
hæves fra 62 ved udgangen af 2017 til en
score på 70 ved udgangen af 2020.
Derudover har Tryg et mål om, at antallet af produkter pr. kunde skal stige med
10 procent frem mod 2020.

Kundemål 2020

70

Er målet for kundetilfredsheden (TNPS)

10  %

Stigning i antal
produkter pr. kunde

Bonus til
vores kunder
for 2. år i træk
Den 12. september 2017 udbetalte TryghedsGruppen for anden gang bonus til sine medlemmer, som er Trygs kunder i Danmark. I 2017 udgjorde bonussen, ligesom i 2016, otte procent af
det beløb, kunderne betalte for deres forsikringer
hos Tryg for 2016. TryghedsGruppen udbetalte
cirka 700 mio. DKK til medlemmerne.

178 mio. DKK
Midtjylland

232 mio. DKK
135 mio. DKK
Syddanmark

Hovedstaden

96 mio. DKK
Sjælland

Det er TryghedsGruppens repræsentantskab, der
årligt tager stilling til bonusuddelingen, og hvilket
niveau den skal ligge på. Beslutningen træffes på
baggrund af TryghedsGruppens årsresultat.

Tryg årsprofil 2018 | 13

Privat

Privat

Enkelthed og
tryghed

Trygs forretningsområder

Erhverv

Privat sælger forsikringer til privatkunder i
Danmark og Norge. Privat sælger blandt andet
forsikringer inden for bil, indbo, hus, ulykke, rejse,
motorcykel, hund og sundhed.

Erhverv sælger forsikringer til små og mellemstore
virksomheder i Danmark og Norge. Erhverv sælger
blandt andet forsikringer inden for bil, ejendom,
ansvar, rejse, arbejdsskade og sundhed.

49  %
Samlede bruttopræmie

1.000
Medarbejdere

22%
Brands

Samlede bruttopræmie

Egne sælgere • Callcentre
Ejendomsmæglere • Internettet
Nordeas filialer • Bilforhandlere

Distributionskanaler

Industri

479
Medarbejdere

Brands

Callcentre • internettet
Franchisekontorer • Egne
assurandører

Samlede bruttopræmie

250
Medarbejdere
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Sverige sælger forsikringer til privatkunder
inden for blandt andet bil, hus, hund, båd og
ulykkesforsikring.

8  %

21  %
Brands

Direkte salgskanal
Forsikringsmæglere

Distributionskanaler

Samlede bruttopræmie

353
Medarbejdere

en score på mellem 1 og 15, hvor 1 er den
bedste score. Ud fra scoren beregnes det,
om kunden har optjent bonus på turen. En
score på 11 eller lavere berettiger bonus.

En stor nyhed for privatkunderne i Tryg
kom allerede i starten af 2017, hvor flere
af vores populære produkter blev samlet i
pakker. Ved at købe produkter i de såkaldte
Tryghedspakker får kunderne en skarpere
pris på deres forsikringer, og samtidig er
det hurtigere og mere enkelt for kunderne
at vælge de rigtige dækninger. Oveni får
kunder med Tryghedspakker adgang til
attraktive services som Tryg Lægehotline,
Tryg ID og Tryg Bolighotline.

Samarbejdsaftale med FDM
Ved indgangen til 2018 trådte en helt ny
samarbejdsaftale i kraft, så kunderne i FDM
Forsikring blev flyttet til Tryg. FDM har i dag
235.000 medlemmer, og cirka 10 procent
af dem har deres forsikring i FDM Forsikring. Ambitionen er, at dette tal skal vokse
i de kommende år.

Distributionskanaler

Sverige

Industri sælger forsikringer til industrikunder blandt
andet inden for ejendom, arbejdsskade, ansvar, transport
og gruppeliv under brandet Tryg i Danmark og Norge og
Moderna i Sverige. Tryg er en del af det globale netværk,
AXA Corporate Solutions.

Det handler om at gøre det enklere at være
tryg. Det har været i fokus i 2017, og det bliver ikke mindre vigtigt i 2018, i takt med at
nye produkter og services bliver lanceret.

Brands

Egne sælgere
Callcentre • Internettet

Distributionskanaler

Som en ekstra gevinst modtager kunderne
med Tryghedspakker nu også kun én samlet regning fra Tryg. Det er både mere overskueligt og billigere for kunden.
Unge med fornuftig kørsel kan spare penge
Tryg Drive er en adfærdsbetinget bilforsikring for bilister under 30 år, hvor de belønnes med op til 30 procent rabat, hvis deres
kørsel udgør en lavere risiko. Kunden installerer en dongle i bilen, der er forbundet
med en app, som analyserer kundens kørsel. Efter hver tur i bilen får den unge bilist

Fordele der skaber tryghed
Tryg Lægehotline
Mulighed for videokonsultation med
speciallæge i almen medicin

Tryg ID
Rådgivning og hjælp til at forebygge,
opdage og begrænse misbrug af identitet

Tryg Bolighotline
Rådgivning om vedligeholdelse og
afhjælpning af mindre problemer i boligen

Hver 5. dansker
er forsikret i Tryg
Tryg købte Alka Forsikring
i december 2017
Tryg har købt Alka Forsikring, som er det
8. største skadeforsikringsselskab i
Danmark. Tryg forventer at få myndighedernes endelige godkendelse af opkøbet
i løbet af første halvår 2018. Opkøbet af
Alka komplementerer og styrker Trygs
position og distribution på det danske privatmarked – Trygs væsentligste marked.

Fortsat vækst i børneforsikringer
Succesen med børneforsikringer i pakker
fortsætter. Med Trygs børneforsikring
kan kunderne vælge mellem tre forskellige pakker, der blandt andet indeholder
ulykkesforsikring, udvidet dækning ved
varigt mén og dækning ved kritisk sygdom.
Erfaringen viser, at halvdelen af kunderne
vælger den største pakke, som også indeholder en sundhedsforsikring.
Læs mere på tryg.dk
eller ring på +45 70 11 20 20.
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Erhverv

Færre skader
gennem
forebyggelse

Tryg ønsker at tage endnu større ansvar for
vores erhvervskunder – både de små og de
større virksomheder. Det skal ske gennem
branchespecifikke løsninger.
Det betyder blandt andet, at erhvervskunderne
tilbydes forsikringspakker, der gør det mere
enkelt at vælge den rigtige forsikringsløsning.
Det er særlig relevant for mindre virksomheder, der ikke har mange ressourcer til at
afdække egne forsikringsbehov og overskue
de forskellige tilbud på markedet.
Vi vil følge vores kunders ændrede behov og
på baggrund heraf udvikle innovative løsninger. I forlængelse af det vil vi tilbyde services,
der skal understøtte de klassiske forsikringsprodukter. Det skal blandt andet ske sammen med dygtige samarbejdspartnere.
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Kundecase eProtect

Cyberforsikring
hjælper Ernst EL

Sammen med kunderne ønsker vi at
begrænse antallet af skader. Derfor er
et af de store fokusområder netop nu at
integrere forebyggelsesinitiativer i forsikringsprodukterne for at øge trygheden
hos kunden. Konkrete eksempler på dette
er DNA-mærkning hos håndværkere og
cyberforsikringen eProtect, der er blevet
en stor succes.

