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HOVEd-
PuNKTER 

 I  2008

 › Protector tegnet i 2008 forsikringer for NOK 729 millioner 
mot NOK 664,9 millioner i 2007, en økning på 10 %. 

 › Veksten skjedde innen områdene bedrift og offentlig 
sektor, hvor økningen i volum var ca. 26 %. Premievolu-
met innen eierskifteforsikring ble 11 % lavere på grunn av 
redusert omløpshastighet i eiendomsmarkedet.   

 › driftsresultatet ble NOK 9,4 millioner mot NOK 100,1 
millioner i 2007. det turbulente finansmarkedet i 2008 er 
hovedårsaken til nedgangen.

 › Combined ratio i 2008 ble 94,9 %. dette er på linje med de 
andre skadeforsikringsselskapene i markedet. 

 › Protector går inn i 2009 med en styrket markedsposisjon, 
som følge av konsolideringen innenfor områdene selska-
pet opererer i. 

 › Styret foreslår et utbytte på NOK 0,35 per aksje.

Protectors ledergruppe. Fra venstre: Trond Høye (Forsikringsdirektør), merete C Bernau (direktør Eierskifte skadeoppgjør), Pia Almvang 
(direktør Bedrift), Svein Andreassen (direktør Eierskifte salg),  Fredrik messel (direktør Bedrift skadeoppgjør), ditlev de Vibe Vanay 
(Finansdirektør). Foran: Sverre Bjerkeli (Administrerende direktør).   

FINANSIELL KALENDER 2009:

15. april Ordinær generalforsamling 

7.  mai Resultat 1. kvartal 2009

29. juli Resultat 2. kvartal 2009

5. november Resultat 3. kvartal 2009

  

2008 PROTECTOR ÅRSRAPPORT4 52008 PROTECTOR ÅRSRAPPORT



DETTE ER 
PROTECTOR

 
Protector startet tegning av forsikringer 1. januar 
2004, og har hatt rask vekst. Selskapet har sterk 

fokus på risikoseleksjon og markedsmessig  
bearbeiding. I mai 2007 ble Protector notert på Oslo 

Børs, noe som har vært et uttalt mål fra starten.

WhAT mATTERS IS NOT ThE SIzE OF 
ThE DOg IN ThE FIghT, BuT ThE SIzE 
OF ThE FIghT IN ThE DOg.

Grunnlaget for lønnsom vekst er lagt gjennom en ”skalerbar 
forretningsmodell”. det er bygget opp solid kompetanse som 
sammen med egenutviklede systemer bidrar til å oppnå vekst 
uten vesentlige pådrag i kostnader.

FORRETNINgSIDè
Protector skal være utfordreren til de etablerte forsikrings-
selskapene. dette skal vi være gjennom unike relasjoner, god 
beslutningsevne og kostnadseffektive løsninger.

FORRETNINgSmåL Og STRATEgI
Protector har mål om lønnsom vekst også i årene som kommer. 
mange av grunnlagsinvesteringene er gjort, og en økning 
i premieinntektene vil bidra til å nå vårt mål om kostnads-
lederskap.
 
Selskapet har som mål å være:
 › Topp 3 i våre utvalgte segmenter
 ›  Kostnadsledende. Kostnadsprosenten i 2008 var 18%,  

tilnærmet det samme som 2007. målet i 2009 er 17%.
 › Foretrukket av våre distribusjonskanaler 

Selskapet har i 2008 revidert sine langsiktige finansielle 
målsettinger:
 › Vekstrate brutto forfalt premie: 10% (35%)
 › Combined ratio netto: 92% (88%)
 › Solvensmargin: 80% (80%)
 › Solvenskapitalavkastning: 20% (20%)

DISTRIBuSjONSSTRATEgI
Protector har en tydelig distribusjonsstrategi; distribusjon 
skjer gjennom samarbeidspartnere. Vår forretning i bedrifts-
markedet og offentlig sektor går gjennom forsikringsmeglere. 
det samme er tilfellet med våre affinityprogrammer. Eierskifte-
forsikring selges gjennom utvalgte eiendomsmeglere.

mARKESSTRATEgI
Protector har virksomhet innen landbasert forsikring.  
Selskapet har tydelig definerte segmenter: 

BEdRIFTSmARKEdET. Protectors segment er bedrifter med 
årlige forsikringspremier på over NOK 100.000. det største 
antall kunder ligger i intervallet under NOK 1 mill, men 
Protector har også større bedrifter som sin målgruppe. de 
største med en årlig premie på NOK 10 – 20 millioner. Ved 
inngangen til 2009 teller kundelisten over 900 bedrifter.

OFFENTlIG SEKTOR. Protector har etablert seg som en av 
de tre største aktørene innen kommunal sektor, og hadde 
140 kommuner på kundelisten ved utgangen av 2008. Enga-
sjementene varierer fra enkeltstående produktdekninger til 
totalleveranser.

AFFINITy. dette er grupperte forsikringsordninger. Eier-
skifteforsikring er ett eksempel, og det klart største av 
Protectors affinityprogrammer. Affinityordninger i små- 
bedriftsmarkedet er et interessant segment. På dette 
området ønsker Protector i samarbeid med forsikrings-
meglerne å utfordre de to etablerte aktørene som i dag har 
ca. 90% markedsandel.

SKADEOPPgjøR
Skadeoppgjør er sannhetens øyeblikk for forsikringsselskaper, 
og Protector valgte derfor i 2005 å opprette sin egen skade-
oppgjørsavdeling innen eierskifteforsikring. det har blitt 
bygget opp betydelig kompetanse på dette området, og ved 
inngangen til 2009 var det 30 personer som jobbet heltid 
med skadeoppgjør innen eierskifte. I 2007 ble det også 
besluttet å opprette egen skadeoppgjørsavdeling for bedrift 
og offentlig sektor. Ved inngangen til 2009 var det 8 med-
arbeidere i denne avdelingen.

IT-STRATEgI
Protector har en strategi som innebærer egenutvikling av 
IT-løsninger. Selskapets systemer for administrasjon av for-
sikringsavtaler og for skadeoppgjør er derfor utviklet av egne 
ansatte. Systemene er utviklet med standardiserte verktøy 
og er basert på at de skal være tilgjengelige på WEB. dette 
gjør det enkelt å distribuere data og funksjoner til sam-
arbeidspartnere og kunder.

PRESTASjONSKuLTuR
Protectors organisasjon er bygget opp rundt høyt kvalifiserte 
medarbeidere og teller 96 mennesker ved inngangen til 
2009. de fleste med lang erfaring fra forsikringsbransjen. I 
tillegg til skadeoppgjør er det investert betydelige ressurser 
på underwriting, analyse, salg og service. 

det er etablert tydelige mål for alle medarbeidere, og disse 
målene er knyttet opp mot individuelle prestasjonskontrakter. 
det er etablert en struktur for medarbeidersamtaler som 
gjennomføres i hele organisasjonen. Som en del av måle-
kriteriene ligger Protectors verdier: Troverdig, Imøtekommende, 
modig og Engasjert.



[1.000 NOK] 2008 2007 2006

Brutto forfalt premie 728 997  664 941  515 956  
Brutto opptjent premie 720 491  649 635  478 397  
Påløpte erstatninger brutto (549 069)  (533 555)  (263 603)  
Opptjent premie f.e.r. 592 370  375 778  255 909  
Påløpte erstatninger f.e.r. (477 063)  (268 807)  (145 999)  
Netto provisjonsinntekter 32 727  47 125  39 850  
driftskostnader (117 921  (101 070)  (85 077)  
Andre inntekter/kostnader 7 537  6 926  3 778  
Netto finansinntekter (28 217)  40 152  12 159  

Driftsresultat før sikkerhetsavsetninger 9 433  100 104  80 619  

Endring sikkerhetsavsetninger (54 828)  (51 891) (41 270)  
Resultat før skatt (45 395)  48 213  39 349  
Resultat etter skatt (55 125)  37 680  29 666  
Skadeprosent brutto (1) 76,2 % 82,1 % 55,1 %
Kostnadsprosent brutto (2) 18,0 % 17,6 % 21,7 %
Combined ratio brutto (3) 94,2 % 99,3 % 76,8 %
Skadeprosent f.e.r. (4) 80,5 % 71,5 % 57,1 %
Kostnadsprosent f.e.r. (5) 14,4 % 14,4 % 17,7 %
Combined ratio f.e.r. (6) 94,9 % 85,9 % 74,7 %
Egenregningsandel (7) 82,2 % 57,8 % 53,5 %
Solvenskapital (8) 508 866 642 572 326 526
Solvensmargin (9) 81 % 161 % 122 %
Kapitaldekning (10) 34 % 121 % 136 %
driftsresultat per aksje (11) 0,10  1,06  1,22  
Resultat per aksje (12) (0,60)  0,40  0,45  

(1) Brutto påløpte erstatninger i % av brutto opptjent premie

(2) Brutto forsikringsrelaterte driftskostnader i % av brutto opptjent premie

(3) Skadeprosent brutto + kostnadsprosent brutto

(4) Påløpte erstatninger f.e.r. i % av opptjent premie f.e.r.

(5) Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r. i % av opptjent premie f.e.r.

(6) Skadeprosent f.e.r + Kostnadsprosent f.e.r.

(7) Opptjent premie f.e.r i % av brutto opptjent premie

(8) Egenkapital + sikkerhetsavsetninger

(9) Solvenskapital i % av forfalt premie for egenregning

(10) Netto ansvarlig kapital inklusive periodens resultat i % av risikovektet beregningsgrunnlag

(11) driftsresultat før sikkerhetsavsetninger dividert på tidsveiet gjennomsnittlig antall aksjer

(12) Resultat etter skatt dividert på tidsveiet gjennomsnittlig antall aksjer

NøKKElTAll

dITlEV dE VIBE VANAy (42)  
Er finansdirektør i Protector. Han har vært ansatt siden 2005 og er 
utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Vanay har mer enn 
10 års erfaring fra forsikring, finans, økonomi, business controlling 
og IT. Han har tidligere jobbet i Storebrand, If og Tinde. 
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2008 – ET vANSKELIg mARKED

med finanskrise i verden og en eiendomskrise som også slår hardt inn i Norge har 
vi vært igjennom et uvanlig turbulent år. meget svak finansavkastning og kraftig 
omsetningsfall i vårt eierskifteforsikringsmarked er et direkte resultat av denne 
situasjonen. det er likevel grunn til å minne seg selv om at norsk skadeforsikring er 
et av de aller beste segmenter å være i for øyeblikket. Etterspørselen etter forsikring 
er tilnærmet konstant og forventninger om fremtiden er på ingen måte negative. 
Protector har ingen gjeld, er meget likvide og har en svært solid balanse. det er 
derfor mulig å gå inn i 2009 med et ganske optimistisk syn både på markedet og på 
våre muligheter i dette.

RESuLTATET våRT I 2008 ER PREgET Av 3 hOvEDTREKK;
 › et negativt finansresultat på 28.2 millioner kroner, drevet av tap på aksjer på 77.5 mil-

lioner kroner. det er til liten trøst at vi ”kun” har 44.7% tap når Oslo Børs faller 54.1%
 ›  en akseptabel Combined Ratio på 94.9%  
 ›  en god vekst i totale premieinntekter på 10% til tross for et meget svakt brukt-

boligmarked

EIERSKIFTE
Innen Eierskifteforsikringsmarkedet har vi opprettholdt en markedsandel på 
omkring 50% gjennom året. markedsundersøkelser viser at våre kunder, og da særlig 
de som får meldt et krav mot seg, er usedvanlig godt fornøyd med vår kvalitet. På 
en skala fra 0-100 scorer vi historisk høye 87. I tilsvarende undersøkelser hos våre 
samarbeidspartnere på eiendomsmeglersiden scorer vi også veldig godt. Vi bukker 
dypt for tilbakemeldingene fra markedet og gyver løs på et nytt år med masse energi 
og entusiasme. Innen skadeoppgjør har vi fremdeles muligheter for å bedre oss på 
områdene kommunikasjon (og da særlig tlf bruk) og proaktivitet i de kompliserte 
skadeoppgjørene. Når det gjelder antall stevninger mot oss på dette området, så har 
antallet sunket fra 319 i 2007 til 227 i 2008. Samtidig viser tallene våre at vi gjør det 
svært godt i retten med sifrene 49 – 29 – 34 i seier, uavgjort og tap.  

BEDRIFTSmARKED & OFFENTLIg SEKTOR
I bedriftsmarkedet og offentlig sektor styrker vi vår posisjon med nye 26% vekst. 
Samlet sett representerer denne sektor omtrent 2/3 av vårt samlede volum. Vår 
skalerbare forretningsmodell har ført til at vi antagelig har kostnadslederskap i dette 
segment i Norge i dag. Veksten kommer særlig fra de store forsikringsmeglerne 

GOd VEKST OG STyRKET mARKEdS-
POSISjON I ET TuRBulENT mARKEd

som gir oss flere anbudsmuligheter og mer forretning. Vi har også klart å vinne noen 
større kunder i 2008 selv om priskonkurransen er relativt tøff. I kommunemarkedet 
har vi opprettholdt vår sterke nr 3 posisjon i det norske markedet med ca. 140 
kommuner på kundelisten. Internt er et større kompetanseutviklingsprosjekt gjennom-
ført med god effekt på vår leveransekvalitet og effektivitet. Vi er 35 ansatte innen 
denne sektor, har god inngangsfart i 2009 og gleder oss til ytterligere lønnsom vekst.

Til slutt vil jeg benytte anledningen til å takke alle Forsikringsmeglere og Eiendoms-
meglere vi samarbeider med. Vi skal anstrenge oss enda hardere i 2009 for at dine 
kunder skal oppleve oss som et godt selskap.

Sverre Bjerkeli 
Administrerende direktør 

SVERRE BjERKElI (49)  
Er selskapets administre-
rende direktør. Han har jobbet 
i Protector siden 2004 og som 
administrerende direktør 
siden 2006. Bjerkeli har 15 års 
erfaring fra forsikring og finans, 
blant annet som direktør for 
privat og småbedriftsmarkedet 
i Storebrand/If. Han var med på 
å etablere og lede Storebrand 
bank og har jobbet nasjonalt og 
internasjonalt som adm. dir. i 
Torinno og adm. dir. i Ementor 
Norge. 

EIERSKIFTE
Protector har opprettholdt  
en markedsandel på 50% 
gjennom året.

KOmmuNE
Opprettholdt en sterk nr. 3 
posisjon med ca. 140 kom-
muner på kundelisten.

BEDRIFTSmARKEDET
Styrket posisjon med  
26% vekst.

SKADEOPPgjøRSKvALITET 
På EIERSKIFTE
I retten har Protector sifrene 
49-29-34 i seier, uavgjort og 
tap.
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BEDRIFT/
OFFENTLIg 

SEKTOR
 

Protector tilbyr forsikringer til SmB-
markedet, store bedrifter og offentlig 

sektor, i hovedsak kommuner. Alle forsi-
kringsprodukter med unntak av pensjon 

tilbys i dette markedet.

BETyDELIg vEKST
Brutto forfalt premie ble i 2008 NOK 466 millioner mot 
NOK 368 millioner i 2007, en vekst på 26%. Veksten re-
lateres i hovedsak til nysalg, og den største veksten har 
kommet i offentlig sektor. Eksisterende kunderelasjoner 
har en fornyelsesgrad på 93%, tilsvarende det som er 
målsatt. 

DISTRIBuSjON Og mARKED
Forsikringsmeglerne er Protectors kanal ut mot mar-
kedet, og dermed helt sentrale for selskapets suksess. 
Anbudsvolumet økte betydelig i 2008 sammenlignet med 
tidligere år. At meglerne er tilfredse med Protector og 
samarbeidet fikk vi bekreftet gjennom en undersøkelse 
foretatt sommeren 2008. Protector kommer ut på topp, 
noe som gir et godt utgangspunkt for videre utvikling.

markedet innen bedrift og offentlig sektor er preget av 
tøff konkurranse. dette innebærer press på prisene, 
spesielt for de større anbudene. Protector er derfor 
svært selektive i toppen av markedet og vil heller aksep-
tere en svakere veksttakt i 2009.

