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h O V E d T R E K K 

Protector tegnet i 2012 forsikringer for NOK 1.517 millioner mot  
NOK 1.202 millioner i 2011, en økning på 26 %.  Veksten skjedde i det norske 
bedriftssegmentet (65 % av veksten), i Sverige og danmark (27 % av veksten) 
og innen eierskifteforsikring (8 % av veksten).

Protector startet i 2012 virksomhet i det danske markedet, i første omgang 
rettet mot kommunal sektor.  

I 2012 falt kostnadsprosenten kraftig. På bruttobasis utgjorde kostnads- 
prosenten 12,7 % mot 15,0 % i 2011. Fallet er drevet av en sterk topplinje-
utvikling i kombinasjon med betydelig fokus på effektivitet og kostnader i 
bedriftssegmentet.

Combined ratio i 2012 endte på 86,2 %. Et resultat som er blant de beste i 
skandinavisk skadeforsikring. 

Avkastning på investeringsporteføljen ble 8,9 %, mot en negativ avkastning på 
-2,3 % i 2011. Reduserte «kredittspreader» og et sterkt aksjemarked bidro til 
det gode resultatet.

driftsresultatet ble NOK 393,5 millioner mot NOK 82,9 millioner i 2011. 

Selskapets underliggende lønnsomhet er meget god. Eksisterende og nye 
lønnsomhetsforbedringstiltak forventes å resultere i fortsatt gode tekniske 
resultater.

Styret foreslår at det utbetales et utbytte på NOK 1,20 per aksje.
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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.

Grunnlaget for lønnsom vekst er lagt gjennom en ”skalerbar 
forretningsmodell”. Godt bygget kompetanse og egenutviklede 
systemer bidrar til at selskapet kan vokse uten vesentlige 
pådrag i kostnader.
 
FOrretnIngSIdé
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 fortsatt lønnsom vekst i årene som kommer.  
Inntreden i Sverige og danmark fordrer noe mer investering, 
men kombinert med økning i premieinntektene forventes  
kostnadsprosenten å holde seg stabil i 2013 for deretter å falle. 

Selskapet har som mål å være:
 › Topp 3 i våre utvalgte segmenter
 › Kostnadsleder
 › Foretrukket av våre distribusjonskanaler

Selskapets langsiktige finansielle målsettinger er:
 › Vekstrate brutto forfalt premie: 10 %
 › Combined ratio for egen regning: 91 %
 › Solvenskapitalavkastning: 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. 

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

BedrIFtSmarkedet
Protectors valgte segment er bedrifter med årlige forsikrings-
premier på over NOK 100.000. det største antall kunder ligger i 
intervallet under NOK 1 million, men Protector har også større 
bedrifter som sin målgruppe. de største med en årlig premie 
på NOK 5 – 15 millioner. Ved utgangen av 2012 teller kundelisten 
rundt 3.000 bedrifter, hvilket er på nivå med 2011.

OFFentlIg SektOr
Protector har etablert seg som en av de tre største aktørene 
innen kommunal sektor, og hadde 210 norske, 80 svenske, 
og 11 danske kommuner på kundelisten ved starten av 2013. 
Engasjementene varierer fra enkeltstående produktdekninger 
til totalleveranser. 

eIerSkIFteFOrSIkrIng
Eierskifteforsikring dekker selgers ansvar for vesentlige feil 
ved boligen i tråd med Avhendingsloven. Protector er  
markedsleder med godt over 50 % av markedet. Selskapet har 
en kostnadseffektiv verdikjede og kritisk masse, og vil være en 
ledende aktør også i årene som kommer.
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SverIge Og danmark
Protector ekspanderer virksomheten til Sverige og danmark, 
og forventer at vesentlig deler av fremtidig vekst vil komme 
utenfor Norge. Protector har etablert operativ tilstedeværelse 
både i Stockholm og København med henholdsvis 8 og 6  
ansatte ved utgangen av 2012. Selskapets inntreden i de svenske 
og danske markedene følger samme forretningsmodell som i 
Norge, og er godt mottatt av forsikringsmeglerne. 

SkadeOPPgjør
Protector har valgt å ha skadeoppgjør i eget hus og har  
bygget opp betydelig kompetanse innen dette området. Ved å 
utnytte kompetansen effektivt på tvers av skadeoppgjør,  
underwriting og salg oppnås høy kostnadseffektivitet samtidig 
som vi opprettholder høy kvalitet. Ved utgangen av 2012 jobbet  
ca. 60 ansatte med skadeoppgjør. 

It-StrategI
Protector har en strategi som innebærer egenutvikling av  
IT-løsninger. Selskapets systemer for administrasjon av  
forsikringsavtaler og for skadeoppgjør er derfor utviklet av 
egne ansatte. Systemene er utviklet med standardiserte  
verktøy og er basert på at de skal være tilgjengelige via web. 
dette gjør det enkelt å distribuere data og funksjoner til  
samarbeidspartnere og kunder. Selskapet har løpende  
prosjekter for å utnytte IT til å effektivisere det daglige arbeidet. 

PreStaSjOnSkultur
Protectors organisasjon er bygget opp rundt høyt kvalifiserte 

medarbeidere og teller 125 mennesker ved utgangen av 2012. 
de fleste med lang erfaring fra forsikringsbransjen. I tillegg til 
skadeoppgjør er det investert betydelige ressurser på under-
writing, analyse, salg og service. 

Alle medarbeidere har tydelige mål knyttet opp mot individuelle 
prestasjonskontrakter. det er etablert en struktur for  
medarbeidersamtaler som gjennomføres i hele organisasjonen. 
En sentral del av målekriteriene er Protectors verdier:  
Troverdig, Imøtekommende, Modig og Engasjert.

I 2012 gjennomførte Protector en 270° prosess hvor alle med-
arbeidere fikk anledning til å gi konstruktive tilbakemeldinger 
på hvordan vi etterlever selskapets verdier. Prosessen har vært 
positiv, og bidratt i videreutviklingen av selskapets prestasjons-
kultur. den har også avstedkommet ytterligere foredling av 
verdisettet for å tilpasse det til vår arbeidshverdag.

lederutvIklIng
Protector avsluttet i 2012 et nytt utviklingsprogram for selskapets 
ledergruppe og ledere med linje- eller prosjektansvar.  
Programmet innebar konkrete utviklingsoppdrag for hver leder, 
og styrking av ledergruppene i selskapet. Målet er å utvikle 
et enhetlig lederskap, hvor ledelsen og medarbeiderne har 
samme forståelse for selskapets grunnleggende verdibaserte 
ledelses- og prestasjonskultur. å bevisstgjøre alle i selskapet på 
grunnleggende verdier og holdninger, våre ambisjoner og  
forretning styrker Protectors handlekraft og konkurranseevne.