85  %
Reduktion i indbrud i
huse og virksomheder
efter DNA-mærkning

eProtect
Med eProtect får kunderne professionel
assistance og dækning af en række
omkostninger ved cyberangreb.
Derudover kan virksomhederne tilvælge
services, der:
•	Blokerer internetsider med
virus og malware
•	Dækker driftstab
•	Imødegår økonomiske tab
efter tyveri og/eller misbrug af
virksomhedens identitet
•	Sikrer backup af virksomhedens data

En helt almindelig mandag morgen hos
Ernst EL i Billund skulle vise sig ikke at være
så almindelig alligevel. Da medarbejderne
mødte ind for at gøre klar til ugens opgaver,
blev de mødt af en ubehagelig overraskelse
– et indbrud. Ikke et klassisk indbrud, hvor
tyve havde skaffet sig adgang til bygninger og vogne, men et cyberindbrud, hvor
ukendte gerningsmænd havde hacket sig
ind på virksomhedens server og krypteret
alle virksomhedens filer. Virksomheden var
dermed delvist lammet.
På det tidspunkt priste Laila Krogh fra Ernst
EL sig lykkelig over, at de havde tegnet en
cyberforsikring (eProtect) hos Tryg.
”At blive ramt af denne type af kriminalitet
kan have stor betydning for alle virksomheder, men for en virksomhed af vores størrelse er det særlig problematisk, da vi ikke

har en hær af specialister stående klar til at
løse it-problemerne. Derfor var det en stor
lettelse at kunne ringe til Tryg, som straks
overtog ansvaret for at løse problemet.”
Tryg sendte straks medarbejdere til Ernst
EL for at identificere omfanget af skaden,
og de gik straks i gang med at reetablere
alle virksomhedens filer ved hjælp af en
back-up løsning, som er en del af eProtect.
”I løbet af 2-3 dage var alle filer genskabt,
og vi var oppe at køre igen, som om intet
var hændt. Det hele gik så hurtigt, at vi ikke
engang nåede at blive mødt med krav om
løsepenge eller lignende fra de kriminelle,
der stod bag angrebet.”

”I løbet af 2-3 dage var alle
filer genskabt, og vi var oppe
at køre igen, som om intet var
hændt. Det hele gik så hurtigt,
at vi ikke engang nåede at blive
mødt med krav om løsepenge
eller lignende fra de kriminelle,
der stod bag angrebet.”
Laila Krogh,
Ernst EL

”Vi er helt sikkert blevet bekræftet i, at
eProtect også i fremtiden er en helt nødvendig forsikring,” fortæller en tilfreds Laila.
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Cyberforsikring

Tryghedspakken

Forskellige
former for
cyberangreb
Advance persistent threats
En type hacking, der fokuserer på at undgå opdagelse,
hvilke gør det muligt for gerningsmanden løbende at
tappe data over en længere periode

DDOS
Distribueret blokering af en service. Et koordineret
angreb med massiv trafik på et offers webside, som
resulterer i, at siden bliver utilgængelig

Malware

12  %

10  %

Tryghedspakken

Flex Tryghedspakken

Samlerabat

74  %

Af danske og norske virksomhedsledere
er mere bekymrede for cybertruslen
nu end for 12 måneder siden.

77  %

Af danske og norske
virksomhedsledere har været udsat
for såkaldte phishing-angreb.

1
Indbo+

Ulykke

Rejse

Alarm med valgfri sensor
og Tryg Plus-fordele

Generel term for skadeligt software.
Kommer fra ordene Malicious Software

Phishing
Udsendelse af e-mails med det formål at narre modtageren
til uforvarende at installere skadelig software – eller
franarre modtageren brugernavne og passwords

Ransomware

900.000

Den gennemsnitlige årlige omkostning i DKK
for en dansk virksomhed, forbundet med
cyberhændelser og -angreb. Kilde PwC

Samlerabat

20 %
Bil

eller

Hus

Samlerabat på alle
dine forsikringer

2

3

Tre valgfrie produkter

Alarm med valgfri sensor
og Tryg Plus-fordele

4+ 15 %

Samlerabat på alle
dine forsikringer

Et program, som krypterer offerets filer og tilbyder at låse
dem op mod at betale en løsesum. Kommer fra ordene
Ransom og Software

Spear fishing
En bedragerisk metode baseret på e-mails til individuelle
personer – f.eks. koncernfinansdirektøren, hvor denne
anmodes om at overføre penge eller bekræfte password
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5.233
Erhvervskunder har
tegnet en eProtect-forsikring.

Valgfri alarm
fra Verisure

Vores Tryghedspakker inkluderer altid
en valgfri alarm, så du kan føle dig tryg.
Vælg mellem: Bevægelsessensor, Fugtsensor,
Klimasensor, Røgsensor, Smartplug, Åbningssensor

Tryg årsprofil 2018 | 19

Derfor opruster Tryg netop nu på sundhedsområdet med nye og opgraderede
produkter. Blandt andet er kollektiv ulykkesforsikring og sundhedsforsikring blevet
udviklet og forbedret. Derudover har vi et
helt unikt samarbejde med Team Danmark,
der er med til at hjælpe virksomhedernes
medarbejdere hurtigere tilbage på arbejde,
når de har været sygemeldt. Til glæde for
både medarbejdere og virksomheder.
Cyberforsikring
Cyberforsikring til større erhvervsvirksomheder blev lanceret i slutningen af
2016. Forsikringen dækker blandt andet
driftstab, ansvar, it-assistance og rekonstruktion af mistede data. Tryg forventer, at
dette område vil vokse markant inden for
de nærmeste år, og vi er ikke i tvivl om, at
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cyberforsikring bør være på dagsordenen
i ethvert bestyrelseslokale i Danmark. Det
skyldes ikke mindst de angreb, virksomheder i Danmark og udlandet har oplevet
inden for det seneste år. På verdensplan
estimeres det, at cyberangreb frem mod
2021 vil koste 6 trillioner USD om året, og i
Danmark koster et angreb i gennemsnit de
ramte virksomheder 900.000 DKK.
Medlemsbonus
Vi oplever, at effekten af medlemsbonus
fra TryghedsGruppen vokser, og bonussen
bliver en stadig mere integreret del af beslutningsgrundlaget for virksomheder, når
de skal sammenligne tilbud fra forskellige
forsikringsselskaber.

100 mio. DKK
Blev udbetalt i
medlemsbonus til vores
industrikunder i 2017

A
Tryg har en ’A1’ rating
med stabile udsigter
’A1’ rating
Tryg er kreditvurderet hos det amerikanske
ratingbureau Moody's. Tryg har en ‘A1’
rating med stabile udsigter, som senest
blev bekræftet i december 2017 efter
opkøbet af Alka Forsikring.