ORgANISASjON Og KOmPETANSE
Protector har i løpet av 2008 gjennomført en rolleprosess som klargjør arbeidsoppgavene 
rettet mot porteføljepleie og nysalg. I tilknytning til dette har det vært gjennomført en 
betydelig intern opplæring. Både kvaliteten på arbeidet og kapasiteten har økt.

I 2008 har nye skader blitt håndtert av Protectors egen skadeavdeling. Skadeavdelingen 
har bestått av 5 medarbeidere med bred kompetanse fra forsikringsbransjen. Saksbehand-
lingskostnadene på bedriftsskadene er i løpet av året blitt redusert med 40%.  Gjennomførte 
faglige revisjoner dokumenterer en kvalitetsheving på skadebehandlingen, og tilfreds-
heten hos meglerne på skadehåndteringer har økt markert det siste året. Som følge av 
selskapets vekst, styrkes skadeavdelingen med ytterligere 3 medarbeidere ved inngangen 
til 2009. Eksterne oppgjørsmiljøer blir benyttet ved storbil- og transportskader og som en 
kapasitetsbuffer i hektiske perioder.

SKALERBAR FORRETNINgSmODELL
Gjennom egenutviklede IT-systemer, kompetanse og fokus på interne arbeidsprosesser vil 
selskapet være i stand til å vokse videre uten å gjennomføre store investeringer. Protector 
nærmer seg nå målet om kostnadslederskap.

SKADER
Vi forventet en bedring i brutto skader i 2008 som følge av allerede forbedrede fornyelses-
rutiner og en mer kvalifisert utvelgelse av nye kunder. det er inntruffet 2 store skader 
(over 10 millioner) noe som er påregnelig i et normalår med vår portefølje. det gledelige 
er at vi oppnår en tilfredsstillende lønnsomhet i et marked med skarp konkurranse og at vi 
ser tydelige spor av gjennomførte forbedringer i selskapets underwriting.

TRONd HøyE (53) – 
FORSIKRINGSdIREKTøR
Ansatt siden 1.12.2003. Høye er 
utdannet sivilingeniør fra NTH 
(1979). Høye har innehatt for-
skjellige stillinger i Storebrand-
konsernet siden 1982 – sist fra 
1998 til 2000 som prosjekt- og 
markedsdirektør Storebrand 
Skade/If. Fra 1993 til 1998 var han 
direktør Produksjon & IT i Norske 
liv AS

PIA AlmVANG (34) –  
dIREKTøR BEdRIFT. 
Ansatt siden 1.6.2005. Almvang er 
utdannet aktuar ved universitetet 
I Oslo. Hun har 7 års erfaring fra 
Swiss Re, Trygg Hansa/Codan. 

FREdRIK mESSEl (49) – dIREK-
TøR SKAdEOPPGjøR BEdRIFT.
Ansatt siden 1.5.2007. Cand.jur. 
fra universitetet  i  Oslo. Han var 
ansatt i Gjensidige Forsikring i 
perioden 1994-2002. Han var bl.a. 
avdelingsdirektør i Skadeoppgjør 
og adm. dir. i Gjensidige Nor Vek-
terservice as. Han representerte 
også Gjensidige i flere bransjeor-
gan i FNH og i Forsikringsklage-
nemnda. Fra 2002 og frem til 2007 
var han daglig leder og deleier av 
Nordic Claims management AS

PROTECTOR 
FORSIKRING

Konkurrent 1

Konkurrent 2

Konkurrent 3

Konkurrent 4

Konkurrent 5

61
66

66
61

59

63

62

55

59

54

2008 2007

55
50

TILFREDShET FORSIKRINgSmEgLERE 
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EIERSKIFTE-
FORSIKRINg

 
Protector opprettholdt i 2008 sin posisjon som 

markedsleder i eierskifteforsikringsmarkedet. 
markedsandelen var 50%. Selskapet har ved inn-
gangen til 2009 styrket sin posisjon som følge av 

økt hit-ratio og en konsolidering i markedet.

SvAKT EIENDOmSmARKED, mEN øKT hIT-RATIO
Finanskrisen har også fått ringvirkninger i eiendoms-
markedet. det var et betydelig fall i omøpshastigheten i 
andre halvdel av 2008, hvilket gjenspeiler seg i Protectors 
premieinntekter som ble redusert fra NOK 297 millioner i 
2007 til NOK 263 millioner i 2008. Protector kan imidlertid 
vise til en god utvikling i hit-ratio (antall solgte forsikrin-
ger/antall solgte boliger fra Protector-meglere), fra 63% i 
2007 til 70% i 2008.

SALg Og SuPPORT
Protector har jobbet for å ta et kvalitetsmessig leder-
skap innen eierskifteforsikring. dette innebærer at vi 
legger forholdene til rette for eiendomsmeglerne slik at 
de kan gjøre en god jobb overfor sine kunder. Noe som 
inkluderer god informasjon, gode rutiner og en generell 
tilgjengelighet i et eget servicesenter som kan svare på 
spørsmål.

Ved utgangen av 2008 er det 13 medarbeidere som jobber 
med salg og support mot eiendomsmeglerne.

SKADEOPPgjøR
det kom inn ca. 4.000 klager i 2008, tilnærmet uendret fra 2007. dette er som forventet. 
Innkomne stevninger viser en god utvikling og er redusert med ca. 30% i forhold til 2007. 
de rettslige resultatene er gode både i første instans og i ankeinstans. Av saker som bringes 
inn for rettssystemet vinner Protector 3,5 saker for hver som tapes. 
 
Selskapet har fokus på høy oppgjørskvalitet. I 2008 besvarte vi 91% av alle innkomne 
skader innen 3 dager, og tok avgjørelser i 86% av sakene innen 10 dager etter innsendt 
dokumentasjon. 

OmDømmE
Eierskifteforsikring får mye negativ oppmerksomhet i media, og som markedsleder er det 
Protector som får medienes lys på seg. Omdømmemessig er dette en belastning. Bolig-
kjøpere fremstår som ”den svake part” som møter en stor og sterk motpart. undersøkelser 
viser at boligselgeren – som er kjøper av forsikringen, og altså vår kunde – er meget godt 
fornøyd. det samme gjelder eiendomsmeglerne, som gir Protector og produktet meget 
høy score. 

Selskapet tar omdømmeproblematikken på alvor og vil jobbe med kontinuerlig kvalitets-
utvikling, samt søke å skape en bedre forståelse for hva produktet er og hvilke forventnin-
ger man kan ha som boligkjøper.

KuNDENE SCORER PROTECTOR 
høyT I uNDERSøKELSER FORE-
TATT I 2008

SVEIN ANdREASSEN (49) – 
dIREKTøR EIERSKIFTE SAlG
Ansatt siden 01.04.2007.
Andreassen har 16 års erfa-
ring fra forsikringsbransjen 
i forskjellige lederstillinger 
innenfor forretningsutvikling, 
marketing og kapitalforvaltning 
i Storebrand og If. I tillegg har 
han vært adm.dir. i Orkla-eide 
Tinde ASA i 6 år, og arbeidet 
aktivt ut mot eiendomsmegler-
bransjen.

mERETE C. BERNAu (42) –  
dIREKTøR EIERSKIFTE  
SKAdEOPPGjøR. 
Ansatt siden 1.9.2005. juridi-
kum fra universitetet i Oslo. 
Har advokatbevilling og lang 
forsikringserfaring fra Store-
brand/If som advokat innen 
ansvarsforsikring.

Totalinntrykk av Protector

Håndtering av klagesaken

Trygghet i eierskifteforsikringen

Nytteverdien i eierskifteforsikringen

Imøtekommenhet

Troverdighet

Protector aktuelt alternativ neste gang

Sakelig og forståelig informasjon

77

79

87

84

90

80

83

85

88

75

82

85

89

83

83

89

86
79

80

85

80

76

90

93

88

Q2-Q4 2008Vår 2008Høst 2007
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STyRETS BERETNING 2008

Protector Forsikring ASA er et skadeforsikringsselskap med virksomhet innen 
landbaserte bransjer. hovedvirksomheten retter seg mot næringslivsmarkedet, 
det offentlige samt markedet for grupperte forsikringsordninger (affinity). 
Protector ble grunnlagt i 2003 og fikk i samme år konsesjon til å drive skade-
forsikring. Selskapet startet sin forsikringsvirksomhet i 2004 og selskapets 
aksjer ble notert på Oslo Børs i mai 2007. Protector driver virksomheten fra 
sitt kontor i Oslo.

åRET 2008 hAR I FøRSTE REKKE væRT PREgET Av:
 › Sterk vekst innen bedrifts- og kommunesegmentet
 › Et svakt marked for eierskifteforsikring som følge av lav omløpshastighet i boligmarkedet
 › Et negativt investeringsresultat som følge av den turbulente situasjonen i finansmarkedene.

PREmIEINNTEKTER
Selskapets brutto forfalte premie økte i 2008 med 10% til totalt 729 millioner kroner. Brutto 
opptjent premie økte med 70.9 millioner kroner til totalt 720.5 millioner kroner. Opptjent premie 
for egen regning ble 592.4 millioner kroner, en økning på 58% i forhold til 2007. Opptjent premie 
for egenregning utgjorde 82.2% av brutto opptjent premie mot tilsvarende 57.8% i 2007. 

Særlig sterk vekst har selskapet hatt innen bedrift og offentlig sektor hvor brutto forfalt premie 
utgjorde 363.7 millioner kroner, mot 269.9 millioner kroner i 2007. Selskapet har i 2008  
styrket sin posisjon i kommunal sektor og er nå blant topp 3 innen dette segmentet. Selskapet 
har som i 2007 merket en sterk konkurranse i det øvre segment av markedet og har i 2008 
en hit ratio på store anbud (anbud over 3 millioner kroner) på under 10%. det forventes at 
konkurransebildet vil vedvare også ut 2009.

Innen affinity området utgjorde brutto forfalt premie 365.2 millioner kroner, mot 395 mil-
lioner kroner i 2007. Premieinntektene innen eierskifteforsikring, selskapets største affinity 
program, utgjorde 263 millioner kroner, en nedgang på 11% relativt til 2007. den negative 
utviklingen skyldes i hovedsak en redusert omløpshastighet i boligmarkedet. I 2008 er eier-
skifteforsikringsproduktet endret slik at forsikringer solgt fra og med 1. april 2008 trer i kraft 
fra det tidspunkt kjøper og selger av boligen har undertegnet kjøpekontrakten og ikke som 
tidligere fra det tidspunkt kjøper overtar boligen. Produktendringen medførte  i 2008 4-6 uker 
i ekstra premievolum, tilsvarende 14 millioner kroner. Protectors samlede markedsandel 
innen eierskifteforsikring er i 2008 estimert til ca. 50%. Ved inngangen til 2009 er selskapets 
markedsposisjon styrket som følge av en konsolidering i eiendomsmeglermarkedet (selskapets 
distribusjonskanal). Selskapet har bygget opp en effektiv verdikjede innen eierskiftefor-
sikring og har gjennom sin markedsandel kritisk masse til å være en ledende aktør også 
i årene som kommer. 

RESuLTAT 
Resultat før endring i sikkerhetsavsetninger og skatt (driftsresultatet) utgjorde 9,4 millioner 
kroner, mot 100,1 millioner kroner i 2007. Avkastningen på gjennomsnittlig solvenskapital 
utgjorde 2%, mot 20% i 2007. Resultatnedgangen skyldes i hovedsak turbulente finans- 
markeder og svake resultater innen eierskifteforsikring.

jOSTEIN SøRvOLL  
–STyRETS LEDER
 
Alder: 59
utdannelse: Aktuar fra 
universitetet i Oslo (1973). 
yrkeserfaring: Partner Ga-
bler Rådgivning AS (fra 2003).
adm. dir. i Protector Forsik-
ring ASA (2003-2006).
adm. dir. i Norske liv AS 
(1992-1998). ledende stillin-
ger i Storebrand-konsernet 
(1976-1990).
Styremedlem i Protector 
siden: 2006.
Vesentlige oppdrag i andre 
selskaper og organisasjoner: 
Styreformann i Gabler & Part-
ners AS og Gabler Rådgivning 
AS. 
Vurderes som uavhengig 
styremedlem i Protector: ja.

jøRgEN STANg 
hEFFERmEhL 
– STyRETS NESTLEDER
 
Alder: 60
utdannelse: juridikum, 
universitetet I Oslo (1975), 
møterett for Høyeste rett.
yrkeserfaring: Partner 
SImONSEN Advokatfirma 
dA (fra 1980). medlem av en 
rekke styrer. lang nasjonal og 
internasjonal praksis innen 
forskjellige felt av forretnings-
jussen.
Styremedlem i Protector 
siden: 2003.
Vesentlige oppdrag i andre 
selskaper og organisasjoner: 
Styreformann i SImONSEN  
Advokatfirma dA. Styre- 
formann i AS Altus.  
Styreformann i AS Amplus. 
Styreformann i AS Fugløy. 
Styreformann i Tomtun AS. 
Styreformann i Vestfjorden 
Verdi AS. Styreformann i  
Quorum Verdi Invest AS.  
Styreformann i jS Heff Invest 
AS. Styremedlem i Quorum 
Invest AS. Styremedlem i 
Nexen Exploration Norge AS.
Styremedlem i Agdesidens 
Rederi AS. Adm. dir. i ditlev-
Simonsen AS.
Vurderes som uavhengig 
styremedlem i Protector: ja.

Skadeprosent for egen regning gikk opp fra 71.5% i 2007 til 80.5% i 2008. Kostnadsprosenten 
utgjorde 14.4%, uendret fra 2007. utviklingen i skade- og kostnadsprosent gir en combined 
ratio på 94.9% i 2008 mot 85.9% i 2007. Et svakere skaderesultat skyldes i hovedsak 
avviklingstap innen eierskifteforsikring som følge av at det i tidligere års avsetninger ikke har 
vært tatt tilstrekkelig høyde for økningen i material- og arbeidskostnader. Innen bedrift- og 
offentlig sektor er det  i 2008 inntruffet 3 skader over 5 millioner kroner hvilket for Protector 
er å betrakte som et normalår.

I 2008 var nettoinntektene fra investeringer negative med 28.2 millioner kroner, 68.4 millioner 
kroner svakere enn i 2007. den svake utviklingen skyldes i hovedsak investeringsavkastningen 
på aksjer som var negativ med 77.5 millioner kroner, mot en gevinst på 1.7 millioner kroner i 
2007. 

Selskapets vekst i premieinntekter for egen regning stiller større krav til lovbestemte sikker-
hetsavsetninger som for 2008 utgjorde en økning på 54.8 millioner kroner.  Årets resultat i 
Protector Forsikring ASA ble negativt med 55.1 millioner kroner. 

Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. det er ikke inntruffet forhold 
etter regnskapsårets utgang som er av vesentlig betydning for å bedømme selskapets stilling 
og resultat.

KAPITAL Og AKSjONæRFORhOLD
Selskapets har ved utgangen av 2008 en solvenskapital på 508.9 millioner kroner. dette 
fordeler seg med 355.9 millioner kroner som egenkapital og 153 millioner kroner som 
sikkerhetsavsetninger. I 2008 er administrasjonsavsetning, avsetning til naturskadefondet og 
avsetning til garantifondet reklassifisert fra gjeld til bunden egenkapital, jfr. note 2 i regnskapet.

Overdekningen av kravet til solvensmarginkapital per 31.12.2008 utgjorde 242 millioner 
kroner, tilsvarende 223% av kravet. Andelen av naturskadefondet som kan medregnes i 
solvensmarginkapitalen er redusert fra 25% i 2007 til 0% i 2008. Selskapet har ved utgangen 
av 2008 en kapitaldekning på 34%, mot et minstekrav på 8%. 