72012 PROTECTOR ÅRSRAPPORT



dITlEV dE VIBE VANAy (46)  
Er økonomi- og 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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NøKKElTAll
[1.000 nOk] 2012 2011 2010 

Brutto forfalt premie  1 517 017  1 202 479  1 010 991 
Brutto opptjent premie  1 464 244  1 176 965  987 716 
Påløpte erstatninger brutto  (1 170 976)  (898 796)  (814 327)
Opptjent premie f.e.r.  1 107 433  903 478  792 342 
Påløpte erstatninger f.e.r.  (940 094)  (729 843)  (679 046)
Netto provisjonsinntekter  90 269  50 527  23 896 
driftskostnader  (104 677)  (91 541)  (91 130)
Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader  (127)  (1 409)  (2 507)
Netto finansinntekter  245 571  (51 388)  176 184 
Andre inntekter/kostnader  (4 904)  3 111  2 260 
driftsresultat før sikkerhetsavsetninger  393 472  82 935  221 999 
Endring sikkerhetsavsetninger  (146 531)  (49 921)  (92 207)
Resultat før skatt  246 941  33 014  129 791 
Resultat etter skatt  198 630  (7 573)  128 439 
Skadeprosent brutto (1) 80,0 % 76,4 % 82,4 %
Kostnadsprosent brutto (2) 7,7 % 10,0 % 11,9 %
Combined ratio brutto (3) 87,7 % 86,3 % 94,4 %
Skadeprosent f.e.r. (4) 84,9 % 80,8 % 85,7 %
Kostnadsprosent f.e.r. (5) 1,3 % 4,5 % 8,5 %
Combined ratio f.e.r. (6) 86,2 % 85,3 % 94,2 %
Egenregningsandel (7) 75,6 % 76,8 % 80,2 %
Solvenskapital (8) 1 086 448 741 288 822 817
Solvensmargin (9) 304 % 219 % 236 %
Kapitaldekning (10) 20 % 19 % 20 %
driftsresultat per aksje (11) 4,76 1,00 2,69
Resultat per aksje (12) 2,41  (0,09) 1,56

(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) Solvensmargin er beregnet i henhold til Finanstilsynets regler.
(10) Netto ansvarlig kapital i % av risikovektet beregningsgrunnlag
(11) driftsresultat før sikkerhetsavsetninger dividert på tidsveiet gjennomsnittlig antall aksjer
(12) Resultat etter skatt dividert på tidsveiet gjennomsnittlig antall aksjer
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PrOteCtOr-akSjen
I 2012 steg Protector-aksjen med 24,1 %, mens Oslo Benchmark Indeks steg med 15,4 %.
det ble ikke utbetalt utbytte i 2012. I 2011 steg kursen på Protector-aksjen med 4,2 % inklusive 
utbytte, men utviklet seg negativt med 8,5 % eksklusive utbytte. Oslo Benchmark Indeks sank 
med 12,5 % i 2011.

Gjennomsnittlig omsetning i Protector-aksjen per dag på Oslo Børs i 2012 var 39.698 aksjer mot 
17.005 aksjer i 2011.  
 
Ved utgangen av 2012 var Protector-aksjen notert til NOK 13,40. Markedsverdien av utestående 
aksjer var dermed totalt 1.103,6 millioner kroner.

utByttePOlItIkk
Protectors aksjonærer skal over tid oppnå konkurransedyktig avkastning på sin investering i en 
kombinasjon av kontant utbytte og verdiøkning på aksjene.

Selskapets utbyttepolitikk er revidert. Selskapets mål er å opprettholde en solvensmargin  
(beregnet etter Finanstilsynets regler) som er større enn 250 %. Med mindre kapitalbehovet 
tilsier noe annet, er styrets mål at 30 - 50 % av årets resultat etter skatt utdeles som utbytte. 
Endelig fastsetting vil ta utgangspunkt i selskapets resultat, krav til kapital inklusive tilfreds-
stillende buffere og nødvendig fleksibilitet til vekst og utvikling i selskapet.

Protectors styre foreslår normalt et utbytte i forbindelse med publiseringen av Protectors  
foreløpige årsresultat i februar. Generalforsamlingen tar så stilling til dette forslag i april eller 
mai, og det vedtatte utbyttet blir utbetalt til aksjonærene i april eller mai. For aksjonærer som 
ikke er bosatt i Norge trekkes det eventuell kildeskatt fra utbyttet etter gjeldende bestemmelser.

Styret forslår at det for 2012 deles ut et utbytte på 1,20 kroner per aksje, tilsvarende  
99,1 millioner kroner. Styret vurderer selskapets kapitalsituasjon og markedsposisjon til  
å være forenlig med utbyttestørrelsen. 

AKSJONÆR OG AKSJEINFORMASJON
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BørSmeldInger 2012

akSjOnærer Og Stemmerett
Selskapet har utstedt totalt 86.155.605 aksjer og har kun en aksjeklasse med like rettigheter 
for alle aksjonærer. det gis en oversikt over Protectors største aksjonærer i note 10 på side 40 i 
denne rapporten.

generalFOrSamlIng
Ordinær generalforsamling i Protector Forsikring ASA vil bli avholdt i selskapets lokaler på 
Filipstad Brygge 1, Oslo, torsdag 25. april 2013 kl. 16.00. Innkallingen sendes aksjonærene  
samt Oslo Børs. Generalforsamlingen annonseres i tillegg på selskapets hjemmesider  
www.protectorforsikring.no. 