Tryg Garanti
Tryg Garanti er nordens største leverandør
af garantiforsikring og specialister i kreditforsikring med kontorer i Danmark, Norge,
Sverige og Finland. Tryg Garanti udsteder
alle former for garantier inden for byggeog anlægsbranchen og den ordreproducerende industri. I 2018 udvider Tryg Garanti
forretningen til Tyskland.

Sverige

Virksomhedernes vigtigste ressourcer er
medarbejderne, og Tryg oplever derfor i
højere og højere grad, at virksomhedernes
HR-funktion er involveret, når virksomheder
har forsikringer i udbud, da forsikring af
medarbejderne kan bidrage til, at de hurtigt kommer tilbage til arbejdet til glæde for
både medarbejderen og virksomheden.

Industri

Fokus på forsikring
af virksomhedens
medarbejdere

Fokus på digital
udvikling i Sverige

Moderna, Trygs svenske filial, har tradition
for at være spydspids i udvikling af nye
digitale forsikringsløsninger. I 2017 så et
nyt spændende tiltag inden for bilforsikring
dagens lys.
’Enerfy-Forsikring med Moderna’
I samarbejde med teknologivirksomheden
Greater Than blev den co-brandede forsikring ’Enerfy-Forsikring med Moderna’
lanceret. Her er forsikringsprisen baseret
på biltype, antal kørte kilometer, den måde,
bilen køres på, og den er helt uafhængig af
de traditionelle faktorer som alder, og hvor
længe kunden har haft kørekort. Med en
plug-in, som nemt kan klikkes på ved rattet, registreres kørselsadfærd og antal kørte
kilometer. En tilhørende app giver kunden
en automatisk kørebog, en personlig kørecoach, find-bil-funktion, konkurrencer i
smart kørsel, miljøvenlig kørsel og fejlfinding
i bilens computer.

Smart DNA-forsikringsog sikringsløsninger
Til erhvervskunder tilbyder Moderna nu i
samarbejde med virksomhederne Nokas
og Smart DNA forsikrings- og sikringsløsninger med alt fra alarm og nødtjenester og
sikkerhedsteknologi til DNA-mærkning for
at spore stjålne varer.
Disse løsninger er med til at skabe en større
tryghed og færre skader for vores små og
store erhvervskunder.

’Årets mest bæredygtige projekt’
I december 2017 vandt Moderna Smart Flex
prisen for årets mest bæredygtige projekt til
den årlige CIO awards i Stockholm.
”At vinde årets CIO awards for mest bæredygtige projekt er en klar indikation om, at
vi er forrest i forsikringsbranchens digitale
udvikling såvel som den bæredygtige udvikling”, siger Leif Eliasson, landechef Sverige.
Læs mere på modernaforsakringar.se

1
Vinder Flex-prisen
for årets mest bæredygtige projekt

Læs mere på tryggaranti.com

Tryg årsprofil 2018 | 21

”Investering i iværksættere skal give Tryg forspring”, ”Tryg vil skabe
konkurrencefordel med ny bolig-app” og ”Forebyggelse har reduceret
antallet af skader”. Dette er nogle af de mange avisoverskrifter, der det
seneste år har været med til at fortælle historien om et Tryg, der nu for
alvor gør sig klar til nye udfordringer og muligheder.

Innovation og
digitalisering i højsædet
COO Lars Bonde fortæller om den fremtid,
der venter lige rundt om hjørnet, og hvilken
transformation Tryg gennemgår netop nu.
Mens vi har hørt meget om disruption,
gamechangere og store forandringer i
både Danmark og rundt omkring i verden,
har forsikringsbranchen indtil nu været
rimelig traditionelt drevet med en solid forretningsmodel og en stabil indtjening. Men
det er nu godt i gang med at flytte sig med
ændrede risikoprofiler inden for centrale
forretningsområder som for eksempel bilog husforsikring, nye digitale konkurrenter
og nye og større krav fra kunderne.
Det er markante forandringer, der uden
tvivl kommer til at få betydning for Tryg.
Spørgsmålet er, hvordan man vælger at
imødegå forandringerne.
Vi arbejder løbende med udvikling og forbedringer i forhold til den traditionelle
forsikringsforretning. Men med vores ambitioner om fortsat at drive en solid forret-
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ning og sikre stabil vækst er det også nødvendigt at kunne udvikle helt nye typer af
produkter og digitale services til kunderne,
fortæller Lars Bonde.
Digitalisering har høj prioritet
For at blive en succes blandt fremtidens
forsikringskunder er det helt afgørende
at kunne tilbyde de helt rigtige digitale
løsninger.
Vores kunder efterspørger i stigende grad
muligheden for at kunne betjene sig selv,
og derfor har vi gennem de seneste par
år arbejdet målrettet på at forbedre vores
digitale løsninger. Vi har lanceret nye hjemmesider i både Danmark og Norge, og antallet af selvbetjeningsmuligheder på Min
Side er steget markant. I første omgang
har det primære fokus været vores privatkunder, men nu følger erhvervskunderne
med, og vi investerer mange ressourcer i
at løfte erhvervsløsningerne op på et helt
andet niveau, end de er i dag.

Lars Bonde, COO

Udover selvbetjeningsløsninger udnytter
Tryg nu også i stigende grad mulighederne
for at robotisere de enkle processer.
I løbet af 2017 lancererede vi de første robotter i vores skadebehandling, så nogle
skadetyper nu håndteres fra anmeldelse til
udbetaling af erstatning helt uden kontakt
med mennesker. Det er med til at frigøre ressourcer til de mere krævende sager, og den
type af løsninger kommer vi til at se langt
flere af i løbet af 2018, forklarer Lars Bonde.
Co-working space, apps
og nye typer samarbejde
For at skabe innovation, der for alvor kan
bidrage til at skabe fremtidens forsikringsselskab, har Tryg igangsat en række helt nye
initiativer, og samtidig er tilgangen til nyudvikling under kraftig forandring i virksomheden.
Vi deltager som partner i Startup Bootcamp
i London, hvor der er fokus på at hjælpe
startups i gang, og vi har i samarbejde med
Rainmaking Loft etableret The Camp, et

co-working space i vores hovedkontor i
Ballerup, hvor flere end 170 iværksættere
er flyttet ind. Formålet er at tiltrække
tech-drevne opstartsvirksomheder, der
udvikler produkter og services inden for
områder, hvor vi ser en mulig synergi. Det
er ikke et krav, at virksomhederne skal
samarbejde med Tryg, men på nuværende
tidspunkt har vi allerede lavet spændende
aftaler med fire virksomheder fra The
Camp, forklarer Lars Bonde.
Og så har vi sammen med virksomheden
Solar lanceret appen HomeBob, der samler
alt om boligen ét sted, giver kvalificeret
rådgivning og gør det muligt at dele relevante opgaver og informationer om huset
med andre.
Karakteristisk for alle disse nye initiativer
er, at de sker med samarbejdspartnere. Et
samarbejde, hvor hver deltager byder ind
med sine kernekompetencer – og sammen giver vi vores kunder de bedst mulige
løsninger.