Protector har gjennom året 2008 kjøpt 14 762 900 egne aksjer til en gjennomsnittskurs på 
7.23 kroner per aksje. Aksjekapitalen har blitt redusert med 17 208 447 kroner ved sletting  
av 17 208 447 egne aksjer. Ved utgangen av 2008 har selskapet ikke egne aksjer. 

Kontantstrømoppstillingen viste en netto kontantstrøm på 55.7 millioner kroner. Netto 
kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter før investeringer i finansielle eiendeler var positiv 
med 250.2 millioner kroner.

Styret vurderer Selskapets kapitalsituasjon og soliditet som meget tilfredsstillende. 

Selskapet hadde per 31.12.2008 1.919 aksjonærer.

uTByTTE
med bakgrunn i selskapets markedsposisjon og solide finansielle stilling vil styret foreslå for 
generalforsamlingen at det utbetales et utbytte på 0.35 kroner per aksje (totalt 30.2 millioner 
kroner), for regnskapsåret 2008. 

Styret vil videre foreslå at utbyttepolitikken i de kommende regnskapsår skal være en intensjon 
om å utbetale 5 - 15% av solvenskapitalen som ordinært utbytte. Endelig fastsetting vil ta 
utgangspunkt i selskapets resultat, krav til kapital inklusive tilfredsstillende buffere og nød-
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vendig fleksibilitet til vekst og utvikling i selskapet. En even-
tuell overskuddskapital etter utbetaling av ordinært utbytte 
kan komme aksjonærene til gode i form av programmer for 
tilbakekjøp av egne aksjer. 

Foreslått utbytte er regnskapsført per 31.12.2008 som en 
reduksjon i annen opptjent egenkapital (jfr. note 2) og som  
en økning i andre forpliktelser.

Selskapets frie egenkapital etter avsetning for utbytte utgjør 
ved utgangen av 2008 187.5 millioner kroner.

RISIKOFORhOLD
Risikotaking er kjernen i selskapets virksomhet. Kontinuerlig 
overvåkning og aktiv styring av risiko er derfor et integrert 
område i selskapets virksomhet og organisasjon. I 2008 har 
selskapet gjennomført flere aktiviteter som har bedret  
selskapets risikoforståelse og risikomåling. Selskapet benytter  
en helhetlig risikomodell som tar hensyn til selskapets 
viktigste risikofaktorer; markedsrisiko, forsikringsrisiko og 
kredittrisiko. Totalrisikoen selskapet er eksponert for, 
kalibreres i forhold til selskapets kapitalsituasjon.

markedsrisiko
Styret fastsetter årlig selskapets investeringsstrategi, 
herunder risikoprofil og begrensninger på investeringer i 
ulike instrumenter. Investeringsstrategien setter rammer 
som er tilpasset selskapets risikobæreevne, og markeds-
risikoen vurderes fortløpende i forhold til risikokapitalen. 
markedsrisikoen vurderes i forhold til bufferkapitalen ved 
gjennomføring av stresstester. Stresstestene omfatter 
selskapets evne til å tåle kursfall på renter og aksjer i tråd 
med kapitalforvaltningsforskriften. For nærmere opplysninger 
om renterisiko vises det til note 8 i årsregnskapet.

Kapitalsituasjonen i selskapet er vesentlig styrket de siste 
årene. Selskapet foretok på bakgrunn av dette en inntreden 
i aksjemarkedet i 2007, med en ytterligere økning i ekspo-
neringen i 2008. Ved utgangen av 2008 hadde selskapet en 
investeringsportefølje på 1.2 milliarder kroner, hvorav 83.2% 
var plassert i rentebærende instrumenter og 16.8% i aksjer. 
markedsrisikoen vurderes som akseptabel. 

Forvaltningen av selskapets verdipapirer forestås av 
Carnegie Kapitalforvaltning ASA, danske Capital AS, Pareto 
Kapitalforvaltning AS og Storebrand Kapitalforvaltning AS. 

Likviditetsrisiko
Hovedtyngden av selskapets investeringsportefølje er plassert 
i korte rentepapirer med god likviditet. Selskapets likviditets-

TOR-ågE SChEI  
STyREmEDLEm –
(ANSATTEREPRESENTANT)

Alder: 40
utdannelse: Bachelor i 
økonomi og administrasjon 
(1992). 
yrkeserfaring:  Chief under-
writer i Protector Forsikring 
(2006- present). underwri-
ter i Gjensidige Forsikring 
(2006-2006). underwriter/
skadebehandler i KlP Skade-
forsikring (1996-2006).
Skadebehandler i KlP  
Forsikring (1995-1996).
Arbeidsmarkedsetaten 
(1993-1995).
Styremedlem i Protector 
siden: 2008.
Vesentlige oppdrag i andre 
selskaper og organisasjoner: 
Ingen.

hEgE gRAN
STyREmEDLEm –
(ANSATTEREPRESENTANT)

Alder: 41
utdannelse: Fagkurs BI 
(1993-2004). 
yrkeserfaring: Salgssjef i 
Protector Forsikring (fra 
2006). Key account manager 
i IF (2004-2006). Key account 
manager i Storebrand/IF 
(1998-2004). Salgsstillinger 
Storebrand (1987-1998).
Styremedlem i Protector 
siden: 2008.
Vesentlige oppdrag i andre 
selskaper og organisasjoner: 
Ingen.

risiko er således liten. Styret har utarbeidet retningslinjer for 
hvor stor andel av investeringsporteføljen som til enhver tid 
skal utgjøres av likvide plasseringer.

Forsikringsrisiko
Forsikringsrisikoen tilpasses, i likhet med markedsrisikoen, 
i forhold til selskapets tilgjengelige risikokapital. Risikoen 
begrenses som følge av at selskapet har etablert et omfat-
tende reassuranseprogram med veletablerte reassurandører. 
Rammene for reassuranseprogrammet fastsettes ut fra 
behovet for å beskytte egenkapitalen mot skadehendelser 
utover et beløp som anses som forsvarlig, samt behovet for 
å redusere resultatsvingninger. Selskapet er tilfredsstillende 
beskyttet mot katastrofer og storskader gjennom reassuranse-
programmet. Egenregningsandelen utgjorde 82.2% ved 
utgangen av 2008.

Kredittrisiko
Selskapet er eksponert for kredittrisiko på investerings-
området samt innenfor reassuranse. Selskapet har etablert 
rammer for de ulike verdipapirutstedere samt definert et 
minimumsnivå for kredittratingen innenfor de ulike utsteder-
gruppene av rentepapirer. Benyttede reassurandører har en 
meget god kredittrating, og selskapet følger denne fort-
løpende. den samlede kredittrisiko i selskapet anses som 
akseptabel.

Renommérisiko
Selskapet mottar ca. 4.000 skademeldinger per år innen 
eierskifteforsikring, hvorav over 200 saker ender i rettslige 
prosesser. Selskapet har lagt betydelig vekt på prosess- 
kvalitet internt og hos eksterne samarbeidspartnere. Selskapet 
er av den oppfatning at en høy kvalitet på skadeoppgjøret 
kan dokumenteres gjennom en høy andel vunnede retts- og 
klagesaker. Renommérisikoen vurderes som akseptabel, til 
tross for negativ mediaoppmerksomhet.

ORgANISASjON Og ARBEIDSmILjø
Selskapet hadde 93 ansatte ved utgangen av 2008. dette er 
en økning på 16 ansatte sammenliknet med 2007. Selskapet 
har hatt en fortsatt sterk vekst og har lagt betydelig vekt 
på organisasjonsutvikling og rekruttering av personell med 
høy kompetanse. Ansettelsen av nye medarbeidere har 
styrket selskapets kjernekompetanse og kapasitet for en 
kontrollert vekst. 
 
de ansatte i selskapet fordeler seg relativt jevnt mellom 
kvinner og menn; 53% kvinner og 47% menn.  I selskapets 
ledergruppe er det to kvinner og fem menn. I styret er det  
tre kvinner og tre menn. det er ikke igangsatt spesielle  
likestillingsfremmende tiltak. 

BENEDICTE BAKKE AgERuP 
- STyREmEDLEm 

Alder: 44
utdannelse: Siviløkonom, 
Norges Handelshøyskole i 
Bergen (1988).
yrkeserfaring: Group Vice Pre-
sident Strategy and Innovation/
Company Secretary i Wilh.
Wilhelmsen ASA (fra 2007).
deputy CFO Wilh.Wilhelmsen 
ASA (2005-2007). CFO KlP 
(2002-2005). Group Treasurer 
Wilh.Wilhelmsen ASA (1996-
2001). Finanssjef Wilhelmsen 
lines (1992-1996). Konsulent 
risk management (1988-1992).
Styremedlem i Protector 
siden: 2007.
Vesentlige oppdrag i andre sel-
skaper og organisasjoner: Sty-
reformann i Wilh.Wilhelmsen 
Pensjonskasse. Styreformann i 
Puregas AS. Styremedlem i den 
norsk Krigsforsikring for Skib.
medlem av representant- 
skapet i Norwegian Hull Club.
Vurderes som uavhengig  
styremedlem i Protector: ja.

gIuDITTA CORDERO mOSS
- STyREmEDLEm 

Alder: 47
utdannelse: juridikum, 
universitetet la Sapienza i 
Roma (1984). juridisk Ph.d. 
grad ved det Russiske viten-
skapsakademiet i moskva 
(1995). dr. juris ved universi-
tetet i Oslo (1999).
yrkeserfaring: Professor 
ved Institutt for Privatrett, 
universitetet i Oslo (1999). 
Praktiserende advokat som 
partner i Advokatfirma lindh 
Stabell Horten dA (2002) 
og Advokatfirmaet Hjort dA 
(1991-2001). Konsernjurist i 
Norsk Hydro ASA (1989-1999) 
og konsernjurist i FIAT S.p.A., 
Torino, Italia (1986-1989).
Styremedlem i Protector 
siden: 2005.
Vesentlige oppdrag i andre 
selskaper og organisasjoner: 
Styreformann i Norsk 
forening for komparativ rett. 
Styremedlem i OAO dnB NOR 
monchebank. 
Vurderes som uavhengig 
styremedlem i Protector: ja.
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Oslo, 18. mars 2009
Styret i Protector Forsikring ASA

(leder)
jostein Sørvoll Benedicte Bakke Agerup Giuditta Cordero moss 

jørgen Stang Heffermehl Hege Gran Tor-Åge Schei Sverre Bjerkeli 
(Adm. dir.) 

Protector har i 2008 gjennomført en klimaundersøkelse blant selskapets ansatte. undersøkelsen er 
implementert som et verktøy for å utvikle arbeidsmiljøet i organisasjonen. Klimaundersøkelsen ga et positivt 
resultat med en resultatindeks på 76%, hvilket er et godt resultat.

Sykefraværet ble totalt i 2008 4.8%, tilsvarende 1.051 fraværsdager. Sykefraværet viste dermed en økning på 
2.2 prosentpoeng sammenliknet med 2007. det er ikke inntruffet arbeidsulykker eller yrkesskader i løpet av 
2008. Virksomheten i Protector Forsikring er ikke av en slik art at den forurenser det ytre miljø.

FREmTIDIg uTvIKLINg
Protector har i 2008 hatt en god vekst i et krevende marked. Selskapet har som bransjen for øvrig et svekket 
resultat som følge av de turbulente finansmarkedene. Combined ratio for 2008 er tilfredsstillende, men 
svakere enn selskapets langsiktige målsettinger. I første halvdel av 2009 forventes det et fortsatt svakt  
eiendomsmarked, hvilket vil påvirke premieutviklingen negativt. Et kostnadskuttprogram er implementert 
med en forventet effekt på 15 millioner kroner i 2009. På tross av et utfordrende marked, forventer styret 
fortsatt vekst og et forbedret teknisk resultat.
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RESulTATREGNSKAP
[1.000 NOK] Noter 2008 2007 2006

PREmIEINNTEKTER mV. 3

Forfalte bruttopremier 728 997  664 941  515 956  

Avgitte gjenforsikringspremier (101 070)  (266 559)  (248 893)  

Endring i avsetning for ikke opptjent bruttopremie (8 506)  (15 307)  (37 559)  

Endring i gjenforsikringsandel av ikke opptjent bruttopremie (27 051)  (7 297)  26 405  

Sum premieinntekter for egen regning 592 370  375 778  255 909  

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 1 30 554  15 528  6 595  

ERSTATNINGSKOSTNAdER 3
Betalte bruttoerstatninger (419 335)  (307 086)  (150 260)  

Gjenforsikringsandel av betalte bruttoerstatninger 156 910  152 091  122 886  

Endring i brutto erstatningsavsetning (129 734)  (226 468) (113 343)  

Endring i gjenforsikringsandel av bruttoerstatningsavsetninger (84 903)  112 657  (5 281)  

Sum erstatningskostnader for egen regning (477 063)  (268 807)  (145 999)  

FORSIKRINGSRElATERTE dRIFTSKOSTNAdER
Salgskostnader 20 (11 952) (13 215) (18 528)  

Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader 12,15-20 (117 921)  (101 070) (85 077)  

mottatte provisjoner for avgitt gjenforsikring og gevinstandeler 3 44 678  60 340  58 378  

Sum forsikringsrelaterte driftskostnader (85 194)  (53 945)  (45 228)  

Resultat av teknisk regnskap før sikkerhetsavsetninger 60 667 68 554 71 277

ENdRING I ANdRE TEKNISKE OG I SIKKERHETSAVSETNING mV. 3
Endring i sikkerhetsavsetning (54 828)  (51 891)  (41 270)  

Resultat av teknisk regnskap 5 839  16 663  30 007  

NETTO INNTEKTER FRA INVESTERINGER
Renteinntekter og utbytte mv. på finansielle eiendeler 39 157  21 394  16 613  

Verdiendringer på investeringer (86 155)  22 983  (2 251)  

Realisert gevinst og tap på investeringer 20 066  (2 408)  (1 633)  

Administrasjonskostnader knyttet til investeringer, herunder rentekostnader (1 286) (1 818)  (571)  

Sum netto inntekter fra investeringer (28 217) 40 152  12 159  

Allokert investeringsavkastning overført til teknisk regnskap 1 (30 554) (15 528)  (6 595)  

Andre inntekter 7 537  6 926  3 778  

Resultat av ikke-teknisk regnskap (51 234)  31 550  9 341  

Resultat før skattekostnad (45 395) 48 213  39 348  

Skattekostnad 13 (9 730) (10 533) (9 682)  

TOTALRESuLTAT (55 125) 37 680  29 666  

dISPONERING AV RESulTATET
Overført til/fra annen egenkapital 55 125  (37 680) (29 666)  

Sum disponeringer 55 125  (37 680) (29 666)  

Resultat per aksje (0,60)  0,40  0,45  

utvannet resultat per aksje (0,58)  0,39  0,42  
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Oslo, 18. mars 2009
Styret i Protector Forsikring ASA

jostein Sørvoll 
(leder)

Benedicte Bakke Agerup Giuditta Cordero moss

jørgen Stang Heffermehl Hege Gran Tor-Åge Schei Sverre Bjerkeli 
(Adm. dir.) 
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BAlANSE BAlANSE
[1.000 NOK] Noter 2008 2007