FINANSIEll 
KAlENdER 2013
25. aPrIl
Generalforsamling  
14. maI 
Resultat 1. kvartal 2013  
12. julI
Resultat 2. kvartal 2013   
31. OktOBer
Resultat 3. kvartal 2013   

19.12.2012 Finansiell kalender 2013 - Protector Forsikring ASA

01.11.2012 19% vekst, sterkt resultat og økt guiding

29.10.2012 Resultatfremleggelse 3. kvartal 2012

22.10.2012 Oslo ABM - PROTCT01 PRO - Nytt lån til notering 22.10.2012

19.10.2012 Oslo ABM - PROTCT01 PRO - Nytt lån til notering 22.10.2012

28.09.2012 Meldepliktig handel

16.07.2012 Meldepliktig handel

13.07.2012 Resultat Q2 2012: 38 % vekst, økte marginer og økt guiding

09.07.2012 Resultatfremleggelse 2. kvartal 2012

18.06.2012 økt volumguiding - 26 % vekst i 2012, opp fra 22 % - fremdeles meget gode marginer

07.05.2012 Q1 resultat: 28 % vekst, økt guiding

02.05.2012 Resultatfremleggelse 1. kvartal 2012

02.05.2012 årlig oversikt

25.04.2012 Styret i Protector Forsikring ASA

25.04.2012 Avholdt generalforsamling

04.04.2012 Innkalling til generalforsamling

29.03.2012 PROTCT: Vellykket plassering av ansvarlig lån

28.03.2012 Vurderer utstedelse av ansvarlig lån

29.02.2012 2011 resultat: 19% vekst, et sterkt teknisk resultat, svak finansavkastning

27.02.2012 Resultatfremleggelse 4. kvartal 2011

25.01.2012 Protector Forsikring ASA, 18 % vekst i 2012

11.01.2012 Protector Forsikring ASA - gjennombrudd i Skandinavia
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Ved inngangen til det nye året – 2012 – var vi relativt optimistiske. 
Vi hadde nesten ingen lønnsomhetsrelaterte ryddeprosjekter 
samtidig som vi så at vår kostnadsprosent ville falle kraftig. 
Guidingen var 18 % topplinjevekst, Combined Ratio på 88 % og 
en fallende kostnadsprosent. Resultatet ble 26 % vekst, en CR 
på 86,2 % og en brutto kostnadsprosent på 12,7 %. I tillegg har 
vi hatt et svært sterkt finansresultat med 8,9 % avkastning.

Våre markeder og konkurransesituasjonen har utviklet seg 
som ventet. Eiendomsmarkedet er fortsatt meget sterkt 
og korreksjonen i markedet har fremdeles ikke kommet. I 
bedriftssegmentet vinner vi stadig nye kunder og tar markeds-
andeler. Innen kommunemarkedet, hvor ratene fortsatt er 
presset, er vi stabile på volum. Vår markedsandel i markedet 
for meglet landbasert forsikring ligger nå over 20 %. Vi er 
nummer 3 i dette markedet og nærmer oss toppen. Når vi i 
tillegg forsterker vår posisjon i Sverige og har en god volum-
oppstart i danmark, så ser inngangsfarten til 2013 uhyre sterk 
ut. Vi venter fortsatt lønnsom vekst og økt markedsandel i 2013 
både i Norge, Sverige og danmark. Samtidig er det slik at vår 
risiko øker noe idet det tar noe tid å sikre lønnsomt volum i  
Sverige og i danmark, samtidig som ratepresset fortsetter i det 
norske markedet og særlig på personforsikringsområdet.

reSultatet vårt i 2012 er preget av 4 hovedtrekk;
 ›  En meget sterk volumvekst på 26 % drevet av et sterkt salg i 

det norske bedriftsmarkedet og god volumutvikling i Sverige 
og danmark

 ›  Et sterkt finansresultat på 8,9 %
 ›  En Net Combined Ratio på 86,2 %, kun slått av Gjensidige. 
 ›  Kraftig fall i brutto kostnadsprosent fra 15,0 % til 12,7 %. 

Kostnadsprosenten vil ikke falle videre i 2013 idet vi har kjørt 
hardt i 2012

Samtidig er det slik at vi forsterker vår posisjon som kvalitets-
leder og kostnadsleder i de segmenter vi jobber mot. det betyr 
gode priser til meglere og sluttkunder samt fortjeneste til oss. 
Vinn – vinn – vinn med andre ord.

I det nOrSke BedrIFtSmarkedet  
styrker vi vår posisjon med kraftig vekst. denne veksten  
kommer samtidig som vi tjener penger i sektoren.  

I kommunesektoren er det noe vanskeligere volum- og rate-
messig, men vi har et stabilt volum og akseptabel inntjening. 
Samlet sett har vi 26 % vekst innen bedrift/offentlig sektor og 
NOK 985 millioner i omsetning. I år, som i fjor, har vi hatt en 
svært god tilgang på anbudsforespørsler fra de store og  
mellomstore forsikringsmeglerne. Vi har også klart å vinne 
flere store og veldig store kunder i 2012 selv om pris- 
konkurransen er tøff. Samlet sett har vi 185 store/mellom-
store kunder i bedriftsmarkedet samt 210 kommuner på 
kundelisten.

Samlet sett er inngangsfarten til 2013 meget god. Vi guider på 
mer moderat vekst men fortsatt god lønnsomhet.

vellykket utvIklIng I SverIge 
I 2012 er vår posisjon i Sverige styrket og volumet øker på en 
god måte. Særlig innen motor vokser vi fort, et område hvor 
vi nå allerede har flere forsikrede biler enn i Norge. Vi vinner 
kunder både i kommunal sektor og i markedet for store/
mellomstore bedrifter. den første kvalitetsundersøkelsen er 
gjennomført hos Forsikringsmeglerne. Et lite utvalg er spurt 
men vi går rett til topps! Bravo Sverige! Foreløpig mangler vi 
kritisk masse – hvilket fører til en høy kostnadsprosent. I løpet 
av 2014 skal vi være på et godt nivå relativt til våre svenske 
konkurrenter.