Udover at samarbejder helt sikkert er vejen
frem, har vi også haft succes med at ændre
vores tilgang til udviklingsprojekter. Tidligere havde vi lange udviklingsforløb, hvor
alt skulle være klar, før vi lancerede nye
produkter. Det kunne tage år. I dag lancerer
vi ’Minimum Viable Products’, hvor produkterne bliver lanceret langt hurtigere – uden
at være 100 procent færdige – og så arbejder vi løbende på at udvikle dem, så de hele
tiden tilpasses kundernes behov. Det giver
en helt anden agilitet og en langt hurtigere
’time-to-market’.
Med hurtigere og mindre projekter får vi
gang i mange flere innovative tiltag, og vi
tør tage flere chancer, da investeringerne
ofte er mindre. Samlet set er digitalisering,
innovation og større speed godt på vej til
at blive en integreret del af vores kultur og
mindset i Tryg, slutter Lars Bonde.

Tryg gennemførte i april
2017 Norges første
helautomatiserede
skadebehandling på
få sekunder!

38  %

Af alle skader blev
anmeldt online i Norge

28  %

Af alle skader blev
anmeldt online i Danmark
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Forebyggelse er en central del af Trygs forretning, da det
skaber tryghed for kunderne, hvis vi kan reducere eller
helt undgå skader fremover. For at udvikle relevante
forebyggelsestiltag og målrette kommunikationen til de
kunder, der har størst risiko for bestemte skader, bruger vi
løbende vores viden om tidligere skader.

Corporate Social Responsibility
(CSR) er integreret i den måde, Tryg
arbejder på. Gennem den måde vi
lever op til vores samfundsansvar
på, har vi mulighed for at øge trygheden hos både medarbejdere,
kunder og i samfundet generelt.

Forebyggelse til
gavn for både
kunderne og Tryg
Indeklima
Dårligt indeklima er i fokus hos Tryg, da undersøgelser viser, at for meget
fugt er et udbredt problem i danske boliger. Det skyldes blandt andet,
at vi ofte lader døren til badeværelset stå åben efter endt bad, tørrer tøj
indenfor og sover ved for lave temperaturer. I løbet af 2017 har Tryg udleveret indeklimakort og informationsfoldere til en række kunder for at
hjælpe dem til bedre indeklimavaner. Hos over en fjerdedel af disse kunder har brugen af indeklimakortet ændret husstandens udluftningsvaner.
Når en hjernerystelse ryster din hverdag
I løbet af 2017 samlede Tryg 300 læger, kunder og politikere til konferencen ’Når en hjernerystelse ryster din hverdag’ for at diskutere den
bedste behandling efter en hjernerystelse. Udover den kendte hjerneforsker Jeffrey Kutcher og Peter Lund Madsen talte også læger og
socialrådgivere fra Tryg på konferencen.
Forebyggelse af brand
Tryg i Norge har med stor succes samarbejdet med blandt andre brandvæsenet om at informere studerende om, hvordan de kan undgå brand.
Det er blandt andet sket ved at uddele flyers udformet som brændte
pizzastykker for at sætte fokus på, hvordan en glemt pizza i ovnen let kan
starte en brand.
Du kan få gode råd og læse mere om forebyggelsesinitiativer på tryg.dk
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Tryghed i
samfundet
I 2017 vedtog Tryg en ny CSR-strategi,
der fokuserer på, hvordan CSR kan kobles
tættere til kerneforretningen, og hvordan
vi kan bidrage yderligere til tryghedsskabende aktiviteter til glæde for samfundet.
Natteravne skaber tryghed i nattelivet
I Norge er vi fortsat hovedsamarbejdspartner for Natteravnene, som er en frivillig organisation af voksne, der patruljerer
i byer om aftenen og natten. Tanken er,
at synlighed kan være med til at dæmpe
vold og hærværk i nattelivet. I 2017
påbegyndte vi en storstilet udskiftning af
de gamle jakker, som er en væsentlig del
af Natteravnenes synlighed i nattelivet.

Tryg uddeler livbøjer
Tryg har også sat øget fokus på at skabe
øget sikkerhed og tryghed langs de norske
kyster. I den forbindelse har Tryg i løbet af
2017 uddelt over 3.000 livbøjer, og vi har
trænet mange nordmænd i at bruge livbøjerne korrekt og deltaget i events, hvor
det har været muligt at øve sig i at bruge
livbøjerne korrekt.

3.000

Livbøjer uddelte
Tryg i 2017
i Norge

Samtidig har Tryg indgået et samarbejde
med Redningsselskabet i Norge, så Tryg
nu sponsorerer en Elias-båd, der bidrager
til at formidle viden om sikkerhed ved
vandet til mindre børn.

Tryg årsprofil 2018 | 25

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 sine interessenter, og at den langsigtede
værdiskabelse understøttes. Tryg anvender ’følg eller forklar’-princippet i
sin lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse på tryg.com/dk.

God
selskabsledelse
Tryg har en tostrenget ledelsesstruktur med
en bestyrelse og en direktion/Executive
Board. Trygs Executive Board består af koncernchefen/CEO, koncernfinansdirektøren/
CFO, koncerndirektøren/COO og koncerndirektøren/CCO og står for den daglige ledelse af Tryg ved at følge retningslinjer og
anbefalinger udstedt af bestyrelsen.
Trygs bestyrelse er ansvarlig for den overordnede ledelse af Tryg og er sammensat
af 13 medlemmer fra Danmark, Norge og
Sverige, inklusive fire medarbejderrepræsentanter. Bestyrelsen er repræsenteret af
otte mænd og fem kvinder, og i henhold til
lovgivningen såvel som Trygs egen politik
er kvinder dermed ikke underrepræsenteret. Medlemmerne er årligt på valg og
kan maksimalt sidde i en periode på ni år.
Læs mere om bestyrelsesmedlemmerne
på side 28-29 og på tryg.com/dk.
Generalforsamling
Tryg afholder hvert år en ordinær generalforsamling ved fysisk fremmøde, da bestyrelsen lægger vægt på den mundtlige
dialog med aktionærerne. Bestyrelsen
opfordrer alle aktionærer til at deltage på
generalforsamlingen, hvor der er mulighed
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for at stille spørgsmål til bestyrelsen og
koncernchefen. Generalforsamlingen afholdes på Trygs hovedkontor i Ballerup.
Mangfoldighed på alle ledelsesniveauer
Tryg lægger vægt på mangfoldighed på alle
ledelsesniveauer. Bestyrelsen har derfor
vedtaget en mangfoldighedspolitik, som
beskriver kravene til mangfoldighed i bestyrelsen. Politikken findes på tryg.com/dk.
For øvrige ledelsesniveauer har Tryg en
handlingsplan med konkrete mål, som skal
sikre mangfoldighed og lige muligheder for
kvalificerede kvinder og mænd i adgangen
til lederstillinger. For 2018 har Tryg et mål
om, at mindst 38 procent af ledelsen skal
bestå af kvinder. Læs mere på side 30.