EIENDELER

ImmATERIEllE EIENdElER

Goodwill 5 716  1 074  

Andre immaterielle eiendeler 6 4 960  2 422  

Sum immaterielle eiendeler 5 676  3 496  

INVESTERINGER 7,8

Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost

Investeringer som holdes til forfall 265 547  148 505  

Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi

Aksjer og andeler 204 791  151 666  

Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning 636 547  848 044  

Andre finansielle eiendeler 114 380  4 637  

Sum investeringer 1 221 266  1 152 851  

GjENFORSIKRINGSANdEl AV BRuTTO FORSIKRINGSFORPlIKTElSER 21

Gjenforsikringsandel av ikke opptjent bruttopremie 34 336  55 574  

Gjenforsikringsandel av  brutto erstatningsavsetninger 269 770  354 674  

Sum gjenforsikringsandel av brutto forsikringsforpliktelser 304 106  410 248  

FORdRINGER 9

Forsikringstakere 23 750  26 936  

mellommenn  18 378  6 497 

Sum fordringer 42 128  33 433  

ANdRE EIENdElER

Anlegg og utstyr 4 3 709  3 658  

Bank 10 37 216  91 214  

Sum andre eiendeler 40 925  94 872  

FORSKuddSBETAlTE KOSTNAdER OG OPPTjENTE, IKKE mOTTATTE INNTEKTER

Andre forskuddsbetalte kostnader og opptjente, ikke mottatte inntekter 6 785  13 820  

Sum forskuddsbetalte kostnader og opptjente, ikke mottatte inntekter 6 785  13 820  

Sum EIENDELER 1 620 886  1 708 720  

[1.000 NOK] Noter 2008 2007

EgENKAPITAL Og FORPLIKTELSER

INNSKuTT EGENKAPITAl

Aksjekapital   [86.155.605 aksjer à kr 1] 11 86 156  103 364  

Beholdning av egne aksjer  -   (2 452)  

Overkursfond  -   242 204  

Annen innskutt egenkapital 18 10 171  6 645  

Sum innskutt egenkapital 96 327  349 761  

OPPTjENT EGENKAPITAl

Administrasjonsavsetning 31 464  19 453  

Avsetning til naturskadefondet 17 921  12 973  

Avsetning til garantiordningen 17 026  11 213  

Annen opptjent egenkapital 193 152  151 024  

Sum opptjent egenkapital 259 563  194 663  

Sum egenkapital 2 355 890  544 424  

FORSIKRINGSFORPlIKTElSER BRuTTO 3

Avsetning for ikke opptjent bruttopremie 97 559  89 053  

Brutto erstatningsavsetning 774 983  645 248  

Sikkerhetsavsetning 152 976  98 148  

Sum forsikringsforpliktelser brutto 1 025 517  832 450  

AVSETNINGER FOR FORPlIKTElSER

Pensjonsforpliktelser 12 3 974  1 992  

Forpliktelser ved utsatt skatt 13 28 161  18 431  

Sum avsetninger for forpliktelser 32 135  20 423  

FORPlIKTElSER 9

Forpliktelser i forbindelse med direkte forsikring 5 927  10 012  

Forpliktelser i forbindelse med gjenforsikring 152 221  276 883  

Andre forpliktelser 2 41 991  9 724  

Sum forpliktelser 200 139  296 619  

PÅløPTE KOSTNAdER OG mOTTATTE IKKE OPPTjENTE INNTEKTER

Andre påløpte kostnader og ikke opptjente inntekter 7 205  14 804  

Sum påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 7 205  14 804  

Sum EgENKAPITAL Og FORPLIKTELSER 1 620 886  1 708 720  
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KONTANTSTRømOPPSTIllING
[1.000 NOK] 2008 2007 2006

KONTANTSTRømmER FRA OPERASjONEllE AKTIVITETER

Innbetalte premier  726 293  652 544  518 713 

Betalte erstatninger  (428 524)  (301 442)  (138 519)

Betalt gjenforsikring  (29 957)  (35 488)  (46 478)

Betalte driftskostnader  (120 800)  (111 856)  (91 156)

Innbetaling av renter/utbytte  48 779  30 399  8 558 

Gevinst/tap salg finansielle eiendeler  54 397  (2 408)  (1 633)

Investert i finansielle eiendeler netto  (81 661)  (457 320)  (398 981)

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  168 527  (225 571)  (149 496)

KONTANTSTRømmER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER

Investert i aksjer  (106 781)  (28 297)  -   

Investert i inventar og immaterielle eiendeler  (6 001)  (1 326)  (2 236)

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter  (112 782)  (29 622)  (2 236)

KONTANTSTRømmER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER

Innbetalt egenkapital  -    281 760  145 414 

Emisjonskostnader  -    (17 984)  (7 058)

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  -    263 776  138 356 

NETTO KONTANTSTRøm I PERIODEN  55 745  8 583  (13 376)

Netto endring i likvider i året  55 745  8 583  (13 376)

Beholdning av kontanter ved periodens begynnelse  95 851  87 268  100 644 

BEhOLDNINg Av KONTANTER vED PERIODENS SLuTT  151 596  95 851  87 268 

NOTER TIl REGNSKAPET
NOTE 1   REgNSKAPSPRINSIPPER

generelt
Selskapets regnskaper er utarbeidet i henhold til regnskapsloven, 
forskrift for årsregnskap m. m. for forsikringsselskaper og god 
regnskapsskikk.

Inntektsføring av premie
Forsikringspremier inntektsføres i takt med forsikringsperioden. 
Forfalt bruttopremie omfatter alle beløp selskapet har mottatt eller 
har til gode for forsikringsavtaler hvor forsikringsperioden er på- 
begynt før periodens avslutning. Ved periodeslutt foretas en tids-
avgrensing hvor forfalt premie som vedrører neste år blir periodisert 
under ”endring i avsetning for ikke opptjent bruttopremie”. Inntekts-
føring ved salg av eierskifteforsikring skjer ved risikoovertakelse. 
Premie for avgitt gjenforsikring reduserer forfalt bruttopremie, og 
periodiseres i takt med forsikringsperioden.   
  
Allokert investeringsavkastning    
Ved beregning av investeringsavkastningen som skal overføres fra 
ikke-teknisk regnskap til teknisk regnskap for skadeforsikring, skal 
det benyttes et beregningsgrunnlag svarende til gjennomsnittet av 
summen av de forsikringstekniske avsetninger gjennom året. Som 
forsikringsteknisk rente, skal anvendes regnskapsårets gjennom-
snittlige rente på statsobligasjoner med gjenstående løpetid lik 3 
år. Gjennomsnittlig forsikringsteknisk rente for 2008 og 2007 er av 

garantiavsetning     
Avsetning til skadeforsikringsselskapenes garantiordning er en re-
serve for at de sikrede, etter direkte skadeforsikringsavtaler avslut-
tet i Norge, mottar riktig oppfyllelse av forsikringskrav som følger av 
avtalen (hjemlet i forsikringsavtaleloven). 
 
Avsetning til reassuranseavsetning, administrasjonsavsetning, 
garantiordning og naturskadefondet i egenkapitalen gir skattemes-
sig fradrag, men er ikke en regnskapsmessig kostnad. Forskjellen 
mellom regnskapsmessig og skattemessig periodisering skaper 
midlertidige resultatforskjeller og grunnlag for utsatt skatt. det 
følger av IAS 12 at  man skal bruke nominelle størrelser knyttet til 
beregning av utsatt skatt. Brutto avsetningsbeløp er derfor fordelt 
med 72% under egenkapitalen og med 28% under utsatt skatt.   
Sammenligningstall er omarbeidet.    
  
Fordringer     
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende 
etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på 
grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. 
   
Investeringer     
Selskapet benytter muligheten som er gitt gjennom årsregnskapsfor-
skriften for forsikring §3-3 og IAS 39 pkt 9 til å vurdere alle aksjer og 
andeler, obligasjoner og andre finansielle eiendeler til virkelig verdi 
over resultatet i samsvar med virkelig verdi opsjonen med unntak for 
finansielle eiendeler som er besluttet særskilt å legge i kategorien 
holde til forfall. Holde til forfall obligasjoner vurderes til amortisert 
kost. dette innebærer at virkelig verdi justeringer på finansielle eien-
deler skal føres over resultatet før andre resultatkomponenter. 
 Selskapet benytter også muligheten til å vurdere aksjer og andeler, 
obligasjoner og andre finansielle eiendeler til virkelig verdi over 
resultatet i samsvar med virkelig verdi opsjonen for finansielle eien-
deler som er anskaffet før overgangen til å benytte vurderingsreglene 
i IAS 39, som følger av endringene i årsregnskapsforskriften den 4. 
april 2008. Anvendelsen av virkelig verdi opsjonen med utgangspunkt 
i overgangsregelen, inkluderer også aksjer og andeler, obligasjoner 
og andre finansielle eiendeler som fremgår av omarbeidede sam-
menligningstall selv om disse måtte være avhendet på balansedagen. 
Grunnlaget for å benytte virkelig verdi opsjonen er at de finansielle 
eiendelene styres samlet som en portefølje til virkelig verdi.  
 Vanlige kjøp og salg av investeringer regnskapsføres på opp-
gjørstidspunktet. Alle finansielle eiendeler som ikke regnskapsføres 
til virkelig verdi over resultatet, balanseføres første gang til virkelig 
verdi pluss transaksjonskostnader. Finansielle eiendeler som føres 
til virkelig verdi over resultatet regnskapsføres ved anskaffelsen til 
virkelig verdi og transaksjonskostnader resultatføres. Investeringer 
fjernes fra balansen når rettighetene til å motta kontantstrømmer 
fra investeringen opphører eller når disse rettighetene er blitt over-
ført og selskapet i hovedsak har overført all risiko og hele gevinst-
potensialet ved eierskapet. Finansielle eiendeler til virkelig verdi 
over resultatet vurderes til virkelig verdi etter førstegangs balanse-
føring. Holde til forfall obligasjoner regnskapsføres til amortisert 
kost ved bruk av effektiv rente metoden. 
 Gevinst eller tap fra endringer i virkelig verdi av eiendeler  
klassifisert som “finansielle eiendeler til virkelig verdi over resul-
tat”, inkludert renteinntekt og utbytte, medtas i resultatregnskapet 
under “Verdiendringer på investeringer” og “Realisert gevinst og tap 
på investeringer” i den perioden de oppstår. utbytte fra finansielle 
eiendeler til virkelig verdi over resultatet er inkludert når selskapets 
rett til utbytte er fastslått. 
 Amortisert kost på holde til forfall obligasjoner er bokført på 
linjen “Verdiendringer på investeringer” sammen med løpende 
kupongrenter.
 Virkelig verdi av børsnoterte investeringer er basert på gjeldende 
kjøpskurs. Virkelig verdi på ikke børsnoterte eiendeler er fastsatt 
av forvaltere. Verdipapirfondsforeningen (VFF) henter ukentlig inn 
(kreditt-)spreadnivåer fra 5 meglerhus. disse snittes og sendes ut til 

Kredittilsynet beregnet til henholdsvis 4,60% og 4,78%. Sammen-
ligningstall er omarbeidet. Avsetning til naturskadefondet, admi-
nistrasjonsavsetning og avsetning til garantiordningen inngår ikke 
lenger i beregning av allokert investeringsavkastning.  
 
Erstatningskostnad     
Forsikringsprodukter deles i hovedsak i to hovedgrupper; bransjer 
med kort eller lang avviklingstid. med avviklingstid menes hvor 
lang tid det går fra et tap eller en skade inntreffer (skadedato) 
til tapet eller skaden er meldt og deretter utbetalt og oppgjort. 
Korthalede bransjer er for eksempel forsikring av bygninger, mens 
langhalede bransjer primært omfatter forsikring av personer. 
usikkerheten i korthalede bransjer er i hovedsak knyttet til  
skadens størrelse.     
 For langhalede bransjer er risikoen forbundet med det forhold 
at det endelige omfanget av inntrufne skader må estimeres på 
bakgrunn av erfaring og empiriske data. Innen enkelte person-
bransjer kan det ta 10-15 år før alle skader som er inntruffet i et 
kalenderår er meldt selskapet. I tillegg vil det i mange tilfeller ikke 
være tilstrekkelige opplysninger når skaden meldes til å foreta en 
korrekt avsetning. dette kan skyldes uklarheter om årsakssam-
menheng og usikkerhet om skadelidtes fremtidig arbeidsevne og 
lignende. mange personskader prøves i rettsystemet og erstat-
ningsnivået har over tid økt. dette får også betydning for skader 

som er inntruffet i tidligere år, men som ennå ikke er avsluttet. 
Risikoen knyttet til avsetningene i personrelaterte bransjer er 
dermed påvirket av eksterne forhold. For å redusere denne 
risikoen foretar selskapet beregning av erstatningsansvaret etter 
ulike metoder og følger opp at de registrerte avsetningene knyttet 
til pågående erstatningssaker til enhver tid er basert på gjeldende 
beregningsregler.
 Erstatningskostnad består av betalte bruttoerstatninger redu-
sert for gjenforsikringsandel, i tillegg til endring i brutto erstat-
ningsavsetning, også redusert for gjenforsikringsandel. direkte og 
indirekte skadebehandlingskostnader inngår i  erstatningskost-
nadene. Erstatningskostnadene inneholder avvikingstap/-gevinst i 
forhold til tidligere års avsetninger.

Forsikringsrelaterte driftskostnader    
Forsikringsrelaterte driftskostnader består av salgskostnader og 
administrasjonskostnader redusert for mottatte provisjoner for 
avgitt gjenforsikring. Administrasjonskostnader er periodisert og 
kostnadsført innen regnskapsperioden. 

Skatt     
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens 
betalbare skatt og endring i utsatt skatt. utsatt skatt er beregnet 
med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer 
mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skat-
temessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. 
Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som 
reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto 
utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at 
denne kan bli nyttiggjort.
   
FORSIKRINgSTEKNISKE AvSETNINgER    
generelt     
de forsikringstekniske avsetningene er beregnet etter prinsipper 
fastsatt i forskrift av 10.05.1991 og utfyllende forskrift 18.11.1992 om 
forsikringstekniske avsetninger og risikostatistikk i skadeforsikring. 
de risikoteoretiske metodene som anvendes for beregningen er 
beskrevet i den utfyllende forskriftens kapittel 2.   
  
Premieavsetning     
Premieavsetning er en periodisering av forfalt premie. den skal 
dekke den uavløpte risiko i den periode som det er betalt premie for. 
den forfalte premien periodiseres lineært over forsikringsperioden.
  
Erstatningsavsetning 
Erstatningsavsetning er avsetning for forventet erstatningskrav på 
skader som er meldt, men ikke ferdig oppgjort, samt for skader 
som er inntruffet men ikke meldt ved regnskapsperiodens utløp. 
Avsetningene knyttet til kjente skader er individuelt vurdert av 
skadeoppgjørsapparatet, mens avsetningene for ukjente skader 
er basert på erfaringstall og bruk av forsikringsmatematiske 
metoder. Erstatningsavsetningen skal dekke selskapets fremtidige 
forventede erstatningsutbetalinger for forretning tegnet frem til 
balansedato.

Sikkerhetsavsetning    
Sikkerhetsavsetningen er lovbestemt og skal dekke fluktuasjoner i 
selskapets premie- og erstatningsansvar for egen regning.  
  
Administrasjonsavsetning
Administrasjonsavsetningen skal dekke administrasjonskostnader 
som påløper i forbindelse med skadeoppgjør ved en eventuell 
avvikling av selskapet.
     
Naturskadefond     
driftsoverskudd fra obligatoriske naturskadeforsikringen skal  
avsettes til et eget Naturskadefond. Avsetningen kan kun benyttes  
til erstatninger etter naturskader.
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fondsforvalterne som grunnlag til verdsettelse av sine porteføljer. 
     
varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler vurderes til anskaf-
felseskost, med nedskrivning til virkelig verdi når verdifallet ikke 
forventes å være forbigående. Varige driftsmidler og immaterielle 
eiendeler fratrekkes regnskapsmessige avskrivninger. Eventuelle 
påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og 
avskrives i takt med dette. 
 de immaterielle eiendelene består av programvare og IT-sys-
temer. Selskapets IT-systemer er internt utviklet. Per 31. desember 
2008 ble det foretatt en vurdering av verdsettelsen av IT-systemene. 
Tidligere modell hadde lineære avskrivninger over 10 år der bokført 
verdi pr 31. desember 2008 ble besluttet nedskrevet med NOK 1.6 
millioner, og ny modell ble utarbeidet der NOK 4.5 millioner ble 
aktivert med lineære avskrivninger over 3 år. Anskaffelseskostnaden 
for aktiverte utviklingskostnader på IT-systemene er basert på direkte 
og indirekte utviklingskostnader. 
  
goodwill     
Goodwill representerer forskjellen mellom vederlag og identifiser-
bare eiendeler og merverdier, fratrukket eventuell gjeld. Good-
will avskrives lineært over forventet økonomisk levetid.  
 