Vårt team er nå på 12 personer og vil vokse videre til ca. 20 
ved utgangen av året. 

vellykket Inntreden I danmark
Ved inngangen til 2012 var vi klare til å gå inn i danmark. 
Fokus så langt har vært kommunal sektor hvor vi oppfatter 
at vår kompetanse og vårt kostnadslederskap gir oss en god 
posisjon til å kjempe om attraktive kunder. I løpet av 2012 kom 
de første 6 kommuner om bord. Vi oppfatter at vi er ønsket 
velkommen av de markedsledende meglerne og at ”vårt  
positive kvalitetsrykte” har løpt foran oss. Oppstarten har  
blitt gjennomført med mål om å gjøre nøyaktig det samme i 
danmark som vi i 9 år har gjort i Norge, samt lære av de  
erfaringer vi har hatt i oppstarten i Sverige:

2012 – TOSIFRET løNNSOM  
VEKST FORTSETTER 
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 ›  Samme visjon, forretningsidé og verdier
 › Samme marked – dansk landbasert meglet forretning
 ›  Samme distribusjon – I nært samarbeid med ledende  

danske forsikringsmeglere
 ›  Samme målsettinger – ”Topp 3”, kostnadslederskap,  

kvalitetslederskap og lønnsom vekst
 ›  Noe hurtigere rekruttering i danmark relativt til Sverige  

året før

Prosjektet er gjennomført hurtig til svært lave kostnader.  
Produkter, vilkår, IT systemer, reassuranse og alt det andre er 
på plass. Oppstartsteamet på 6 personer er også i gang med  
København som base. 

Grunnlaget for tosifret vekst på selskapsnivå er lagt for de 
neste 2-3 årene. Vi gleder oss Sverige og danmark! 

I eIerSkIFteFOrSIkrIngSmarkedet  
har vi holdt vår markedsandel stabilt på godt over 50 %.  
Volumet ble NOK 426 millioner og økningen skyldes økte bolig-
priser samt noe økning i omløpshastigheten i boligmarkedet. 
Våre vekstmål for 2013 er å vokse i tråd med markedet hvilket 
betyr ensifret vekst.

Antall skadesaker er stabilt høyt med over 4 300 pr år samt 
et meget høyt antall stevninger og 5-2 varsler – samlet sett 
509 dette året. Vi har fortsatt svært gode resultater i retts-

salen med 54 % seier, 27 % uavgjort og 19 % tap. Kvaliteten i 
skadeoppgjøret vårt er meget god og fokuset på regress- og 
skadereduserende arbeid har båret ytterligere frukter. Vårt 
bedrede resultat innen Eierskifteforsikring skyldes dette arbei-
det. Vi oppfatter at motparter og medspillere opplever oss som 
konstruktive og profesjonelle og at vårt renommé i markedet 
er ytterligere styrket.

Markedsundersøkelser viser, i år igjen, 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 så scorer vi 
svært høye 93 hvilket er ”all time high”. I tilsvarende undersø-
kelser 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.

Til slutt vil jeg benytte anledningen til å takke alle Forsikrings-
meglere og Eiendomsmeglere vi samarbeider med. Vi skal 
jobbe enda smartere i 2012 for at dine kunder skal oppleve 
oss som et godt selskap. Takken går også til vårt ca. 125 mann 
sterke korps av motiverte medarbeidere i Oslo, Stockholm og 
København. Jeg tror vi forsiktigvis kan si at vår ”vinnerkul-
tur” har utviklet seg ytterligere i 2012 selv om tempoet vårt i 
«høstjakten» var i høyeste laget. Våre «ledestjerner» i larviks 
damelag i håndball er i skrivende stund igjen kvalifisert for 
semifinalen i Champions league og har vunnet serien for  
15. gang. heia larvik – vi har dere som våre forbilder for vår 
egen teamutvikling i 2013.

Sverre Bjerkeli 
Administrerende direktør 

SVERRE BJERKElI (53) 
Er selskapets administrerende 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 småbedrifts-
markedet 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. 
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Sterk vekSt
Brutto forfalt premie ble i 2012 NOK 985 millioner mot  
NOK 781 millioner i 2011, en vekst på 26 %. Alle produkter vokser, 
men veksten er sterkest innen personskadeforsikring, der 
nysalget har vært meget godt. Protectors konkurransekraft  

Protector tilbyr forsikringer til SMB-markedet,  
store bedrifter og offentlig sektor. Sistnevnte består i 
hovedsak av kommuner og fylkeskommuner. Vi tilbyr 
alle forsikringsprodukter med unntak av pensjon.

i kampen om de største kundene øker – i 2012 eksemplifisert 
ved å ha tegnet Norges største arbeidsgiver helse Sør-øst 
innen personforsikring. 

2012 har gitt forbedret kostnadslederskap, gode lønnsom-
hetsresultater og kompetanseheving innen utvalgte 
segmenter. dette gir rom for konkurransedyktig prising og 
høyere vinnsannsynlighet både ved fornyelser og nysalg. 
Fornyelsesgraden er i 2012 97 %, opp 9 prosentpoeng i 
forhold til 2011. God risikoseleksjon over tid har gitt god 
bonitet i porteføljen og er en årsak til at fornyelsesgraden 
stiger. I tillegg kommer selskapets egen grundighet i  
fornyelsesprosessen. 

dIStrIBuSjOn Og marked
Protector har et bredt og godt samarbeid med forsikrings-
meglerne og får tilgang til alle relevante anbud. En betydelig 
andel av anbudsvolumet kanaliseres gjennom ”topp 5”  
meglerhus. høsten 2012 rangerte meglerne Protector som 
sitt foretrukne forsikringsselskap for sjette år på rad.

Protector fortsetter strategien om prisdifferensiering og 
fokusert kundeseleksjon for å sikre lønnsomt volum både 
innen nysalg og på eksisterende kundemasse.  
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Konkurransen i bedriftsmarkedet og i offentlig sektor oppleves som variabel og mest tilspisset 
der marginbildet og verdikjedene historisk sett allerede er presset. I slike segmenter er  
Protectors svært lave kostnadsnivå avgjørende for å vinne lønnsom forretning. det er  
fornyelsesgraden og evnen til å vinne forretning blant de større kundene som drev  
selskapets lønnsomme vekst i 2012. 

PIA AlMVANG (38) – 
dIREKTøR BEdRIFT
Ansatt siden 1.6.2005. Almvang er 
utdannet aktuar ved universitetet 
i Oslo, og har spesialisering innen 
IT. Før Protector har hun erfaring 
fra Swiss Re og som fagsjef i Trygg 
hansa/Codan.

FREdRIK MESSEl (53) –  
dIREKTøR SKAdEOPPGJøR  
BEdRIFT
Ansatt siden 1.5.2007. Cand.jur. fra 
universitetet i Oslo. han var bl.a. 
avdelingsdirektør i skadeoppgjør og 
adm. dir. i Gjensidige Nor Vekter-
service as. han representerte også 
Gjensidige i flere bransjeorgan i FNh 
og i Forsikringsklagenemnda. Fra 
2002 og frem til 2007 var han daglig 
leder og deleier av Nordic Claims 
Management AS. 
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OrganISaSjOn Og kOmPetanSe
Protector har stort fokus på medarbeider- og lederutvikling. lederutviklingsprogrammer  
gjennom de siste par årene har bidratt til å utvikle en rekke dyktige ledere og nøkkelpersoner. 
dette har gitt et høyt operasjonelt og faglig nivå på både medarbeidere og ledere, og god  
stabilitet. 