Generalforsamling 2018
Generalforsamlingen afholdes
på Trygs hovedkontor i Ballerup
16. marts, så aktionærer har
mulighed for at få et indblik i
Tryg-atmosfæren.
Læs mere på tryg.com/dk

Whistleblower
Tryg vil være en virksomhed, som medarbejdere, kunder, investorer, samarbejdspartnere og andre interessenter kan have
fuld tillid til. Tryg har derfor en whistleblower-linje, hvor alle interessenter kan
rapportere om alvorlige forseelser eller
mistanke herom. Alle henvendelser bliver
undersøgt nøje, og rapporteringen sker
fortroligt til formanden for revisionsudvalget
og til chefen for Compliance.
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Trygs bestyrelse

Trygs bestyrelses bestod i 2017 af 13 medlemmer: ni generalforsamlingsvalgte, hvoraf fem er uafhængige af hovedaktionæren TryghedsGruppen, fire
afhængige af TryghedsGruppen og fire medarbejderrepræsentanter.

Carl-Viggo Östlund (1955)

Jukka Pertola (1960)

Bestyrelsesmedlem
Fra en række ledende positioner i børsnoterede selskaber såvel som private selskaber har Carl-Viggo
Östlund erfaring fra forsikring, økonomi, logistik og
bank og har særlig indsigt i svenske markedsforhold.

Bestyrelsesnæstformand
Har særlige kompetencer inden for
ledelse, forsikring, IT og digitalisering, kommunikation og økonomi.
Jukka Pertola har mere end ti års
bestyrelseserfaring fra selskaber,
fonde og organisationer.

Elias Bakk (1975)
Medarbejdervalgt
bestyrelsesmedlem
Projektleder i Tryg. Ansat siden
2006.

Jørgen Huno Rasmussen (1952)

Torben Nielsen (1947)

Bestyrelsesformand
Har som tidligere administrerende direktør i
FlSmidth-koncernen erfaring med international
ledelse og særlige kompetencer inden for strategi,
forretningsudvikling, kommunikation, risikostyring
og økonomi. Tillige formand for TryghedsGruppen.

Bestyrelsesnæstformand
Har fra sit virke som tidligere Nationalbankdirektør særlige kompetencer inden
for ledelse, bestyrelsesforhold, økonomi,
finansiel virksomhed og risikostyring.

Tina Snejbjerg (1962)
Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem
Formand for Trygs Personaleforening i
Danmark. Ansat siden 1987.

Jesper Hjulmand (1963)

Anders Hjulmand (1951)
Bestyrelsesmedlem
Har erfaring med rådgivning af danske og
internationale, private og offentlige selskaber og fonde og erfaring inden for jura,
ledelse, strategi og forretningsudvikling.
Bestyrelsesmedlem i TryghedsGruppen.

Bestyrelsesmedlem
Har gennem sit arbejde i SEAS-NVE og sit
tidligere virke i Flyvevåbnet erfaring med M&A,
strategi, organisationsudvikling, kommunikation
og forretningsudvikling. Bestyrelsesmedlem i
TryghedsGruppen.

Lone Hansen (1966)
Medarbejdervalgt
bestyrelsesmedlem
Erhvervskundechef i Danmark.
Ansat siden 1990.

Tom Eileng (1954)
Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem
Formand i Finansforbundet Tryg, Norge
og erhvervskunderådgiver i Norge. Ansat
siden 1986.

Ida Sofie Jensen (1958)
Mari Thjømøe (1962)
Bestyrelsesmedlem
Har gennem sit tidligere arbejde i
norske Property ASA og flere
bestyrelsesposter kompetencer
inden for strategi, økonomi, finansiering og kommunikation og har
særlig indsigt i norske forhold.
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Bestyrelsesmedlem
Erfaring med virksomhedsdrift og sundhedsvæsenet samt ledelse, strategi,
politik og økonomi. Bestyrelsesmedlem
i TryghedsGruppen.

Lene Skole (1959)
Bestyrelsesmedlem
Har erfaring med internationale
virksomheder blandt andet gennem tidligere arbejde i Coloplast
og The Maersk Company Ltd.,
UK og har kompetencer inden
for strategi, økonomi, finansiering
og kommunikation.
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Medarbejderne er Trygs vigtigste aktiv, og vi har derfor
særlig fokus på balancen mellem arbejde og fritid, da det
er vigtigt, at vi har glade og tilfredse medarbejdere.

Arbejdsglæden
fortsætter med at stige
Medarbejderne er Trygs vigtigste aktiv. Derfor er det vigtigt, at vi har glade og tilfredse
medarbejdere. En gang om året tager vi
temperaturen på medarbejdertilfredsheden, og i efteråret 2017 viste målingen
for tredje år i træk en positiv udvikling i den
overordnede tilfredshed. Tryg ligger på en
score på 76, hvilket er et meget højt niveau
og en stigning på to procentpoint sammenlignet med 2016 – og blandt de allerbedste
i branchen. I Tryg har vi en række initiativer
for at sikre den høje medarbejdertilfredshed. Særlig opmærksomhed er der på balancen mellem arbejde og fritid.
Kompetenceudvikling
Udvikling af vores medarbejdere har høj
prioritet i Tryg. Blandt andet tilbyder vi relevante karriereveje, så medarbejderne hele
tiden får de rette udfordringer. Det kan for
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eksempel være særlige rotationsforløb,
hvor udvalgte medarbejdere bliver udfordret i nye afdelinger og stillinger for at udvide deres kompetencer.
Kvinder i ledelse
Tryg har stor fokus på mangfoldighed og
på at sikre lige muligheder for mænd og
kvinder. Tryg har et konkret mål for antallet
af kvindelige ledere for at fremme antallet af
kvinder på alle ledelsesniveauer. Sammen
med en række andre store virksomheder
deltager vi i Danish Diversity Council (DDC),
der har fokus på at sikre flere kvinder på
toplederposter. Fem kvindelige ledere fra
Tryg deltog i et intensivt uddannelsesforløb
i 2017 – og i 2018 deltager fem nye kvinder
fra Tryg i DDC-forløbet.

Arbejdsglæde
78

47  %

76
76

Kvinder

74

53 %

72

74

Mænd

70

51   %

68

30-49 år, 15 % under
30 år, 34 % 50+

66

119

64
Tryg

Med ikke-vestlig baggrund

2017

2016

68 68

68 68

Nordic*

Nordic financial
market*

* Source: Global Employee and Leadership Index
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Alle danske kunder i Tryg er medlem af TryghedsGruppen, der er hovedejer af Tryg og står bag TrygFonden. Hver dag arbejder TryghedsGruppen,
TrygFonden og Tryg – på hver vores måde – for at skabe tryghed i Danmark.
En meget synlig del af dette arbejde sker gennem TrygFonden, som er
finansieret gennem TryghedsGruppens overskud. Overskuddet stammer
blandt andet fra det aktieudbytte, Tryg udbetaler til sine aktionærer.