Pensjoner     
Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter 
lineær opptjening basert på forutsetninger om diskonteringsrente, 
fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, 
fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forut-
setninger om dødelighet, frivillig avgang osv. Pensjonsmidler

er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i pensjonsforpliktelser i 
balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjons-
planer fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i 
forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik 
i beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt 
gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid  hvis avvikene ved årets 
begynnelse overstiger 10% av  det største av brutto pensjonsforplik-
telser og pensjonsmidler. 
 Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og 
forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Plan-
endringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. 
det samme gjelder estimatavvik i den grad de overstiger 10% av den 
største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). 
Arbeidsgiveravgift er tillagt i netto pensjonsforpliktelse  
     
Endring av regnskapsprinsipp    
Finansdepartementet fastsatte 30. januar 2009 endringer i årsregn-
skapsforskriften for forsikringsselskaper med virkning fra 1. januar 
2008. Årsregnskapsforskriften §§ 3-6 til 3-8 er endret slik at admi-
nistrasjonsavsetning, avsetning til naturskadefondet og avsetning til 
garantiordningen skal føres netto for eventuell utsatt skatt,  jf. § 4-5 
under opptjent egenkapital. 
 Iflg. Forskrift for årsregnskap m. m for forsikringsselskaper så 
skal ikke lenger påløpt renter presenteres som opptjent inntekt i 
balansen, men presenteres sammen med finansielle eiendeler. 

Sammenlignbare tall fra  tidligere år er omarbeidet.  
   

NOTE 2  EgENKAPITALENDRINg

[1.000 NOK]
Aksje-
kapital

Egne 
aksjer

Over-
kursfond

Annen  
innskutt  

egenkapital Fond mv.

Annen opp-
tjent egen-

kapital Sum

Egenkapital pr 31.12.2007  103 364  (2 452)  242 204  6 645  -    151 024  500 785 
Endring regnskapsprinsipp  -    -    -   -  43 639  -    43 639 
Egenkapital pr 01.01.2008  103 364  (2 452)  242 204  6 645  43 639  151 024  544 424 
Egenkapital effekt opsjonskostnad  -    -    -    3 526  -    -    3 526 
Kjøp av egne aksjer  -    (14 756)  -    -    -    (92 025)  (106 781)
Kapitalnedsettelse, overkursfond ¹  -    -    (242 204)  -    -    242 204  -   
Kapitalnedsettelse, sletting egne aksjer ²  (7 674)  7 674  -    -    -    -    -   
Kapitalnedsettelse, sletting egne aksjer ³  (9 534)  9 534  -    -    -    -    -   
Avsatt utbytte 4  -    -    -    -    -    (30 154)  (30 154)
Årets resultat  -    -    -    -    22 771  (77 896)  (55 125)

EgENKAPITAL PR 31.12 2008  86 156  -    -    10 171  66 411  193 152  355 890 
¹ I ordinær generalforsamling den 2. april 2008 ble det besluttet å nedsette overkursfondet med NOK 242.2 millioner ved overføring til an-

nen egenkapital.
² I ordinær generalforsamling den 2. april 2008 ble det besluttet å nedsette selskapets aksjekapital fra NOK 103.364.052 til NOK 95 690 005 

ved sletting av 7.674.047 egne aksjer med pålydende NOK 1.
³ I ekstraordinær generalforsamling den 8. oktober 2008 ble det besluttet å nedsette selskapets aksjekapital fra NOK 95.690.005 til NOK 

86.155.605 ved sletting av 9.534.400 egne aksjer med pålydende NOK 1.
4 Styret foreslår et utbytte på NOK 0,35 per aksje for regnskapsåret 2008.

FORSIKRINgSTEKNISKE AvSETNINgER KLASSIFISERT SOm EgENKAPITAL

[1.000 NOK]
Administrasjons-

avsetning
Naturskade-

fondet
garanti- 

ordningen Fond mv.

Brutto avsetninger pr 31.12.2007  27 019  18 018  15 574  60 610 
28% utsatt skatt av brutto avsetning  (7 565)  (5 045)  (4 361)  (16 971)
Netto avsetninger pr 31.12.2007  19 453  12 973  11 213  43 639 
Brutto endringer  i avsetninger  16 682  6 872  8 074  31 627 
28% utsatt skatt av brutto endring i avsetninger  (4 671)  (1 924)  (2 261)  (8 856)

NETTO AvSETNINgER PR 31.12.2008  31 464  17 921  17 026  66 411 

NOTE 3   FORSIKRINgSTEKNISK RESuLTAT Og FORSIKRINgSTEKNISKE AvSETNINgER   

landbaserte 
forsikringer - privat     landbaserte forsikringer - næringsliv

ulykke øvrige ¹
Sum 

privat
Kombi-

nerte2
motor-

vogn2 Ansvar
yrkes-
skade

Trygg-
het

Ett-
årige 

risiko-
fors. øvrige3

Sum 
næring

Sum alle 
bransjer

Forfalte premier 4

Bruttopremier  4 672  272 348  277 020  120 981  67 513  27 392  141 721  36 441  38 693  19 237  451 976  728 997 
Avgitte premier  (48)  87 663  87 615  (102 045)  (38 429)  (16 910)  2 504  (8 732)  (23 222)  (1 851)  (188 685)  (101 070)
Egenregning premier  4 624  360 011  364 635  18 935  29 084  10 482  144 225  27 709  15 471  17 385  263 291  627 926 
Brutto forretning
Opptjente premier  4 625  272 016  276 641  119 106  63 461  26 893  148 267  34 233  35 419  16 472  443 850  720 491 
Påløpne erstatninger  (1 854)  (197 417)  (199 272)  (95 528)  (50 821)  (14 483) (124 794)  (29 171)  (28 317)  (6 684)  (349 798)  (549 069)
Forsikringsrelaterte drifts-
kostnader

 (707)  (63 186)  (63 893)  (18 296)  (10 210)  (4 142)  (21 432)  (5 511)  (5 851)  (538)  (65 980)  (129 872)

Forsikringsteknisk resultat  2 065  11 412  13 477  5 283  2 430  8 268  2 041  (449)  1 250  9 250  28 072  41 549 
Avgitt forretning
Opptjente premier  (197)  87 609  87 411  (109 537)  (45 770)  (19 734)  (4 745)  (8 256)  (21 029)  (6 461)  (215 532)  (128 121)
Påløpne erstatninger  (593)  (91 445)  (92 038)  95 369  37 013  10 672  2 896  4 990  13 006  98  164 045  72 007 
Forsikringsrelaterte drifts-
kostnader
Provisjoner  1 817  1 817  24 727  8 676  3 750  -    1 295  4 006  407  42 861  44 678 
Gjenforsikringsresultat  (790)  (2 020)  (2 810)  10 559  (81)  (5 312)  (1 848)  (1 971)  (4 018)  (5 956)  (8 626)  (11 436)
Egen regning
Forsikringsteknisk resultat  1 274  9 392  10 666  15 842  2 350  2 956  192  (2 420)  (2 767)  3 294  19 446  30 113 
Påløpte erstatninger, brutto
Inntruffet i år  (2 582)  (152 356)  (154 938)  (112 311)  (49 633)  (14 728) (129 447)  (30 941)  (28 486)  (7 409)  (372 955)  (527 893)
Inntruffet tidligere år  728  (45 062)  (44 334)  16 784  (1 189)  246  4 653  1 770  169  725  23 157  (21 176)
Totalt regnskapsår  (1 854) (197 417)  (199 272)  (95 528)  (50 821)  (14 483) (124 794)  (29 171)  (28 317)  (6 684)  (349 798)  (549 069)
Påløpte erstatninger f.e.r.
Inntruffet i år (2 523)  (149 665)  (152 189)  (9 903)  (13 513)  (3 566) (123 190)  (24 835)  (15 437)  (6 697)  (197 143)  (349 332)
Inntruffet tidligere år 5  76 (139 197)  (139 121)  9 744  (294)  (244)  1 292  654  126  112  11 390  (127 731)
Totalt regnskapsår (2 447)  (288 863)  (291 310)  (159)  (13 808)  (3 810) (121 898)  (24 181)  (15 311)  (6 586)  (185 753)  (477 063)
Forsikringstekniske  
avsetninger brutto
Premieavsetning  777  4 220  4 997  31 193  18 776  6 818  21 293  6 054  4 641  3 786  92 562  97 559 
Kredittilsynets minstekrav  777  4 220  4 997  31 193  18 776  6 818  21 293  6 054  4 641  3 786  92 562  97 559 
Erstatningsavsetning  3 834  306 292  310 126  100 700  30 017  30 808  246 157  44 258  7 803  3 590  463 332  774 983 
Kredittilsynets minstekrav  3 834  306 070  309 904  69 841  29 978  30 571  240 997  43 727  7 503  3 413  426 030  734 595 
Forsikringstekniske  
avsetninger f.e.r.
Premieavsetning  777  1 766  2 543  11 192  13 946  4 587  21 293  4 349  1 857  3 456  60 680  63 223 
Kredittilsynets minstekrav  777  1 766  2 543  11 192  13 946  4 587  21 293  4 349  1 857  3 456  60 680  63 223 
Erstatningsavsetning  2 712  298 807  301 519  6 348  7 488  5 670  151 540  26 685  2 936  3 026  203 694  505 212 
Kredittilsynets minstekrav  2 714  298 765  301 479  4 847  6 998  5 645  149 509  26 603  2 881  163  196 644  499 648 
Sikkerhetsavsetning  778  90 718  91 496  3 863  5 038  2 471  41 247  7 475  1 144  242  61 480  152 976 
Kredittilsynets minstekrav  778  66 975  67 753  3 863  5 038  2 471  41 247  7 475  1 144  242  61 480  129 233 
Naturskadepoolen 
Premieavsetning  2 619  2 619  2 619 
Erstatningsavsetning  2 863  2 863  2 863 
yrkesskadepoolen 
Erstatningsavsetning  1 525  1 525  1 525 

1 I øvrige privat inngår barneforsikring, risikoforsikring og eierskifteforsikring.
² I kombinert næringsliv og motor næringsliv inngår også privat forsikringer, privatforsikringene er av uvesentlig størrelse
³ I øvrige næring inngår bransjene transport og naturskade.
4 Premieinntektene er relatert til forsikringer i Norge.
5 Avviklingstap på NOK 92,6m skyldes endringer i reassuranse struktur, avgitte premier er redusert med tilsvarende beløp.  
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NOTE 4  ANLEgg Og uTSTyR

Anlegg og utstyr [1.000 NOK] Kontormaskiner Inventar Kunst Sum
Anskaffelseskost pr 01.01.2008 3 826  2 589  125  6 540  
Tilgang kjøpte driftsmidler 931  501   - 1 432  
Avgang solgte driftsmidler  -  -  -  - 
Anskaffelseskost 31.12.2008 4 756  3 090  125  7 972  
Akkumulerte avskrivninger   31.12.2008 (3 049) (1 213) - (4 263)
Bokført verdi pr. 31.12.2008 1 707  1 877  125  3 709  

Årets avskrivninger (946) (434) - (1 380)
 
driftsmidlene avskrives lineært over driftsmidlenes antatte økonomiske levetid. Kunst avskrives ikke. 

Antatt økonomisk levetid (år) 4 7

NOTE 5   gOODWILL

goodwill [1.000 NOK] Sum
Anskaffelseskost pr 01.01.2008¹ 1 432
Tilgang  - 
Anskaffelseskost 31.12.2008 1 432

Akkumulerte avskrivninger 31.12.2008 (716)

Bokført verdi pr. 31.12.2008 716

¹ Tilleggsvederlag ved kjøp av Gabler liv AS.

Årets avskrivninger 358

Goodwill avskrives lineært over den økonomiske fordelens antatte levetid. 

Antatt økonomisk levetid (år) 4

NOTE 6   ImmATERIELLE EIENDELER

Immaterielle eiendeler [1.000 NOK] Software IT- system Sum
Anskaffelseskost pr 01.01.2008 955  2 328  3 282  
Tilgang kjøpte immaterielle eiendeler 21  4 549  4 570  
Nedskrivning  - (2 328) (2 328)

Anskaffelseskost 31.12.2008 976  4 549  5 524  

Akkumulerte avskrivninger 31.12.2008 (564) (524) (1 088)

Nedskrivning  - 524  524  

Bokført verdi pr. 31.12.2008 411  4 549  4 960  
Årets avskrivninger (227) (233) (460)
Immaterielle eiendeler avskrives lineært over eiendelenes antatte økonomiske levetid.
Antatt økonomisk levetid (år) 4 3

NOTE 7 INvESTERINgER

Investering [1.000 NOK] Bokført verdi 
31.12.08

markedsverdi 
31.12.08

Bokført verdi 
31.12.07

markedsverdi 
31.12.07

Investeringer som holdes til forfall 265 547 235 218 148 505 145 687
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat 955 719 955 719 1 004 346 1 004 346
Sum investeringer 1 221 266 1 190 937 1 152 851 1 150 033

ANSvARLIg LåNEKAPITAL I ANDRE FORETAK
Investering [1.000 NOK] valuta Kostpris Bokført verdi markedsverdi Durasjon
Investeringer som holdes til forfall NOK 34 774 36 135 28 156 0,52
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat NOK 17 984 17 575 17 575 0,13
Sum ansvarlig lånekapital i andre foretak 52 757 53 711 45 731 0,37

INvESTERINgER SOm hOLDES TIL FORFALL
Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning

Investering [1.000 NOK] valuta Kostpris Bokført verdi markedsverdi Durasjon
Stats- og statsgaranterte NOK 33 921 33 012 33 533 1,32
Kommuner og fylker NOK 15 443 15 541 15 618 3,96
Finansinstitusjoner NOK 213 961 216 994 186 066 1,57
Sum investeringer som holdes til forfall 263 324 265 547 235 218 1,70

Gjennomsnittlig effektiv rente er beregnet til henholdsvis 6,3% når en tar utgangspunkt i markedsverdien og 5,5% når en tar utgangspunkt 
i bokført verdi. Sammenvektingen til gjennomsnittlig effekt for totalbeholdningen er gjort med det enkelte papirs andel av rentefølsomhet 
som vekter.      

FINANSIELLE EIENDELER SOm måLES TIL vIKELIg vERDI
Aksjer og andeler

Investering [1.000 NOK] valuta Kostpris Bokført verdi markedsverdi
Aksjefond NOK 300 000 204 791 204 791
Sum aksjer og andeler 300 000 204 791 204 791

Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning

Investering [1.000 NOK] valuta Kostpris Bokført verdi markedsverdi Durasjon
Finansinstitusjoner NOK 359 018 370 156 370 156 0,54
Industriselskaper NOK 75 874 77 207 77 207 0,18
Obligasjonsfond NOK 204 445 189 184 189 184 0,16
Sum obligasjoner og andre verdipapirer  
med fast avkastning 639 337 636 547 636 547 0,38  

- herav ikke børsnoterte verdipapirer 38 609 39 473 39 473 0,10  

Gjennomsnittlig effektiv rente på basis av markedsverdi er  7,8 %. Gjennomsnittlig rente er fremtidige kontantstrømmer (kupong- 
utbetalinger og nedbetalinger på hovedstol) diskontert med forventet markedsrente for det angjeldende  verdipapir på de aktuelle 
kontantstrømtidspunkter. den effektive rente på andeler obligasjonsfond regnes ut fra kursen på obligasjonene.   