I 2012 har bedrift i Norge understøttet Protector vekst i Sverige og danmark med kjerne- 
kompetanse og ressurser. Fokus har vært på å overføre forretningsmodellen fra Norge og 
tilpasse den i Skandinavia. 

Egne rutiner og prosesser er videreutviklet i 2012 med forbedret oppfølging av skade- 
behandlingen som viktigste tiltak. Arbeidet har gitt tydelige resultater med tanke på kultur.  
I 2012 utgaven av selskapets faste undersøkelse scorer forsikringsmeglerne Protectors  
skadeoppgjør på topp kvalitetsmessig. dette er vi stolte av, men vi skal forbedre oss ytterligere. 
Også på våre øvrige kjerneområder – marked, underwriting og service – er vårt høye kvalitets-
nivå godt dokumentert gjennom både interne og eksterne målinger.

kvalItetSleder FOr FOrSIkrIngSmeglerne (Skala 1-100)
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Brutto forfalt premie i Sverige og danmark var NOK 105 millioner i 2012, opp fra NOK 22 millioner 
i 2011 (380 % økning). Ved inngangen til 2013 hadde selskapet rundt 90 kommuner og 50 bedrifter 
på kundelisten. Større kunder inkluderer århus kommune, postnord AB (Posten Sverige og 
danmark), samt NIBE AB.

Protector følger samme forretningsmodell i Sverige og danmark som vi har gjort i Norge. I begge 
land er selskapet godt mottatt av meglerhusene: i vår første svenske kvalitetsundersøkelse skåret 
meglerne Protector foran alle våre konkurrenter når det gjelder kvalitet.

høy kvalitet på skadeoppgjøret er et av Protectors konkurransefortrinn. I etableringsfasen i 
Sverige og danmark har selskapet benyttet eksternt skadeoppgjør fram til tilstrekkelig antall 
forsvarte egne oppgjørsavdelinger. Prosessen med å ta skadeoppgjør i eget hus forventes sluttført 
i Sverige og godt i gang i danmark i løpet av 2013.

Protector var operative i Sverige allerede i 2011, men styrket organisasjonen ytterligere innen 
underwriting samt skadeoppgjør. Ved utgangen av 2012 var vi 8 personer, opp fra 4 ved inngangen 
til året. 

I danmark etablerte Protector operativ tilstedeværelse august 2012 med ansettelse av Flemming 
Conrad som Country Manager. Teamet er siden bygd ut til å omfatte 6 personer ved årets utgang.

hANS dIdRING (33) – COuNTRy 
MANAGER SVERIGE
Ansatt siden 1.7.2011. MSc i Busi-
ness Administration and Economics 
og BSc i Computer Engineering. han 
har 6 års erfaring fra ulike stillinger 
i If og länsförsäkringar, sist som 
leder av Broker Sales and Service for 
If i Stockholm.

FlEMMING CONRAd (56) –  
COuNTRy MANAGER dANMARK
Ansatt siden 1.8.2012.  IEP Insead, 
handelshøjskolen, Merkonom(O), 
Forsikringsakademiet.  han har 38 
års erfaring i forsikringsbransjen fra 
hafnia, Codan, Provinzial, Trekroner 
og Nykredit. Senest som direktør i 
Gjensidige’s filial i danmark.   

hENRIK WOld høyE (30) –  
dIREKTøR OFFENTlIG SEKTOR
Ansatt siden 1.7.2007. høye er 
utdannet siviløkonom ved university 
of Colorado i Boulder, uSA.
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Eierskifteforsikring selges kun gjennom eiendomsmeglere, og 
Protector har opprettholdt sin posisjon hos meglerne gjennom 
god informasjon, support og kvalitet i skadeoppgjør. Protectors 
markedsandel er godt over 50 %. 

gOd vOlumvekSt
Eiendomsomsetningen i Norge var høy i 2012, og på linje  
med 2011. Både antall salg og omsetningshastighet holdt et 
meget høyt nivå i 2012. Prisene økte 7 % år over år og bidro til at 
premieinntektene økte med 7 % fra NOK 400 millioner i 2011 til 
NOK 426 millioner i 2012. hit-ratio var stabil på ca. 80 %. 

Salg Og SuPPOrt
Protector har jobbet for å ta et kvalitetsmessig lederskap innen 
eierskifteforsikring. Selskapets mål er å legge forholdene til rette 
slik at eiendomsmeglerne kan gjøre en enda bedre jobb overfor 
boligselgerne. Protector satser på god informasjon gjennom  
innarbeidete rutiner og direkte tilgjengelighet i eget servicesenter. 

Protector har i 2012 gjennomført faglige kurs og opplæring for 
flertallet av de over 2.500 meglerne som er selskapets salgskanal. 
Fagkurs innen avhendingsloven, megleransvar og areal gir god-
kjente etterutdanningspoeng fra Finanstilsynet. Tilbudet er svært 
godt mottatt av eiendomsmeglerkjedene. 

Ved utgangen av 2012 er det 12 medarbeidere som jobber med 
salg og support mot eiendomsmeglerne. 

Protector evaluerer jevnlig hvordan eiendomsmeglere vurderer 
Protector. I siste tilfredshetsundersøkelse scorer eiendoms- 
meglerne Protector høyt på alle områder. På totalvurderingen – 
det vil si svaret på spørsmålet: ”hvor tilfreds er du med Protector 
som leverandør av Eierskifteforsikring?” – gis selskapet en score 
på 88 av 100 mulige.  
 

Protector opprettholdt sin posisjon som markeds-
leder i 2012. Selskapets tre viktigste salgskanaler er 
eiendomsmegler 1, Privatmegleren og krogsveen. 
de største kjedene har vokst med markedet, mens 
enkelte mellomstore kjeder svekket sin markeds-
posisjon. 
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kvalItatIvt Sterkt SkadeOPPgjør
det ble meldt ca. 4 300  skadesaker i 2012, hvilket er en reduksjon 
på 3,5 % i forhold til 2011. Antallet rettslige prosesser endte over 
500, hvilket er noe høyere enn i 2011. den underliggende tendensen 
er et høyt, men stabilt, konfliktnivå. 