Sammen skaber
vi tryghed
Krammebamser
TrygFonden har gennem tiden uddelt over
500.000 krammebamser til børn, der skal
i narkose eller specialiserede behandlingsforløb på et hospital eller specialklinik.
Læs om flere tryghedsskabende
projekter på trygfonden.dk

I 2017 uddelte TrygFonden 600 millioner
DKK til tryghedsskabende aktiviteter med
sikkerhed, sundhed og trivsel som kerneområder. I 2018 er dette beløb uændret.
Udover de store indsatsområder som
hjertestartere og kystlivredning driver og
støtter TrygFonden hundredvis af projekter
over hele landet og står også i spidsen for
eksempelvis uddeling af krammebamser.
TrygFonden har gennem tiden uddelt over
500.000 krammebamser til børn, der skal
i narkose eller specialiserede behandlingsforløb på et hospital eller specialklinik.
En blød isbjørn i armene giver midt i det
ukendte tryghed og glæde hos et barn,
der skal igennem en svær situation. Efter
operationen flytter krammebamsen med
børnene hjem og bliver et godt minde.

32 | Tryg årsprofil 2018

Medlemsbonus
I 2017 udbetalte TryghedsGruppen for
anden gang bonus til sine medlemmer.
Beløbet svarede til 8 procent af det beløb,
kunderne i alt betalte for deres forsikringer
hos Tryg for 2016. Læs mere på side 13.
Lokale projekter
TrygFonden står hvert år bag hundredvis af
projekter. En del af dem er små regionale
donationer som for eksempel redningsveste til den lokale roklub. Alle donationer
gør en forskel for den lokale sikkerhed,
sundhed eller trivsel.
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I en verden i forandring er det vigtigt, at økonomistyringen følger
med udviklingen. Koncernfinansdirektør Christian Baltzer fortæller,
hvordan Tryg har valgt at styre økonomien og foretage prioriteringer
i en foranderlig verden.

Økonomistyring
i en foranderlig verden
Christian Baltzer, koncernfinansdirektør
Tidligere var Tryg styret ud fra en traditionel tankegang med årlige budgetter,
der gav de enkelte ledere mulighed for at
disponere inden for de rammer, som de
fik tildelt hvert år. Men i erkendelse af at
forandringer sker med større hastighed,
har Tryg valgt at droppe budgetterne og
i stedet foretage en fremskrivning hvert
kvartal og på denne baggrund beslutte,
hvilke initiativer der skal prioriteres.

gennemføre nye initiativer, der kan forbedre
indtjeningen og kundeoplevelsen.

Dermed har vi hele tiden fingeren på pulsen og overblik over den økonomiske udvikling, og hvor vi er på vej hen. Dette giver
os en helt anden fleksibilitet, når vi skal
træffe beslutninger og prioritere de bedste
nye tiltag, forklarer Christian Baltzer.

Et godt eksempel er udviklingen af et helt
nyt skadesystem, som er centralt for udviklingen og effektiviseringen af Tryg.

Dette giver også forretningsområderne
i Tryg bedre og hurtigere mulighed for at
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Ved at gå væk fra de traditionelle budgetter, hvor vi låser vores økonomi fast for
et helt år af gangen, har vi nu fået frigjort
økonomiske ressourcer, der løbende kan
tildeles projekter, som kan præsentere
gode businesscases til gavn for både Tryg
og kunderne, fortæller Christian Baltzer.

Vi bruger vores data aktivt
Et vigtigt element i forhold til at drive en
effektiv forsikringsvirksomhed er at være
i stand til at udnytte den viden, der ligger i
alle de data, vi har om kunderne. Dette om-

fatter både anvendelse af data til at sikre,
at Tryg kontakter potentielle kunder med
størst mulighed for et salg, og vedrører ikke
mindst, at vi anvender data til at fastsætte
den rigtige pris i forhold til risikoen.
Vi er netop nu godt i gang med et stort
projekt – Customer Analytics – hvor vi
etablerer intelligente modeller og digitale
løsninger, der gør os i stand til at analysere
den store mængde data, som er opsamlet
gennem mange år. Den analytiske anvendelse af data giver os bedre mulighed for
at tilbyde kunderne mere individualiserede
priser, der afspejler deres egen risikoprofil.

”Men i erkendelse af at forandringer sker med større hastighed,
har Tryg valgt at droppe budgetterne og i stedet foretage en
fremskrivning hvert kvartal og på denne baggrund beslutte,
hvilke initiativer der skal prioriteres.”
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Udlodning mio. DKK

2017

2016

2015

2014

2013

Udbytte
1.827 1.770 1.759
Udbytte pr. aktie (DKK)a)
6,4
6,2
6,0
Udbytteprocent
73 %
72 %
89 %
Ekstraordinært aktietilbagekøb			1.000
Ekstraordinært udbytteb)
1.000 1.000

1.731
5,8
68 %
1.000

1.656
5,4
70 %
1.000

a) Udbytte pr. aktie inkluderer kvartalsudbytter for 1.-3. kvartal udbetalt i april, juli og oktober 2017 og udbytte på 1,60
DKK foreslået af bestyrelsen til godkendelse på generalforsamlingen. b) Foreslået af bestyrelsen til godkendelse på
generalforsamlingen.

Forstå regnskabet

2017

6,40       

DKK

Udbytte pr. aktie

3,31       

DKK

I november 2017 afholdt Tryg en Kapitalmarkedsdag i London, hvor nye finansielle
mål og kundemål blev offentliggjort, og
som efterfølgende blev opdateret efter
købet af Alka. Et forsikringsteknisk resultat
på 3,3 mia. DKK er målet i 2020 i kombination med en omkostningsprocent på omkring 14 og en combined ratio på eller under
86. Målet for egenkapitalforrentningen
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er 21 procent eller derover efter skat. Trygs
kundemål er en TNPS (transactional net
promoter score) på 70 i 2020 sammenlignet med et niveau på 62 i 2017 samt en
stigning på 10 procent i antal produkter pr.
kunde i samme periode.
Tryg er det eneste børsnoterede forsikringsselskab i Norden, der udelukkende
tilbyder ren skadeforsikring. Set fra et investeringsperspektiv er dette vigtigt, da
afkastet inden for skadeforsikring er betydeligt højere end afkastet inden for livsforsikring og bankvirksomhed. Derfor er
egenkapitalforrentningen også væsentligt
højere. Norden er et attraktivt marked i
forhold til mange andre europæiske lande, da markedsgennemtrængningen (målt
som skadeforsikringspræmier i procent
af bruttonationalproduktet) er høj, og
koncentrationen af produkter er forholdsvis lav. I mange europæiske lande udgør
bilforsikring cirka 50 procent eller mere
af det samlede skadeforsikringsmarked,
mens denne forsikringstype tegner sig for

02

Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente
Resultatet, som er skabt af selskabets investeringsaktiviteter i form af afkast
på obligationer, aktier, ejendomme m.v. Den del af investeringsafkastet, som
vedrører de mange præmie- og erstatningshensættelser, overføres til det forsikringstekniske resultat. Tryg ønsker at have en konservativ risikoprofil og anvende
hovedparten af investeringerne til at understørre forsikringsforretningen.