Andre finansielle eiendeler

Investering [1.000 NOK] valuta Kostpris Bokført verdi markedsverdi Durasjon
Bankinnskudd NOK 114 380 114 380 114 380 0,00  
Sum andre finansielle eiendeler 114 380 114 380 114 380 0,00  
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NOTE 8   FINANSIELL RISIKO
lIKVIdITETSRISIKO 

Spesifikasjon av finansielle eiendeler gruppert etter forfallstidspunkt under 1 år Over 1 år uten forfall Sum
Bankinnskudd 114 380  -  - 114 380
Investeringer som holdes til forfall 25 702 239 846  - 265 547
Rentepapirer 164 544 282 819  - 447 363
Aksjefond  -  - 204 791  204 791
Obligasjonsfond  -  - 189 184 189 184
Sum investeringer 304 626 522 664 393 976 1 221 266

 Selskapets finansielle eiendeler er plassert som bankinnskudd og i likvide rentepapirer og fond. likviditetsrisikoen er begrenset.  
Ved salg av finansielle eiendeler  vil oppgjør skje innen 3 dager.      
     
Renterisiko      
Ved renteøkning på 1% vil porteføljen av obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning bli redusert med anslagsvis NOK 6,4 
millioner kroner. dette tilsvarer en rentefølsomhet på ca. 0,74%. Regnskapsmessig vil porteføljen endre seg med ca. NOK 2,4 millioner 
kroner da NOK 235.2 millioner kroner (markedsverdi) av renteporteføljen er klassifisert som hold til forfall.    
  
valutarisiko     
de finansielle eiendelene er plassert i NOK. Selskapet har ingen valutarisiko.      

NOTE 9   FORDRINgER Og gjELD    
    
Selskapet har ingen fordringer med forfall senere enn ett år. Selskapet har ingen gjeld sikret med pant. Gjeld i forbindelse med gjenforsik-
ring består av ikke avregnet reassuranse (NOK152.2 millioner). denne gjelden er reassurandørenes andel av premieinntekter etter fradrag 
for provisjoner og skader. Gjelden avregnes i henhold til reassuranseavtalene. motstykket til denne gjelden er reassurandørenes andel av 
uopptjente premie og reassurandørenes andel av erstatningsavsetninger. Benyttede reassurandører har en meget god kreditt rating.  
   

NOTE 10  BuNDNE mIDLER

[1.000 NOK] 2008 2007 2006
Skattetrekk 2 760  2 263  2 028  
Totalt 2 760  2 263  2 028  

NOTE 11  AKSjEKAPITAL Og AKSjONæRINFORmASjON

Aksjekapitalen består av: Antall Pålydende Kapital
A-aksjer (hver aksje har en stemme) 86 155 605 1 86 155 605

Protector Forsikring ASA hadde 1.919 aksjonærer pr. 31.12.2008. 

Oversikt over de 20 største aksjonærene per 31.12.2008 Antall aksjer Pålydende Eierandel
 Verdipapirfond Odin Norden 7 633 355 7 633 355  8,9 %
 Bank of New york, Brussels Branch 4 479 410 4 479 410  5,2 %
 dNB Nor luxembourg SA 4 027 456 4 027 456  4,7 %
 Ojada AS 3 527 116 3 527 116  4,1 %
 morgan Stanley and co. intl. Plc 2 886 851 2 886 851  3,4 %
 Gabler Rådgivning AS 2 652 751 2 652 751  3,1 %
 mP Pensjon 2 375 706 2 375 706  2,8 %
 Sverre Bjerkeli 2 371 809 2 371 809  2,8 %
 Alfred Berg Norge + 2 137 500 2 137 500  2,5 %
 deutsche Bank AG london 2 100 929 2 100 929  2,4 %
 Bergtor AS 2 083 300 2 083 300  2,4 %
 letra Invest AS 1 873 451 1 873 451  2,2 %
 Hathon Eiendom AS 1 835 328 1 835 328  2,1 %
 Alfred Berg Gambak 1 694 136 1 694 136  2,0 %
 Pecunia Forvaltning AS 1 657 058 1 657 058  1,9 %
 Frognes AS 1 649 916 1 649 916  1,9 %
 Petroservice AS 1 479 712 1 479 712  1,7 %
 johan Vinje AS 1 437 841 1 437 841  1,7 %
 Alfred Berg Norge 1 411 000 1 411 000  1,6 %
 Trond Høye 1 235 562 1 235 562  1,4 %
Sum 50 550 187 50 550 187 58,7 %
øvrige aksjonærer 35 605 418 35 605 418  41,3 %
Totalt antall aksjer 86 155 605 86 155 605 100,0 %

Aksjer eiet av styret og deres 
personlige nærstående samt  
ledende ansatte og deres person-
lig nærstående per 31.12.2008 Identifisering Antall aksjer Pålydende Eierandel
Gabler Rådgivning AS Styreleder jostein Sørvoll 2 652 751 2 652 751  3,08 %
Sverre Bjerkeli Adm. dir. 2 371 809 2 371 809  2,75 %
Trond Høye Forsikringsdirektør 1 235 562 1 235 562  1,43 %
ditlev de Vibe Vanay økonomi- og finansdirektør 225 800 225 800  0,26 %
jS Heff Invest AS Styremedlem jørgen Stang Heffermehl 222 260 222 260  0,26 %
yarra AS Trond Høye 200 000 200 000  0,23 %
merete C. Bernau dir. Eierskifte Skadeoppgjør 65 200 65 200  0,08 %
Pia Almvang dir. Bedrift 51 200 51 200  0,06 %
Puregas AS Styremedlem Benedicte Bakke Agerup 20 000 20 000  0,02 %
laila Stange jørgen Stang Heffermehl 14 558 14 558  0,02 %
Giuditta Cordero moss Styremedlem 5 000 5 000  0,01 %
Arvid moss Giuditta Cordero moss 1 000 1 000  0,00 %
Bjørn Stange Ankre jørgen Stang Heffermehl 300 300  0,00 %
Tor-Åge Schei Styremedlem, ansatterepresentant 200 200  0,00 %
Hege Gran Styremedlem, ansatterepresentant 100 100  0,00 %
Fredrik messel dir. skadeoppgjør bedrift 100 100  0,00 %
Sum 7 065 840 7 065 840  8,20 %
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OPSjONSPROGRAm
det ble i 2006 etablert et opsjonsprogram mot ledende ansatte og nøkkelpersonell. Opsjonsprogrammet omfattet totalt 4.000.000 opsjoner. 
Hver opsjon gir rett til å tegne en aksje. Antall utestående opsjoner ved årets slutt utgjorde 3.244.334 opsjoner. det er ikke innløst opsjo-
ner i 2008. For detaljer vedrørende selskapets opsjonsprogram se note 17 og 18. 

Opsjoner eiet av ledende ansatte: Antall opsjoner
Sverre Bjerkeli 500 000
ditlev de Vibe Vanay 250 000
Trond Høye 150 000
Svein Andreassen 150 000
Pia Almvang 175 000
merete C Bernau 175 000
Fredrik messel 100 000

NOTE 12   PENSjONER

Selskapets pensjonsforpliktelser er finansiert gjennom en kollektiv pensjonsordning. Basert på forsikringstekniske prinsipper er det fore-
tatt aktuarberegninger av fremtidige pensjonsytelser. den beregnede forpliktelsen sammenholdes med verdien på innbetalte og oppsparte 
pensjonsmidler. differansen føres som langsiktig gjeld eventuelt som pensjonsmidler under eiendeler. den etablerte pensjonsordningen 
tilfredsstiller kravene til OTP. 

[1.000 NOK] 2008 2007 2006
Nåverdi av årets pensjonsopptjening 5 972  5 507  4 682  
Rentekostnad av pensjonsopptjeningen 610  583  416  
Avkastning på pensjonsmidlene (503) (475) (380)
Omkostninger 207  204  142  
Amortisering av estimatavvik 155  242  194  
Netto pensjonskostnad inkl. arbeidsgiveravgift 6 441  6 061  5 054  
Nåverdi av fremtidige pensjonsforpliktelser per 31.12. 18 787  13 549  9 662  
Pensjonsmidler per 31.12. (10 024) (9 118) (7 408)
Overdekning/underdekning per 31.12. 8 763  4 432  2 254  
Ikke resultatført estimatavvik (5 280) (3 065) (2 614)
Periodisert arbeidsgiveravgift 491  625  318  
Netto pensjonsforpliktelse inkl arbeidsgiveravgift 3 974  1 992  (41)  

øKONOmISKE FORuTSETNINGER
diskonteringsrente 3,8 % 4,5 % 4,5 %
Avkastning på pensjonsmidler 5,8 % 5,5 % 5,4 %
Årlig lønnsvekst 4,0 % 4,5 % 4,5 %
Årlig G regulering 3,8 % 4,3 % 4,3 %
Pensjonsregulering 1,5 % 1,8 % 2,5 %

de aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer.

NOTE 13  SKATT

[1.000 NOK] 2008 2007 Endring
ÅRETS SKATTEKOSTNAd FORdElER SEG PÅ
Betalbar skatt  -  - 
Effekt av endret regnskapsprinsipp ført direkte mot egenkapital  - 1 736
For lite avsatt utsatt skatt i fjor ¹ 84  - 
Endring i utsatt skatt 9 645  8 797  
Sum skattekostnad 9 730  10 533  

BEREGNING AV ÅRETS SKATTEGRuNNlAG
Resultat før skattekostnad (45 395) 48 213  
Permanente forskjeller 79 842  7 387  
Endring i midlertidige forskjeller (6 227) (57 502)
Effekt av regnskapsprinsipp  - (6 200)
Emisjonskostnader  - (17 984)
Benyttet underskudd til fremføring (28 220)  - 
Årets skattegrunnlag  - (26 086)
Betalbar skatt 28%  -  - 
Betalbar skatt i balansen  -  - 

OVERSIKT OVER mIdlERTIdIGE FORSKjEllER
Anleggsmidler (83) 229  312  
Fordringer (800) (800)   - 
Finansielle eiendeler (567) 17 336  17 903  
Forsikringstekniske avsetninger 107 513  81 877  (25 636)
Regnskapsmessige avsetninger  - (788) (788)
Pensjonsforpliktelser (3 974) (1 992) 1 982  
Netto midlertidige forskjeller 102 090  95 862  (6227)
underskudd til fremføring (1 515) (29 735) (28 220)
Grunnlag for utsatt skatt/skattefordel i balansen 100 575  66 128  34 447  
28 % utsatt skatt 28 161  18 516  9 645  
utsatt skatt/skattefordel i balansen (28 161) (18 516) (9 645)

¹ Forskjellen fra den bokførte utsatte skatten i årsregnskapet 2007 på NOK 84 tusen skyldes korreksjon av feil fra tidligere år

Avstemming av skattekostnad

[1.000 NOK] 2008 2007
28% av resultat før skatt (12 711) 13 500  
Permanente forskjeller (28%) 22 356 2 068  
For lite kostnadsført skatt tidligere år 84 -
Effekt av endret regnskapsprinsipp  - (1 736)
Emisjonskostnader  - (5 035)
Effekt av endret regnskapsprinsipp ført direkte mot egenkapital  - 1 736  
Beregnet skattekostnad 9 730 10 533
Skattekostnad i følge resultatregnskapet 9 730  10 533  
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NOTE 14  KAPITALDEKNINg Og SOLvENSmARgIN

[1.000 NOK] 2008 2007 2006
Sum egenkapital 355 890 544 424 270 852
Administrasjonsavsetning (31 464) (19 453) (7 869)
Naturskadefond (17 921) (12 973) (9 334)
Garantiavsetning (17 026) (11 213) (7 068)
Immaterielle eiendeler (5 676) (3 496) (3 841)
Kjernekapital 283 803 497 289 242 740
Reassuranseavsetning (15 276) (21 267) (10 695)
Netto ansvarlig kapital 268 527 476 022 232 045
Eiendeler med risikovekt 0% 337 119 555 703  141 116  
Eiendeler med risikovekt 10% 42 403 - -
Eiendeler med risikovekt 20% 573 929 937 066  604 798  
Eiendeler med risikovekt 50% 9 878  11 833  
Eiendeler med risikovekt 100% 661 760 202 578  43 511  
vektet beregningsgrunnlag 31.12. 780 786 394 931  170 387  
Kapitaldekningsprosent 34 % 121 % 136 %

Netto ansvarlig kapital 268 527 476 022  232 045  
Andel av sikkerhetsavsetning 81 898 55 914  29 866  
Andel av avsetning til naturskadefond (ikke aktuelt fra og med 2008) - 4 504  6 482  
Solvensmarginkapital 350 424 536 441 268 393
Solvensmargin minstekrav 108 361 75 431  56 372  
Overdekning 242 064 461 010  212 021  
Solvensmargin i prosent av krav 323 % 711 % 476 %

NOTE 15 FORSIKRINgSRELATERTE ADmINISTRASjONSKOSTNADER

Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader [1.000 NOK] 2008 2007 2006
Avskrivninger (note 4, 5 og 6) 1 482 1 972 1 309
lønns- og pensjonskostnader (note 16) 72 757 65 241 58 182
Kontorkostnader 5 721 4 594 3 845
Honorarer 16 081 13 302 8 844
Andre kostnader 21 880 15 962 12 897
Totalt 117 921  101 070  85 077  

NOTE 16  LøNNSKOSTNADER, PENSjONER, ANTALL ANSATTE, hONORARER

Lønns- og pensjonskostnader [1.000 NOK] 2008 2007 2006
lønninger ¹ 48 090  38 831  39 316  
Honorar styre, kontrollkomite 859  815  800  
Pensjonskostnader ² 5 890  5 896  3 626  
Arbeidsgiveravgift 7 320  7 983  7 409  
Andre ytelser 10 597  11 716  7 031  
Totalt 72 757  65 241  58 182  

¹ Selskapet har en ordning med prestasjonslønn. Ordningen omfatter alle fast ansatte. Styret fastsetter prestasjonslønn for adm. dir. 
Hvorvidt prestasjonslønn utløses avhenger av måloppnåelse ifht inngåtte prestasjonsavtaler. Kostnader for selskapet er maksimert til 
summen av ca. 1,8 månedslønner. I 2008 er kostnaden beregnet til omtrent NOK 3.3 millioner inkl. sosiale  utgifter. Prestasjonslønnen 
utbetales året etter opptjening.     

² Selskapet har en kollektiv pensjonsordning som gjelder for samtlige ansatte. Se note 12 for nærmere detaljer. 

Antall ansatte 2008 2007 2006
Antall ansatte per 31.12. 93,0 77,0 64,0 
Antall årsverk per 31.12. 92,4 76,0 63,3 
Gjennomsnittlig antall ansatte per 31.12. 85,0 70,5 54,6 
Gjennomsnittlig antall årsverk per 31.12. 84,2 69,7 55,3 

honorar til revisor [1.000 NOK] 2008 2007 2006
lovpålagt revisjon (inklusive mva) 1 150 463 442
Andre attestasjonstjenester (inklusive mva)  -  - 20
Skatterådgivning (inklusive mva)  -  - 7
Andre tjenester utenfor revisjonen (inklusive mva) 66 44 35
Honorar ført direkte mot egenkapital ifbm egenkapitaltransaksjoner (inklusive mva)  - 334  - 
Totalt 1 216  841  504  
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NOTE 18  AKSjEBASERT BETALINg

Opsjonsprogram mot ledende ansatte og nøkkelpersonell 
Generalforsamlingen i Protector vedtok 12. desember 2006 et opsjonsprogram som omfatter totalt 4.000.000 opsjoner. Opsjonsprogram-
met er etablert som et tegningsrettsprogram hvor hver opsjon gir rett til å foreta nytegning av en aksje i selskapet. Programmet er eta-
blert med utøvelsestidspunkter 28.08.2007, 28.08.2008 og 28.08.2009 med inntil 1/3 av opsjonene på hvert tidspunkt, dog slik at opsjoner 
som ikke utøves på et tidspunkt kan forskyves til neste tidspunkt. utøvelseskursene er NOK 6,50 28.08.2007, NOK 7,10 28.08.2008 og NOK 
7,75 28.08.2009.      

