TryghedsGruppens økonomi
Nedenfor gives en kort oversigt over TryghedsGruppens økonomi. Den aktuelle formue er genereret gennem mange år. Det løbende overskud i TryghedsGruppen er baseret på afkastet fra ejerskab af Tryg samt TryghedsGruppens øvrige investeringer.
TryghedsGruppen har en solid og velkonsolideret økonomi. TryghedsGruppen forvalter (ultimo
2013) en formue på 33 mia. kroner og opnåede i 2013 et økonomisk resultat på 1,3 mia. kroner. Heraf stammer de 960 mio. kroner fra udbytte fra Tryg og 555 mio. kroner fra afkast af
øvrige investeringer. Der blev i 2013 givet 550 mio. kroner til almennyttige formål via TrygFonden.
Økonomisk grundlag for TryghedsGruppen ultimo 2013 1

Økonomiske fundament
Ejerskabet af Tryg er det væsentligste økonomiske fundament for TryghedsGruppen. TryghedsGruppen har 60 procent ejerskab af Tryg. Investeringen i Tryg udgør ca. 19 mia. kroner,
svarende til 52 procent af TryghedsGruppens samlede formue (ultimo 2013). TryghedsGruppens samlede formue og Trygs andel heraf er afhængig af selskabets aktiekurs.
Tryg er det største skadesforsikringsselskab i Danmark med en markedsandel på 19 procent.
Omsætningen i Tryg var i 2013 ca. 20 mia. kroner og nettoresultatet 2.4 mia. kroner.
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Udbytte og afkast
Investeringen i Tryg er TryghedsGruppens største aktiv og primære indtægtskilde. Trygs udvikling på det nordiske forsikringsmarked har således væsentlig indflydelse på TryghedsGruppens økonomi.
Udover ejerskabet af Tryg har TryghedsGruppen en del af formuen placeret i en bred portefølje
af værdipapirer og direkte i større veldrevne virksomheder. Udover at give et årligt afkast udgør investeringerne kapitalberedskabet for Tryg (og TrygFonden). Nedenfor ses udviklingen for
udbytte og afkast fra Tryg og investering i værdipapirer over en periode på fem år.

Tryg udbytte1 i mio. kroner

Afkast på kapitalforvaltning i mio. kroner

1

Udbyttet fra Tryg inkluderer ikke effekt fra et aktietilbagekøb som i 2013 udgjorde 461 mio. kroner, der primært
anvendes til justering af Trygs balance.
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