Selskapet har fokus på høy oppgjørskvalitet. Skadeoppgjøret  
holdt et kvalitativt meget godt nivå i 2012. Avdelingen tar avgjørelser 
i 80 % av sakene innen 10 dager etter kravstiller har sendt inn 
dokumentasjon. Andelen som ikke aksepterer avslaget eller 
tilbudet er lav.

Protector har i dag en åpen portefølje på ca. 1.700 saker, og god 
operativ kontroll understøttet av en målrettet månedlig rapporte-
ring. Følgen av dette er positiv utvikling i tidsbruk, lavere retur og 
bedre innsalg av avgjørelsene. 

Antallet rettskraftige avgjørelser har økt til 238 fra 169 i 2011. 
Andelen forlik var ca. 50 % i 2012, en kraftig reduksjon fra 65 % i 
2012. Andelen saker helt eller delvis vunnet i 2012 ble 81 % mot  
65 % i 2011. 

Protector fikk i 2012 medhold i 80 % av sakene som kravstiller 
bragte inn for enten selskapets eget klageorgan (KKFE) eller for 
bransjens (FinKn). dette er et godt resultat og underbygger at 
Protectors skadeoppgjør holder en høy kvalitet.

Arbeidet med skadetakster har begynt å finne sin form. Teknisk 
fagkompetanse gir bedre beslutningsgrunnlag i skadebehand-
lingen og bedre løsninger – også for kravstiller. utviklingen innen 
takst er positiv. 

Andelen Boligsalgsrapporter er stabil, men kvaliteten er fortsatt 
på et lavnivå. Protector er aktiv på flere områder for å påvirke 
kvaliteten, blant annet gjennom utviklingen av en ny Norsk  
standard.

Protector har fokus på korrekt oppgjør. dette innebærer at  
kostnaden skal plasseres hos den som er ansvarlig for at skaden 
har inntruffet. Protector har i 2012 oppnådd svært gode resultater 
innen skadereduserende tiltak og regress. Vi vurderer grunnlaget 
for å plassere ansvaret hos tredjepart i over 90 % av tilfellene.

Protectors sluttkunder evaluerer jevnlig skadeoppgjøret på et  
godt nivå. På totalvurderingen – det vil si svaret på spørsmålet:  
”I hvilken grad er Protector et aktuelt alternativ som leverandør av 
Eierskifteforsikring neste gang?” – gis selskapet en score på 93  
av 100 mulige.   
 

Omdømme
Eierskifteforsikring har siden oppstart fått mye negativ  
oppmerksomhet i media, og som markedsleder er det Protector 
som får medienes lys på seg. 2012 har vært et rolig år i så måte, 
og henvendelsene er i stor grad rettet mot avdelingen som  
fagpersoner. undersøkelser viser at boligselgeren – som er kjøper 
av forsikringen, og altså Protectors kunde – er meget godt  
fornøyd. det samme gjelder eiendomsmeglerne som gir Protector 
og produktet meget høy score. 
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Merete C Bernau (46) –  
Ansatt siden 1.9.2005. Juridikum fra 
universitetet i Oslo. har advokatbe-
villing og har lang forsikringserfaring 
fra Storebrand/If som advokat innen 
ansvarsforsikring. Medlem av styret i 
Finansklagenemda.

Svært høy tIlFredShet med PrOteCtOr Blant eIendOmSmeglerne 
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BOlIgSelgerne er gOdt FOrnøyd med PrOteCtOr 

hvor tilfreds er du med Protector  
som leverandør av eierskifteforsikring?

I hvor stor grad har Protector  
innfridd dine forventninger til produktet 

”eierskifteforsikring”?

hva er sannsynligheten for at du  
kommer til å anbefale din neste kunde en 

eierskifteforsikring fra Protector?

hvis noen spør deg om Protector, i hvor 
stor grad vil du omtale selskapet positivt?

hvilken verdi har eierskifteforsikring  
for deg som megler?

hvilken verdi mener du din kunde får  
ved å tegne eierskifteforsikring?

2011

2012

2010

2011

2009

2010

192012 PROTECTOR ÅRSRAPPORT

Protector aktuelt alternativ neste gang

Saklig og forståelig informasjon

Imøtekommenhet

Troverdighet

Nytteverdien i eierskifteforsikringen

Trygghet i eierskifteforsikringen

håndtering av skadesaken

Totalinntrykk av Protector



åRSBERETNING

Protector Forsikring aSa er et norsk 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 skadeforsikring. Selskapet 
startet sin forsikringsvirksomhet i 2004 og selskapets aksjer ble notert på Oslo Børs 
i mai 2007. Protector gikk inn i det svenske forsikringsmarkedet i 2011 og inn i det 
danske forsikringsmarkedet i 2012. Selskapets hovedkontor er i Oslo.

hOvedtrekk I 2012 er:

> Sterk vekst innen bedriftssegmentet 
> Inntreden i det danske markedet
> Kraftig fall i kostnadsprosenten
> Et sterkt teknisk resultat 
> En sterk avkastning på investeringsporteføljen
  

PremIeInntekter
Selskapets brutto forfalte premie økte i 2012 med 26 % til totalt 1.517 millioner kroner. Brutto 
opptjent premie økte med 287,3 millioner kroner til totalt 1.464,2 millioner kroner. Opptjent 
premie for egen regning ble 1.107,4 millioner kroner, en økning på 23 % i forhold til 2011. 

Særlig sterk vekst har selskapet hatt innen bedrift og offentlig sektor hvor brutto forfalt premie 
utgjorde 958,8 millioner kroner, mot 651,1 millioner kroner i 2011 (47 % vekst). Veksten skyldes 
i hovedsak et høyt nysalg i bedriftsmarkedet hvor veksten i brutto forfalt premie var 58 %. Ny 
forretning i Sverige og danmark utgjorde 13 % poeng av den totale veksten innen bedrift og 
offentlig sektor. I 2012 var veksten i norsk kommunal sektor 15 % og selskapet styrker sin 
posisjon som nummer 3 i dette markedet. Protector har i offentlig sektor erfart fortsatt sterk 
konkurranse. Ratene innen kombinert bransjene er lave og prisingen av personproduktene 
er mer aggressive. det forventes at dette konkurransebildet vil vedvare ut 2013. I Sverige og 
danmark hadde selskapet ved utgangen av året 41 kommuner på kundelisten. Brutto forfalt 
premie i Sverige og danmark utgjorde 105,2 millioner hvorav 59 % av forretningen kom fra 
offentlig sektor og 41 % fra bedriftsmarkedet. 