BEVEGElSER I ANTAll uTESTÅENdE AKSjEOPSjONER:
2008 2007

utøvelseskurs
per aksje

Antall
opsjoner

utøvelseskurs
per aksje

Antall
opsjoner

Per 01.01. 2 902 668 1 350 000
Tildelt 687 500 1 744 166
Bortfalt 345 834 -
utøvet 7,10  - 6,50 191 498
utestående opsjoner per 31.12. 3 244 334 2 902 668

Virkelig verdi av opsjonene beregnes på tildelingstidspunktet og kostnadsføres over opptjeningsperioden. I resultatregnskapet for 2008 er 
det kostnadsført NOK 3.5 millioner tilknyttet opsjonsprogrammet. Kostnadsføring av opsjonskostnader vil ikke belaste selskapets likviditet 
og er kreditert mot annen innskutt egenkapital. Føringen påvirker ikke selskapets totale egenkapital etter disponering av årets resultat.
Ved innløsning av opsjonene og den ansatte er skattepliktig til Norge, vil selskapet måtte betale arbeidsgiveravgift av underverdien den 
ansatte kan kjøpe aksjen til. Fordelen av opsjonsavtalen blir beregnet som forskjellen mellom markedsverdi på innløsningstidspunktet 
og fastsatt innløsningskurs. Basert på den antatt skattemessige fordelen til de ansatte per 31.12.2008 er det ikke foretatt avsetning for 
arbeidsgiveravgift.     

I henhold til bestemmelsene i allmennaksjeloven § 6-16a avgir 
styret denne redegjørelsen om selskapets retningslinjer for fast-
settelse av lønn til ledende ansatte.    
 
Når det gjelder ytelser til ledende ansatte i regnskapsåret 2008, 
henvises det til note 17. de overordnede prinsipper for avlønning 
i 2008 videreføres i 2009. de avtaler som er inngått og som er vist 
til i note 17 gir riktige insitamenter i samsvar med selskapets 
ønske om vekst og lønnsomhet og et godt arbeidsmiljø.  
   
Styret ønsker at avlønningen til de ledende ansatte skal være 
sammensatt av en fast grunnlønn og en variabel bonusordning 
som avhenger av prestasjon. den totale kompensasjon skal være 
konkurransedyktig slik at selskapet kan tiltrekke seg og beholde 
de dyktigste lederne. Bonuselementet (prestasjonslønnen) fast-
settes årlig etter at årsresultatet foreligger. 

Bonus for administrerende direktør fastsettes av styret basert  
på en skjønnsmessig evaluering av innsatsen i forhold til målopp-
nåelse, selskapets resultatutvikling og verdiutviklingen for 
aksjonærene.      

Bonus for øvrige ledende ansatte fastsettes av administrerende  
direktør. Evaluering av innsatsen baseres på måloppnåelse i for-
hold til individuelle prestasjonsavtaler. Prestasjonsavtalene inngås 
årlig i forbindelse med selskapets budsjettprosess. 

Selskapet har i 2006 implementert et nytt opsjonsprogram som ble 
besluttet i generalforsamlingen 12. desember 2006. Retningslinjene 
for tildeling fremgår av note 18. Styret fastsetter tildeling til adminis-
trerende direktør. Opsjonsprogrammet utløper den 28. august 2009.  
     
Styret har som retningslinje at de ledende ansatte ikke skal ha 
vesentlige naturalytelser.
 
det er etablert en etterlønnsordning for administrerende direktør. 
Etterlønnsordningen er etablert for å sikre klare retningslinjer i 
tilfelle styret ønsker å avslutte arbeidsforholdet.   
  
Selskapet har etablert en kollektiv pensjonsordning for samtlige 
ansatte. Ordningen er en ytelsesordning som sikrer at de ansatte vil få 
en pensjon på 70 % av lønn fra fylte 67 år, begrenset til et beløp på 12 
ganger grunnbeløpet i Folketrygden og forutsatt full opptjeningstid. 
    

NOTE 19  ERKLæRINg Om FASTSETTELSE Av LøNN Og ANNEN gODTgjøRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

NOTE 20  SALgSKOSTNADER

[1.000 NOK] 2008 2007 2006
Salgskostnader 11 952  13 215  18 528  
i % av forfalt premie 1,6 % 2,0 % 3,6 %

Selskapets salgskostnader er provisjoner til meglere.

NOTE 21 gjENFORSIKRINgSANDEL Av FORSIKRINgSTEKNISKE BRuTTOAvSETNINgER
Gjenforsikringsandeler er ikke nedskrevet da gjenforsikringsandelene anses ikke å ha falt i verdi.

NOTE 17  yTELSER TIL LEDENDE PERSONER

godtgjørelse og honorarer [1.000 NOK] honorar1 Lønn
Prestasjons-

lønn 
Andre 

ytelser 
Innbetalt 

pensj.premie
Samlet godt-

gjørelse

lEdENdE ANSATTE
Sverre Bjerkeli, Adm. dir.¹ 2 596 375 180 150 3 301
ditlev de Vibe Vanay,  økonomi- og finansdir. 1 056 143 122 129 1 449
Trond Høye, Forsikringsdir. 1 145 83 23 153 1 404
merete C Bernau, dir. Eierskifte Skadeoppgjør 832 75 21 119 1 046
Pia Almvang, dir. Bedrift 912 64 23 82 1 080
Svein Andreassen,  dir. Eierskifte Salg 1 013 100 118 152 1 383
Fredrik messel, dir. Skadeoppgjør Bedrift 813 50 9 146 1 018
Totalt 8 366 889 495 931 10 681

¹ Administrerende direktør har avtale om etterlønn i 2 år ved eventuell oppsigelse fra selskapets side. 

godtgjørelse og honorarer [1.000 NOK] honorar Lønn
Prestasjons-

lønn 
Andre 

ytelser 
Innbetalt 

pensj.premie
Samlet godt-

gjørelse

STyRET
jostein Sørvoll, styrets leder² 150 746  -  - 67 962
jørgen Stang Heffermehl, styremedlem 120  -  -  -  - 120
Giuditta Cordero moss, styremedlem 120  -  -  -  - 120
Benedicte Bakke Agerup, styremedlem 93  -  -  -  - 93
Hege Gran, styremedlem, ansatterepresentant  - 814  53  42  78  986
Tor-Åge Schei, styremedlem, ansatterepresentant  - 711  91  10  90  901

øVRIGE SOm HAR GÅTT uT AV STyRET

Arne Solheim, tidligere ansatterepresentant 60  -  -  -  - 60

Anne-Kristin Wadahl, tidligere ansatterepresentant 60  -  -  -  - 60

Per Ottar Skaaret, tidligere styremedlem 89  -  -  -  - 89

Eggert Àgùst Sverrisson, tidligere styremedlem 27  -  -  -  - 27

Totalt 719 2 270 143 52 235 3 418

¹ Noten angir utbetalte honorarer i regnskapsåret, opptjent i 2007.     
² jostein Sørvoll hadde i 2008 krav på etterlønn i perioden frem til 1. juni 2008. Etterlønnen tilsvarte 5 månedslønner samt at selskapet 

i perioden var forpliktet til å fortsette premieinnbetaling på gjeldende pensjonsordning. Fratredelsesavtalen regulerte fradrag i etter-
lønnen for eventuelle inntekter fra andre kilder.     

godtgjørelse og honorarer [1.000 NOK] honorar Lønn
Prestasjons-
lønn 

Andre 
ytelser 

Innbetalt 
pensj.premie

Samlet godt-
gjørelse

KONTROllKOmITé
Anne merete Nicolaysen, leder 60  -  -  -  - 60
Truls Holthe, medlem 40  -  -  -  - 40
Tore G Clausen, medlem 40  -  -  -  - 40
Totalt 140 - - - - 140

det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til ledende ansatte, øvrige ansatte eller andre nærstående parter. 

Opsjoner ¹
Antall 

tildelt¹
Antall 

innløst Innløsningskurs
Antall ikke 

innløst
Opsjons-

verdi ²
Sverre Bjerkeli - - - 500 000 0
ditlev de Vibe Vanay - - - 250 000 0
Trond Høye - - - 150 000 0
Svein Andreassen 50 000  - - 150 000 0
Pia Almvang 25 000  - - 175 000 0
merete C Bernau 25 000  - - 175 000 0
Fredrik messel 25 000  - - 100 000 0

¹ Antall tildelte i 2008, innløsningskursen er 7,75 den 28. august 2009.    
² Netto opsjonsverdi (aksjekurs - innløsningskurs). Aksjekurs lik årssiste omsetningskurs på Oslo Børs kr. 4,69. Innløsningskurs lik kr. 7,75. 
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REVISjONSBERETNING KONTROllKOmITEENS BERETNING

Til generalforsamlingen i Protector Forsikring ASA

KONTROllKOmITEENS BERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2008

Kontrollkomiteen har ført tilsyn med forsikringsselskapets virksomhet, herunder styrets disposisjoner, og har påsett at 
selskapet har fulgt lover, forskrifter og vilkår samt vedtekter og vedtak i selskapets besluttende organer.

Kontrollkomiteen har gjennomgått styrets forslag til årsoppgjør for 2008 og revisors beretning av 18. mars 2009 til general-
forsamlingen. med henvisning til revisors beretning anbefaler kontrollkomiteen at det fremlagte årsoppgjør fastsettes som 
Protector Forsikring ASAs årsoppgjør for 2008. 

Oslo, 19. mars 2009

  Anne merete Nicolaysen (leder)   Tore G. Clausen    Truls Holthe



EIERSTyRING OG 
SElSKAPSlEdElSE

og fleksibilitet for vekst og utvikling av selskapet.  
Styret vil foreslå for generalforsamlingen at utbyttepolitikken 
i de kommende regnskapsår skal være en intensjon om å 
utbetale 5 – 15% av solvenskapitalen som ordinært utbytte. 
Endelig fastsetting av ordinært utbytte vil ta utgangspunkt i 
selskapets resultat, krav til kapital inklusive tilfredsstillende 
buffere og nødvendig fleksibilitet til vekst og utvikling av 
selskapet. En eventuell overskuddskapital etter utbetaling av 
ordinært utbytte kan komme aksjonærene til gode i form av 
programmer for tilbakekjøp av egne aksjer.

Styret har fullmakt til å foreta kapitalforhøyelse med inntil 
35 millioner aksjer hvorav 20 millioner aksjer ble utstedt i 
forbindelse med emisjonen i forkant av børsnoteringen av 
selskapet i mai 2007. Fullmakten gjelder frem til 3. mai 2009 
og kan benyttes ved en eller flere emisjoner. Fullmakten  
omfatter utstedelse av aksjer mot innskudd i annet enn 
penger samt fusjon. Formålet er å muliggjøre en enklere og 
raskere saksbehandling dersom det blir aktuelt å videre- 
utvikle selskapets satsingsområder ved erverv av virksomhet 
mot vederlag i aksjer eller ved å forhøye aksjekapitalen ved 
rettede emisjoner.

Styret har også fullmakt til å kjøpe tilbake inntil 8 615 560 
egne aksjer. dette tilsvarer i underkant av 10% av selskapets 
totale aksjekapital.  Fullmakten utløper ved ordinær general-
forsamling i 2009. Styret vil foreslå for generalforsamlingen 
at fullmakten fornyes. Ved utgangen av 2008 hadde selskapet 
ikke egne aksjer.

LIKEBEhANDLINg Av AKSjONæRER Og TRANSAKSjONER 
mED NæRSTåENDE
Selskapet har kun en aksjeklasse og alle aksjeeiere har lik 
rett i selskapet.

Ved kapitalforhøyelser skal aksjeeierne ha fortrinnsrett med 
mindre det etter styrets vurdering er formålstjenlig samt 
anses å være i aksjonærens felles interesse å fravike for-
trinnsretten. dersom styret foreslår for generalforsamlingen 
å fravike fortrinnsretten, vil dette bli særskilt begrunnet.

Handler i selskapets egne aksjer skal søkes gjennomført 
over børs dersom forholdene ligger til rette for det. Selskapet 
er notert på Oslo Børs under ticker PROTCT.

Selskapet har etablert regelverk for primærinnsideres 
og deres nærståendes (definert som transaksjoner hvor 
aksjonærer og styremedlemmer, ledende ansatte, med-
lem av kontrollkomité eller revisor og deres nærstående 
er part i transaksjonen) handel med selskapets aksjer. 
det er også etablert innsidereglement for øvrige ansatte i 

selskapet.
Selskapet er generelt tilbakeholden hva gjelder transaksjoner 
med aksjeeiere, styremedlemmer, ledende ansatte eller 
nærstående av disse. For å unngå å skade selskapets 
omdømme, mener styret det er viktig med åpenhet og 
varsomhet rundt transaksjoner der det kan bli oppfattet at 
det er en uheldig nærhet mellom partene. medlemmene 
av styret og ledelsen skal derfor gi styret ved styrets leder 
skriftlig varsel dersom de har vesentlige direkte eller indi-
rekte interesser i transaksjoner inngått av selskapet. 

Generelt vil selskapet søke å følge de prinsipper for like- 
behandling og transaksjoner med nærstående som er ned-
felt i Norsk Anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse.

FRI OmSETTELIghET
det eksisterer ingen begrensninger relatert til omsette-
ligheten av selskapets aksjer utover de krav som følger av 
finanslovgivningen.

gENERALFORSAmLINg
Selskapet søker å gjennomføre generalforsamlinger i tråd 
med Norsk Anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse. 
dette innebærer bl.a. at styret skal legge til rette for at flest 
mulig av selskapets aksjonærer skal kunne delta på general-
forsamlingen. Innkalling til generalforsamling skal skje 
minst 2 uker før den finner sted og med en påmeldingsfrist 
så nær opp til møtetidspunkt som mulig. Aksjeeiere skal få 
tilsendt saksdokumenter til generalforsamlingen minimum 
to uker før generalforsamlingen holdes. Saksdokumentene 
skal være utførlige nok til at aksjeeierne kan ta stilling til 
de saker som skal behandles. Aksjeeiere som ikke selv kan 
delta, kan stemme ved bruk av fullmakt. Styrets leder, repre-
sentanter fra styret og selskapets valgte revisor skal være 
tilstede på generalforsamling. Generalforsamlingen skal ha 
en uavhengig møteledelse. med dette menes at møteleder 
og dennes nærstående (allmennaksjelovens § 1-5) ikke har 
fremtredende personlig eller økonomisk interesse i saker 
som skal behandles på den aktuelle generalforsamling.

vALgKOmITé
Etter vedtektene skal Selskapet ha en valgkomité bestå-
ende av en leder og to medlemmer valgt av aksjonærene 
på generalforsamling. Valgperioden er to år med mindre 
generalforsamlingen har fastsatt en kortere periode. 
medlemmene av valgkomiteen kan gjenvelges og sitte som 
medlem av komiteen i en sammenhengende periode på inntil 
6 år. Et flertall av medlemmene av valgkomiteen skal være 
”uavhengige” av styret samt selskapets ledelse. daglig leder 
og øvrige medlemmer av selskapets ledelse kan ikke være 
medlemmer av valgkomiteen. Styrets leder og daglig leder 

Protector Forsikring ASA er et norsk skadeforsikrings-
selskap hvis aksjer er notert på Oslo Børs. Selskapets 
virksomhet er underlagt konsesjonsplikt samt en lovgivning 
for finansinstitusjoner som sikrer en streng regulering og 
oppfølging. den løpende oppfølging av at norske finansinsti-
tusjoner drives innenfor norske lover og forskrifter ivaretas 
av Kredittilsynet.