Ekstraordinært
udbytte pr. aktie

Hvorfor investere
i Tryg?
Som aktionær i Tryg får du alle fordele ved
en stabil og yderst attraktiv nordisk skadeforsikringssektor, hvor margin er blandt de
højeste i verden. Privat og Erhverv (små og
mellemstore virksomheder) udgør mere
end 70 procent af præmieindtægterne,
hvilket medvirker til at fastholde meget stabile resultater. Udlodning af overskud sker
primært direkte, hvilket er en vigtig differentierende faktor i forhold til mange andre
markeder. Dette sikrer et tættere kundeforhold, øger værdien af vores brand og sikrer
i sidste ende betydeligt højere fastholdelsesniveauer sammenlignet med de fleste markeder.

01

Forsikringsteknisk resultat
Resultatet, som er skabt af selskabets forsikringsmæssige aktiviteter, det vil sige
nettoeffekten af de modtagne præmier fratrukket erstatninger og omkostninger.
Tryg ønsker, at forsikringsforretningen er det primære, og at hovedparten af det
samlede resultat skal komme herfra.

03
04
en mere beskeden andel på 30-35 procent
af forsikringsmarkedet i Norden som helhed. Kunder i de nordiske lande har flere
ejendele og er mere optaget af at beskytte
deres ejendele, hvorfor køb af forsikringer
er mere udbredt i regionen. Udover bilforsikringer er nøgleprodukter husforsikring,
indbo-, ulykkes- samt sundheds- og rejseforsikring.
Tryg-aktien er en udbytteaktie, og Tryg har
som mål at udbetale et stigende nominelt
udbytte på helårsbasis samt at udbetale
60-90 procent af resultatet efter skat i ordinært udbytte. Siden 2015 har Tryg udbetalt
udbytte halvårligt, men fra 1. kvartal 2017
har vi udbetalt kvartalsudbytte. Desuden
kan yderligere tilpasning af kapitalniveauet
ske igennem udbetaling af ekstraordinært
udbytte. På Kapitalmarkedsdagen i 2017
meddelte Tryg, at der efter den ordinære
generalforsamling i 2018 vil blive udbetalt
et ekstraordinært udbytte svarende til 3,31
DKK pr. aktie, eller i alt 1 mia. DKK.

05
06

Resultat
Resultatet, som er skabt af selskabets forsikringsmæssige aktiviteter og investeringsvirksomhed efter fradrag af skat.

Egenkapitalforrentning
Egenkapitalforrentning udtrykker, hvor stort et afkast Tryg har opnået i forhold til
den gennemsnitlige egenkapital i Tryg. Egenkapitalen svarer til forskellen mellem
værdien af aktiver og forpligtigelser. Tryg har et mål om en egenkapitalforrentning
på 21 procent eller derover, hvilket blandt andet understøtter målet om et stabilt
og stigende udbytte til aktionærerne.
Præmievækst i lokal valuta
Udtrykker væksten ved konstante valutakurser mellem danske og norske kroner
samt danske og svenske kroner. På den måde får man et udtryk for den reelle
vækst, som ikke påvirkes af udsving i valutakurser. Man kan således opleve, at
ændringen i præmieindtægter i resultatopgørelsen fra det ene år til det andet er
meget forskellig fra væksten i lokal valuta.
Erstatningsprocent
Erstatningsprocenten udtrykker, hvor meget erstatningerne udgør af præmieindtægten. En erstatningsprocent på 73 er udtryk for, at for hver 100 DKK Tryg
har i præmieindtægt, anvendes der 73 DKK til erstatninger.

Resultatoversigt
Mio. DKK
Bruttopræmieindtægter
01
Forsikringsteknisk resultat
Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente
Resultat før skat
Resultat af fortsættende aktiviteter
03
Resultat
Afløbsresultat f.e.r.
Balance
Forsikringsmæssige hensættelser, i alt
Forsikringsaktiver, i alt
Egenkapital, i alt
Aktiver, i alt
Nøgletal
Egenkapitalforrentning efter skat (%)
Antal aktier 31. december (1.000 stk.)
Resultat pr. aktie (DKK)
Indre værdi pr. aktie (DKK)
Ordinært udbytte pr. aktie (DKK)
Ekstraordinært udbytte pr. aktie (DKK)
Præmievækst i lokal valuta
Bruttoerstatningsprocent
Nettogenforsikringsprocent
Skadeforløb i procent
Bruttoomkostningsprocent
Combined ratio

04

02

2017

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

05
06
07

1,7

0,1

66,1
4,3

65,6
5,4

70,4
14,0

71,0
15,7

84,4

86,7

Afløb f.e.r i procent
Storskader f.e.r. i procent
Vejrskader f.e.r. i procent

-5,4
1,4
1,7

-7,0
2,2
2,0

Combined ratio opdelt på forretningsområder
Privat
Erhverv
Industri
Sverige

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

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

08

a) Ordinært udbytte per aktie i 2017 omfatter udbetalt udbytte i april, juli og oktober på 1,60 DKK og for

07
08

Omkostningsprocent
Omkostningsprocenten udtrykker, hvor meget omkostningerne udgør af præmieindtægten. En omkostningsprocent på 15 er udtryk for, at for hver 100 DKK
Tryg har i præmieindtægt, anvendes der 15 DKK til omkostninger. Tryg har et
mål om en omkostningsprocent på omkring 14. En lav omkostningsprocent
understøtter både de økonomiske mål og forbedrer Trygs konkurrencemæssige position.
Combined ratio
Combined ratio udtrykker, hvor meget erstatninger og omkostninger udgør af
præmieindtægten. En combined ratio på 84 er udtryk for, at for hver 100 DKK
Tryg har i præmieindtægt, tjenes der 16 DKK. Tryg har et mål om at have en
combined ratio på 86 eller derunder i 2020.
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Resultatoversigt

Mio. DKK

Balance

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

Balance
Forsikringsmæssige hensættelser, i alt
Forsikringsaktiver, i alt
Egenkapital, i alt
Aktiver, i alt

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

Nøgletal
Egenkapitalforrentning efter skat (%)
Antal aktier 31. december (1.000 stk.)
Resultat pr. aktie (DKK)
Indre værdi pr. aktie (DKK)
Ordinært udbytte pr. aktie (DKK)
Ekstraordinært udbytte pr. aktie (DKK)

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

Præmievækst i lokal valuta

1,7

0,1

-0,8

-1,1

-2,7

Bruttoerstatningsprocent
Nettogenforsikringsprocent

66,1
4,3

65,6
5,4

75,4
-3,9

67,8
1,8

73,9
-1,8

Skadeforløb i procent
Bruttoomkostningsprocent

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

Afløb f.e.r i procent
Storskader f.e.r. i procent
Vejrskader f.e.r. i procent

-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 opdelt på forretningsområder
Privat
Erhverv
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

Bruttopræmieindtægter
Forsikringsteknisk resultat
Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente
Resultat før skat
Resultat af fortsættende aktiviteter
Resultat
Afløbsresultat f.e.r.