Innen affinity området utgjorde brutto forfalt premie 558,2 millioner kroner, mot 551,4 millioner 
kroner i 2011. den svake veksten skyldes at en større affinityordning i bedriftsmarkedet ikke 
er fornyet. Premieinntektene innen eierskifteforsikring, selskapets største affinity program, 
utgjorde 426,3 millioner kroner, en vekst på 7 % sammenliknet med 2011. Veksten drives av 
økte boligpriser og en økning i antall solgte forsikringer. Protectors markedsandel er tilnærmet
uendret i 2012 og er estimert til å være godt over 50 %. Antall boligselgere som tegner  
eierskifteforsikring er på et stabilt nivå. hit-ratio i 2012 var ca. 80 %.

jOSteIn SørvOll  
StyretS leder
 
Alder: 63
utdannelse: Aktuar fra  
universitetet i Oslo (1973). 
yrkeserfaring: Privat investor.
Adm dir i Gabler Wassum 
AS (2009-2010). Adm dir i 
Protector Forsikring ASA 
(2003-2006). Adm dir i Norske 
liv AS (1992-1998).
ledende stillinger i Storebrand-
konsernet (1976-1990).
Styremedlem i Protector 
siden: 2006.
Vesentlige oppdrag i andre 
selskaper og organisasjoner: 
Styreformann i Gabler  
Rådgivning AS. 
Vurderes som uavhengig  
styremedlem i Protector: Ja.
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rOlF tOlle 
StyretS neStleder
 
Alder: 65
utdannelse: dipl. Pol. Freie 
universität Berlin (F.u)
yrkeserfaring: Franchise 
Performance director i lloyds 
(2003-2009). Chief under-
writing Officer i Faraday  
underwriting (2001-2003). 
CEO i Europa Re (1990-2001). 
CEO i Polaris (1987-1990).  
head of Reinsurance  
Storebrand Re (1975-1987)
Styremedlem i Protector 
siden: 2011.
Vesentlige oppdrag i andre 
selskaper og organisasjoner: 
Styremedlem i Beazley 
Furlonge ltd. Styremedlem i 
Beazley Plc. Medlem i Audit 
Committee for Beazley ltd og 
Plc. Formann i Risk and Reg 
Committee i BFl.
Vurderes som uavhengig  
styremedlem i Protector: Ja.

eva redhe rIdderStad 
Styremedlem 

Alder: 50
utdannelse: MSc in  
Economics and Business 
Administration, Stockholm 
School of Economics (1988)
yrkeserfaring: Senior advisor, 
yggdrasil AB (2008-),  
Executive Chairman,  
Erik Penser Fondkommission 
(2006-2008), CEO, Erik Penser 
Fondkommission, (2004-
2006), Founder and CEO, 
Mercurius Financial  
Communications AB (1994-
2000), Corporate finance, 
Equity research, Investor 
relations at Investor AB, 
(1988-1994)
Styremedlem i Protector 
siden: 2012.
Vesentlige oppdrag i andre 
selskaper og organisasjoner: 
Styrets leder Spago AB og 
FTrack AB, styremedlem i  
MQ holding AB, Probi AB, 
Pled Pharma AB, Axel  
Christiernsson International 
AB og Temaplan Asset  
Management holding AB. 
Vurderes som uavhengig  
styremedlem i Protector: Ja.

 

reSultat 
Resultat før endring i sikkerhetsavsetninger og skatt (drifts-
resultatet) utgjorde 393,5 millioner kroner, mot 82,9 millioner 
kroner i 2011. Avkastningen på gjennomsnittlig solvenskapital 
etter skatt utgjorde 38 %, mot 5 % i 2011. Resultatforbedringen 
skyldes et sterkt investeringsresultat.

Skadeprosent for egen regning gikk opp fra 80,8 % i 2011 
til 84,9 % i 2012. Kostnadsprosenten utgjorde 1,3 %, ned fra 
4,5 % i 2011. utviklingen i skade- og kostnadsprosent gir en 
combined ratio på 86,2 % i 2012 mot 85,3 % i 2011. 

Et svakere skaderesultat skyldes en noe svakere utvikling i 
bedriftssegmentet og i kommunal sektor. dels som følge av 
lavere avviklingsgevinster og dels som følge av en reservestyrking. 
Samtlige av bedriftsbransjene har allikevel en tilfredsstillende 
lønnsomhet. Eierskifteforsikring viser nå en meget god utvikling 
og er i 2012 på et godt lønnsomhetsnivå. 

Kostnadsprosenten er sterkt synkende. På bruttobasis utgjorde 
kostnadsprosenten (inklusive skadebehandlingskostnader) 
12,7 %, mot 15,0 % i 2011. Resultatet er drevet av en svært god 
topplinjeutvikling sammen med betydelig fokus på effektivitet 
og kostnader i bedriftssegmentet. Innen eierskifteforsikring er 
bemanningen i skadeavdelingen styrket som følge av økt fokus 
på kvalitet og reduserte skadekostnader. den uttalte målsetting 
om en 6 prosentpoengs reduksjon i kostnadsprosenten i det 
norske bedriftssegmentet (i løpet av en 2-års periode) er nådd 
med god margin. den samlede kostnadsprosent for selskapet 
er forventet å flate ut i 2013. 

Nettoresultat fra investeringer utgjorde i 2012 245,6 millioner 
kroner tilsvarende 8,9 %, mot et negativt resultat på 51,4 mil- 
lioner kroner tilsvarende - 2,3 % i 2011. Inngang i «kreditt-
spreadene» og et sterkt aksjemarked bidro til det gode 
resultatet. Avkastning på renteporteføljen utgjorde i 2012 166,2 
millioner kroner, tilsvarende 6,8 %. I 2011 var avkastningen på 
renteporteføljen 52,6 millioner kroner, tilsvarende 3,0 %. Av-
kastningen på aksjer utgjorde 79,5 millioner kroner tilsvarende 
25,2 %, mot en negativ avkastning på 104 millioner kroner, 
tilsvarende -20,4 % i 2011. 