Selskapets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse ble 
vedtatt av styret første gang 4. mai 2007 og revidert på styre-
møte 18. mars 2009. Prinsippene skal bidra til størst mulig 
verdiskapning for aksjeeiere over tid, økt tillit til selskapet 
gjennom en åpen bedriftskultur og et godt omdømme. 
Prinsippene for eierstyring og selskapsledelse følger i stor 
grad av de lover og forskrifter selskapet er underlagt. Videre 
er prinsippene i hovedsak basert på Norsk Anbefaling for 
Eierstyring og Selskapsledelse av 4. desember 2007.

Fremstillingen av eierstyring og selskapsledelse i Protector 
Forsikring nedenfor følger i det alt vesentlige systematikken 
i Norsk Anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse av 4. 
desember 2007.

vERDIgRuNNLAg Og ETISKE RETNINgSLINjER
Protector skal være utfordreren til de etablerte forsikringssel-
skapene. dette skal selskapet være gjennom unike relasjoner 
(enkle å ha med å gjøre, konkurransedyktige, til å stole på), 
god beslutningsevne og kostnadseffektive løsninger. Protector 
skal være anerkjent som en betydelig og kompetent tilbyder 
av risikoavlastning.

Protector har definert 4 kjerneverdier som skal være grunn-
leggende i forhold til utvikling av kulturen og som skal være 
ledestjerner i den praktiske hverdagen. de fire sentrale 
verdiene er: Troverdig, Imøtekommende, modig og Engasjert; 
TImE.

TROvERDIg; Protector jobber for å utvikle kompetanse i 
alle ledd, sørge for at tidsfrister overholdes og at vi er ær-
lige og oppriktige i alt vi gjør. Ved å sette oss inn i kundens 
situasjon viser vi at vi tar kunden på alvor og skaper tillit.

ImøTEKOmmENDE; Protectors medarbeidere skal være posi-
tive, åpne og fleksible. det betyr at vi ser etter mulighetene og 
ikke problemene, og er løsningsorientert i alt vi gjør.

mODIg; Protectors medarbeidere skal stå for det selskapet 
tror på. Alle oppfordres til å bruke beslutningsmyndigheten 
innen sitt område. Vi skal aldri unnslå sannheten, og være 
åpne og tydelige i all kommunikasjon.

ENgASjERT; Protectors medarbeidere oppfordres til å være 
deltagende og ta initiativ. Vi ønsker å gjøre god service til en 
æressak. dette oppnår vi ved å sette oss grundig inn i alle 
saker og holde kunden kontinuerlig informert. Samtidig skal 
vi være flinke til å gi hverandre tilbakemeldinger internt.

Protector har nedfelt etiske retningslinjer som regulerer hva 
som er akseptert atferd for ansatte og andre som represen-
terer selskapet. Formålet med retningslinjene er å skape en 
solid forretningskultur samt å bevare integriteten til Protector 
gjennom å hjelpe de ansatte til å fremme god forretnings-
skikk. Videre er reglene ment å være et verktøy for vurdering 
av egne prestasjoner samt en måte å utvikle Protectors 
identitet på.

vIRKSOmhET
Vedtektene beskriver selskapets formål og virksomhet. 
Protector har til formål å drive skadeforsikring og har konsesjon 
til å drive skadeforsikring innen alle bransjer med unntak 
av kreditt- og kausjonsforsikring. Selskapets prioriterte 
markedssegmenter har vært mot næringslivsmarkedet, det 
offentlige samt markedet for grupperte forsikringsordninger 
(affinity). I selskapets årsrapport er det gitt en nærmere
redegjørelse for selskapets målsettinger, hovedlinjene i 
forretningsstrategien og virksomhet.

SELSKAPSKAPITAL Og uTByTTE
Selskapet har kontinuerlig fokus på at solvensmarginkapitalen 
er tilpasset virksomhetens mål, strategi og risikoprofil. Sel-
skapet vil til enhver tid søke å optimalisere selskapskapitalen 
samtidig som tilstrekkelig kapital opprettholdes for å tilfreds-
stille de regulatoriske kapitalkrav, trygghet for aksjonærene 
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skal imidlertid gis anledning til å delta på minst ett møte i 
valgkomiteen årlig. §§ 6-7, 6-8 og 6-27 i allmennaksjeloven 
gjelder tilsvarende for medlemmene av valgkomiteen. 

Valgkomiteen skal fremme forslag til generalforsamlingen 
vedrørende valg av aksjonærvalgte medlemmer og vara-
medlemmer til styret, valg av medlemmer og varamedlem-
mer til kontrollkomiteen og valgkomiteen og godtgjørelse til 
medlemmene av styret, kontrollkomiteen og valgkomiteen. 
Valgkomiteen skal begrunne sine forslag.  Valgkomiteen skal 
i sitt arbeid følge Norsk anbefaling for eierstyring og sel-
skapsledelse. Godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen 
fastsettes av generalforsamlingen.

STyRET Og KONTROLLKOmITEEN, SAmmENSETNINg Og 
uAvhENgIghET
I henhold til selskapets vedtekter skal styret bestå av minst 
3 og høyst 9 medlemmer med det antall varamedlemmer 
generalforsamlingen fastsetter. minst 1 av medlemmene  
med ett varamedlem velges av og blant de ansatte i selskapet. 
Hvis et medlem valgt av de ansatte slutter i selskapet, 
skal vedkommende tre ut av styret. Styremedlemmene og 
varamedlemmene velges for to – 2 – år om gangen og slik at 
halvparten uttrer hvert år, eller – hvis antallet er ulike – den 
mindre del av de valgte medlemmer. de som har fungert to 
år uttrer likevel alltid. Blant flere som har fungert like lenge 
etter siste valg, foretas loddtrekning. Styrets leder og nestle-
der velges for ett år om gangen.

Styrets leder og nestleder velges av generalforsamlingen. 
Ved sammensetningen av selskapets styre er det selskapets 
intensjon at medlemmene av styret velges i lys av en vurde-
ring av selskapets behov for ekspertise, kapasitet og balan-
serte beslutninger, og med den hensikt å sørge for at styret 
kan opptre uavhengig av eventuelle særinteresser og at 
styret kan fungere godt som et kollegialt organ. Videre skal 
minst halvparten av styremedlemmene være uavhengig av 
selskapets ledelse og dets viktigste forretningsforbindelser. 
minst to av de aksjonærvalgte styremedlemmer skal være 
uavhengige av selskapets hovedaksjeeiere. Representanter 
for den daglige ledelse er ikke medlem av styret. 

Ved vurdering av uavhengighet skal det sees hen til hvorvidt 
styremedlemmet; har vært ansatt i selskapet, har opsjoner i 
selskapet, har kryssrelasjoner med andre styremedlemmer 
eller daglig ledelse, har nære familiebånd til daglig ledelse 
eller har eller representerer vesentlige forretningsmessige 
relasjoner med selskapet. På side 16-19 er det gitt opplys-
ninger om det enkelte styremedlems kompetanse, kapasitet 
og uavhengighet. Videre er det i note 11 til årsregnskapet, 
opplyst om styremedlemmenes aksjeinnehav. Styremedlem-

mer oppfordres til å eie aksjer i selskapet. Valgkomiteen 
fremmer forslag til medlemmer av styret basert på de oven-
nevnte retningslinjer. Etter selskapets vurdering oppfyller 
dagens styre de krav Norsk Anbefaling for Eierstyring og 
Selskapsledelse stiller til medlemmenes uavhengighet av 
selskapets ledelse og vesentlige forretningsforbindelser.

Krav til kontrollkomité følger av lov om finansinstitusjoner. 
Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med at selskapet utfører 
virksomheten på en hensiktsmessig og betryggende måte 
i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer. Kontroll-
komiteen har ingen avgjørelsesmyndighet. Etter selskapets 
vedtekter skal kontrollkomiteen ha minst tre medlemmer og 
ett varamedlem. Ett medlem skal tilfredsstille de krav som
stilles til dommere etter domstolsloven § 54 annet ledd, og 
skal være godkjent av Kredittilsynet.

STyRETS ARBEID
I henhold til norsk lov er styret ansvarlig for forvaltningen 
av selskapet og skal sørge for en forsvarlig organisering av 
virksomheten, herunder føre tilsyn med den daglige ledelse. 
I tillegg til de lovbestemte kravene arbeider styret i henhold 
til styreinstruks for selskapet. Styreinstruksen fastsetter 
regler for saksforberedelse, taushetsplikt, habilitet, ansvar 
for å etablere et kontrollsystem som sikrer at virksomheten 
drives i samsvar med gjeldende lover og regler. Hvis styrets 
leder ikke kan eller bør lede møtet, ledes møtet av nestleder. 
I overensstemmelse med styreinstruksen sørger styret for i 
nødvendig utstrekning å vedta strategier, forretningsplaner 
og budsjetter for selskapet. Videre påser styret at selskapet 
har en god ledelse med klar intern ansvars- og oppgavede-
ling. I den forbindelse er det utarbeidet instruks for daglig 
leder. Styret vedtar hvert år en konkret møte- og arbeidsplan 
for det etterfølgende år. Planen dekker både strategiarbeid, 
andre relevante forretningsmessige problemstillinger samt
kontrollarbeid. det nærmere innhold av styrets arbeid 
fremgår av styrets årsberetning.

Styret har ikke opprettet egne styreutvalg. Styrets størrelse 
og møtefrekvens tilsier at slike utvalg er lite hensiktsmessig.
Styret gjennomfører en årlig evaluering av sin virksomhet, 
og drøfter på dette grunnlag forbedringer i organisering og 
gjennomføring av styrearbeide.

RISIKOSTyRINg Og INTERNKONTROLL
Selskapet er underlagt strenge krav til risikostyring og 
internkontroll. Herunder inngår krav om årlig revisorbekref-
telse av kvaliteten på selskapets internkontroll. I forbindelse 
med den årlige vurdering av selskapets internkontroll, foretas 
en fullstendig gjennomgang av alle rutiner og prosedyrer, 
herunder en oppdatering av de risikoer ledelsen mener 

selskapet er eksponert for og tilhørende kontrolltiltak. Som 
finansinstitusjon er selskapet underlagt forskrift nr. 1080 av 
22. september 2008 om risikostyring og internkontroll. Selska-
pet har etablert rutiner som er i samsvar med forskriften.

gODTgjøRELSE TIL STyRE, KONTROLLKOmITé 
Og vALgKOmITé
Godtgjørelse til ovennevnte organer fastsettes av general-
forsamlingen etter forslag fra valgkomiteen. Godtgjørelsen 
skal reflektere styrets, kontrollkomiteens og valgkomiteens 
ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet. 
Styreformann har et høyere honorar enn de øvrige styremed-
lemmer som følge av større tidsbruk og ansvar knyttet til 
vervet. Styret mottar et fast årlig honorar for sitt arbeid, og 
har ingen opsjoner. det er opplyst om all godtgjørelse til det 
enkelte styremedlem i årsrapporten. Som en hovedregel skal 
ikke styremedlemmer, eller selskaper de er tilknyttet, påta 
seg oppgaver ut over styrearbeidet for selskapet. dersom de 
likevel gjør det, skal hele styret informeres. Vesentlige godt-
gjørelser fra selskapet utover fast styrehonorar skal foreleg-
ges generalforsamlingen for godkjennelse. I tillegg skal det 
informeres om omfang og kostnader knyttet til slikt arbeid 
ved at godtgjørelse ut over normalt styrehonorar spesifiseres 
særskilt i årsrapporten. Selskapet yter ikke lån til styrets 
medlemmer.

gODTgjøRELSE TIL LEDENDE ANSATTE
det fremgår av selskapets styreinstruks at styret i møte skal 
fastsette lønn og annen godtgjørelse til administrerende 
direktør. Styret fastsetter også retningslinjer for godtgjørelse 
til øvrige ledende ansatte. Retningslinjene fremlegges årlig 
for generalforsamlingen og er innarbeidet i noter til årsregn-
skapet. Styret legger til rette for at positiv verdiskapning skal 
reflekteres i godtgjørelsen til ledende ansatte. I tråd med 
kravene i regnskapsloven presenterer selskapet en oversikt 
over lønn og annen godtgjørelse til administrerende direktør 
og de enkelte ledende ansatte i noter til årsregnskapet.

INFORmASjON Og KOmmuNIKASjON
Ved kommunikasjon av finansiell- og annen kurssensitiv 
informasjon har styret basert seg på de krav som følger av 
børsregelverket, regnskaps- og verdipapirhandelsloven. I 
tillegg har Protector en bedriftskultur basert på åpenhet, noe 
som innebærer at offentligheten skal kunne gjøre seg kjent 
med virksomheten gjennom relevant informasjon publisert på 
selskapets hjemmesider, herunder års- og delårsrapporter. 
Års- og delårsrapporter gjøres tilgjengelig via Oslo Børs’ mel-
dingssystem og på selskapets egen hjemmeside. Selskapet 
legger også opp til å avholde åpne presentasjoner i forbindelse 
med offentliggjøring av års- og delårsrapporter. Selskapet pre-
senterer finansiell kalender på selskapets hjemmeside og vil 

gjøre det samme på Oslo Børs’ meldingssystem. Oversikten vil 
inneholde tidspunkt for årlig generalforsamling samt offentlig-
gjøring av delårsrapporter. Ved presentasjon av selskapsinfor-
masjon for enkelte aksjeeiere eller andre interessenter, er det 
kun offentlig tilgjengelig informasjon som presenteres.

OvERTAKELSE
Ved henvendelse om oppkjøp av selskapet skal styret vurdere 
dette på en grundig måte og under hensyntagen til reglene 
om likebehandling av alle aksjonærer. Styret vil innhente 
relevante uttalelser, herunder de ansattes syn, for på den 
måten å kunne foreta en best mulig helhetlig vurdering av en 
slik henvendelse. Styret vil deretter gi en best mulig anbefa-
ling til de enkelte aksjonærer med en underliggende
informasjon som gjør at hver enkelt aksjonær gis mulighet 
for å selv ta stilling til et eventuelt bud.

Styret vil ikke uten særlige grunner søke å forhindre eller 
vanskeliggjøre at noen fremsetter et tilbud på selskapets 
virksomhet eller aksjer. Transaksjoner som i realiteten inne-
bærer en avhendelse av virksomheten vil bli lagt frem for 
generalforsamlingen for beslutning.

Selskapet har ikke vedtektsbestemmelser som åpner for å 
gjøre unntak fra begrensningene i Verdipapirhandellovens § 
6-17 om ”Begrensninger i selskapets handlefrihet” i en over-
takelsesprosess. Selskapets generalforsamling har heller 
ikke gitt styret eller daglig leder særskilte fullmakter til bruk
i oppkjøpssituasjoner.

REvISOR
Revisor er underlagt strenge begrensninger til hvilke opp-
drag vedkommende kan påta seg. Oppdrag ut over lovpliktig 
revisjon skal forhåndsgodkjennes av styret. Revisor skal årlig 
utarbeide en oversikt over tjenester utover lovpliktig revisjon. 
Revisor skal årlig gi en skriftlig bekreftelse til styret på at 
revisor oppfyller en rekke krav, herunder fastsatte uav-
hengighets- og objektivitetskrav. Styret vil stille som krav 
at revisor forut for regnskapsårets oppstart skal forelegge 
hovedtrekkene for gjennomføring av revisjonsarbeidet for 
styret. Revisor deltar i møter i kontrollkomiteen og styret 
når årsregnskapet behandles. I tillegg har styret møte med 
revisor minst en gang per år, og gjennomgår da rapport om 
revisors syn på selskapets risikoområder, interne kontroll-
rutiner osv. Styret vil legge opp til at det skal avholdes ett 
møte per år med revisor hvor ledelsen ikke er tilstede. det 
redegjøres for revisors godtgjørelse fordelt på lovpliktig revisjon 
og annen godtgjørelse på den ordinære generalforsamlingen 
og i årsrapporten.
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