Mio. DKK

2017

2016

Aktiver
Immaterielle aktiver
Materielle aktiver
Investeringsejendomme
Investeringer i associerede virksomheder

1.105
67
1.324
225

884
49
2.323
218

Kapitalandele
Investeringsforeningsandele
Obligationer
Indlån i kreditinstitutter
Afledte finansielle instrumenter
Andre finansielle investeringsaktiver, i alt
Investeringsaktiver, i alt
Genforsikringsandele af hensættelser til forsikringskontrakter
Tilgodehavender
Andre aktiver
Periodeafgrænsningsposter

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

Aktiver, i alt

51.367

49.861

Egenkapital
Ansvarlig lånekapital

12.616
2.412

9.437
2.567

Præmiehensættelser
Erstatningshensættelser
Hensættelser til bonus og præmierabatter
Hensættelser til forsikringskontrakter, i alt
Andre hensatte forpligtelser
Gæld
Periodeafgrænsningsposter

5.559
23.925
534
30.018
1.057
5.221
43

5.487
25.452
588
31.527
1.172
5.113
45

Passiver, i alt

51.367

49.861

Passiver

a) Ordinært udbytte per aktie i 2017 omfatter udbetalt udbytte i april, juli og oktober på 1,60 DKK og foreslået udbytte på 1,60 DKK som udbetales den 21. marts 2018.
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Hovedtal for Privat og Erhverv

Hovedtal for Industri og Sverige

Hovedtal for Privat
Mio. DKK

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

1.783
-211
-7

1.566
-158
-4

1.438
-148
8

1.611
-23
24

1.352
-43
26

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

Forsikringsteknisk resultat
Afløbsresultat f.e.r.

1.565

1.404

306

312

1.298
324

1.612
357

1.335
310

Forsikringsteknisk resultat
Afløbsresultat f.e.r.

Nøgletal
Præmievækst i lokal valuta

1,1

0,8

0,3

0,0

-2,2

Bruttoerstatningsprocent
Nettogenforsikringsprocent
Skadeforløb i procent
Bruttoomkostningsprocent

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

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

82,1
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

Bruttopræmieindtægter
Bruttoerstatningsudgifter
Bruttoomkostninger

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

Nøgletal
Præmievækst i lokal valuta

2,1

-1,2

0,0

1,1

-2,9

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

Bruttoerstatningsprocent
Nettogenforsikringsprocent
Skadeforløb i procent
Bruttoomkostningsprocent

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

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

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

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

Hovedtal for Erhverv
Mio. DKK

Mio. DKK
Bruttopræmieindtægter
Bruttoerstatningsudgifter
Bruttoomkostninger

Hovedtal for Sverige
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 af bruttoforretning
Resultat af afgiven forretning
Forsikringsteknisk rente 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
Afløbsresultat f.e.r.

120

304

658
388

171

329

98

117

218
149

118
43

149
20

Nøgletal
Præmievækst i lokal valuta

-0,7

-1,3

-2,9

-3,0

-2,9

Nøgletal
Præmievækst i lokal valuta

12,5

3,4

-3,1

-7,4

-4,9

Bruttoerstatningsprocent
Nettogenforsikringsprocent
Skadeforløb i procent
Bruttoomkostningsprocent

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

Bruttoerstatningsprocent
Nettogenforsikringsprocent
Skadeforløb i procent
Bruttoomkostningsprocent

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. afløb
Afløb f.e.r. i procent
Storskader f.e.r. i procent
Vejrskader f.e.r. i procent

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. afløb
Afløb f.e.r. i procent
Vejrskader f.e.r. i procent

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

Bruttopræmieindtægter
Bruttoerstatningsudgifter
Bruttoomkostninger
Resultat af bruttoforretning
Resultat af afgiven forretning
Forsikringsteknisk rente f.e.r.
Forsikringsteknisk resultat
Afløbsresultat f.e.r.
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Mio. DKK
Bruttopræmieindtægter
Bruttoerstatningsudgifter
Bruttoomkostninger
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Geografiske segmenter

Geografiske segmenter

Mio. DKK

2017

2016

2015

2014

2013

Mio. DKK

Dansk skadeforsikring *
Bruttopræmieindtægter

9.606

9.467

9.346

9.361

9.534

Tryg
Bruttopræmieindtægter

Forsikringsteknisk resultat
Afløbsresultat f.e.r.

1.783
449

1.587
509

1.371
512

1.510
564

1.202
566

Nøgletal
Bruttoerstatningsprocent
Nettogenforsikringsprocent
Skadeforløb i procent
Bruttoomkostningsprocent

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

Afløbsresultat f.e.r. i procent
Antal fuldtidsmedarbejdere 31. december

-4,7
1.933

-5,4
1.839

-5,5
1.859

-6,0
2.007

-5,9
2.046

Norsk skadeforsikring
Bruttopræmieindtægter

6.272

6.371

6.766

7.337

7.819

Forsikringsteknisk resultat
Afløbsresultat f.e.r.

770
422

1.013
678

844
492

1.478
501

1.258
387

Nøgletal
Bruttoerstatningsprocent
Nettogenforsikringsprocent
Skadeforløb i procent
Bruttoomkostningsprocent

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

87,9

84,2

87,9

80,4

84,5

Afløbsresultat f.e.r. i procent
Antal fuldtidsmedarbejdere 31. december

-6,7
1.042

-10,6
1.040

-7,3
1.113

-6,8
1.167

-4,9
1.199

Svensk skadeforsikring
Bruttopræmieindtægter

2.121

1.888

1.894

1.975

2.169

236
101

40
52

328
208

44
66

36
17

Forsikringsteknisk resultat
Afløbsresultat f.e.r.

2017

2016

2015

2014

2013

17.963

17.707

17.977

18.652

19.504

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

Nøgletal
Bruttoerstatningsprocent
Nettogenforsikringsprocent
Skadeforløb i procent
Bruttoomkostningsprocent

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

Forsikringsteknisk resultat
Investeringsafkast
Andre indtægter og omkostninger
Resultat før skat
Afløbsresultat f.e.r.

Afløbsresultat f.e.r. i procent
Antal fuldtidsmedarbejdere, fortsættende aktiviteter 31. december

*Omfatter dansk skadeforsikring og garantiforsikring, Finland.
**Beløb, der vedrører elimineringer, 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 kende
tegnet 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 2017 for en gennemgang af nogle af de faktorer, som vil kunne påvirke koncernens resultater eller forsikringsbranchen.

Nøgletal
Bruttoerstatningsprocent
Nettogenforsikringsprocent
Skadeforløb i procent
Bruttoomkostningsprocent

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

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

Combined ratio

88,5

Afløbsresultat f.e.r. i procent
Antal fuldtidsmedarbejdere 31. december

-4,8
398

Øvrige**
Bruttopræmieindtægter
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 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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