Selskapets vekst i premieinntekter for egen regning øker 
sikkerhetsavsetningene. Sikkerhetsavsetningene økte i 2012 
med 146,5 millioner kroner, fra 356,8 millioner kroner i 2011 til 
503,3 millioner kroner i 2012.
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årets resultat i Protector Forsikring ASA ble 198,6 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
Solvensmarginen i Protector var ved utgangen av 2012 304 %  
og kapitaldekningen var på 20 %. Myndighetenes minstekrav 
til kapitaldekning er 8 %. Beregningen av solvensmargin og  
kapitaldekning er nærmere beskrevet i note 20.

Selskapet har i 2012 tatt opp et ansvarlig lån på 150 millioner 
kroner. Formålet med låneopptaket er å styrke selskapets 
ansvarlige kapital i en periode hvor selskapet forventer betydelig 
vekst. lånet er nærmere beskrevet i note 20.

Selskapets solvenskapital var ved utgangen av 2012 1.086,4 mil-
lioner kroner. I solvenskapitalen inngår 583,2 millioner kroner 
i egenkapital (før forslag til utbytte) og 503,3 millioner kroner i 
sikkerhetsavsetninger.

Selskapets frie egenkapital utgjorde ved årets utgang 206,6 
millioner kroner.

Kontantstrømoppstillingen viste en positiv kontantstrøm fra 
operasjonelle aktiviteter før investeringer i finansielle eiendeler 
på 602,6 millioner kroner. Netto kontantstrøm var 60,2 millioner 
kroner.

Styret vurderer selskapets kapitalsituasjon og soliditet som 
meget tilfredsstillende. 

Selskapet jobber aktivt med forberedelsene til Solvens II. 
Foreløpige beregninger tilsier at Protector Forsikring har en 
tilfredsstillende soliditet også under det nye regelverket.

Selskapet har ved utgangen av året 3 570 661 egne aksjer, 
hvilket er uendret fra 2011.

Selskapet hadde per 31.12.2012 2.619 aksjonærer.

utBytte
Styret foreslår at det for 2012 deles ut et utbytte på 1,20 kroner 
per aksje, tilsvarende 99,1 millioner kroner. Styret vurderer 
selskapets kapitalsituasjon og markedsposisjon til å være 
forenlig med utbyttestørrelsen. Foreslått utbytte inngår i annen 
opptjent egenkapital.

elSe Bugge FOugner
Styremedlem 

Alder: 68
utdannelse: Cand.jur.  
universitetet i Oslo (1971) 
yrkeserfaring: Partner i  
Advokatfirmaet hjort dA  
(fra 1991). Amanuensis ved 
universitetet i Oslo (1990-
1991). Justisminister for 
Justisdepartementet (1989-
1990). Partner i Advokat- 
firmaet hjort dA (1975-1989).
Advokat i Advokatfirmaet 
hjort dA (1972-1975).
Styremedlem i Protector 
siden: 2011.
Vesentlige oppdrag i andre 
selskaper og organisasjoner: 
Styreleder i Kommunalbanken,
Styreleder i Eksportkreditt,
Styremedlem i Aberdeen,  
Eiendomsfond Norge II ASA,
Styremedlem i Aker Kværner 
holding AS
Vurderes som uavhengig  
styremedlem i Protector: Ja.

erIk g. Braathen
Styremedlem 

Alder: 57
utdannelse: Master of  
International Management
yrkeserfaring: Privat investor 
(fra 1999). CEO Braathens 
Safe ASA (1989-1999). Styre-
leder i Norwegian Air Shuttle 
(2004-2009).
Styremedlem i Protector 
siden: 2009.
Vesentlige oppdrag i andre 
selskaper og organisasjoner: 
Styremedlem i Fly leasing 
ltd. , Styremedlem i Cenzia 
AS, Styremedlem i Peer Gynt 
Tours AS. Styremedlem i 
North Sea PSV, Styremedlem 
i Opra Technologies ASA, 
Styreleder i holmen  
Fondsforvaltning.AS.  
Varamedlem Pareto  
Bank ASA
Vurderes som uavhengig  
styremedlem i Protector: Ja.
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Selskapets utbyttepolitikk er revidert. Selskapets mål er å 
opprettholde en solvensmargin (beregnet etter Finanstilsynets 
regler) som er større enn 250 %. Med mindre kapitalbehovet 
tilsier noe annet, er styrets mål at 30 - 50 % av årets resultat 
etter skatt utdeles som utbytte. Endelig fastsetting vil ta 
utgangspunkt i selskapets resultat, krav til kapital inklusive 
tilfredsstillende buffere og nødvendig fleksibilitet til vekst og 
utvikling i selskapet. 

rISIkOFOrhOld
Risikotaking er kjernen i selskapets virksomhet. Kontinuerlig 
overvåkning og aktiv styring av risiko er derfor et integrert 
område i selskapets virksomhet og organisasjon. Selskapets 
risikoeksponering er i all hovedsak knyttet til markedsrisiko, 
forsikringsrisiko, kredittrisiko, likviditetsrisiko, operasjonell 
risiko og strategisk risiko.  

markedsrisiko
Protector er utsatt for tap som skyldes endringer i observer-
bare markedsvariabler som renter og verdipapirkurser. Ved 
utgangen av 2012 hadde selskapet en investeringsportefølje  
på 3.193 millioner kroner, hvorav 91,1 % var plassert i  
rentebærende instrumenter og 8,9 % i aksjer og aksjefond. 
Aksjeandelen har i løpet av 2012 blitt redusert med 8,9 
prosentpoeng. dette skyldes reallokering fra aksjer til renter 
samt at nye investeringsmidler er blitt plassert i rentebærende  
papirer. durasjonen (rente) i renteporteføljen er ved utgangen 
av 2012 0,88 år (inklusive bankinnskudd), en økning fra 0,26 
år ved utgangen av 2011. Renterisikoen har økt, men er 
fremdeles å anse som lav.

Styret fastsetter årlig selskapets investeringsstrategi, her-
under risikoprofil og begrensninger på investeringer i ulike 
instrumenter. Investeringsstrategien setter rammer som  
er tilpasset selskapets risikobæreevne. den konsoliderte 
markedsrisikoen måles og rapporteres kvartalsvis til styret. 
den samlede markedsrisikoen på selskapets finans- 
plasseringer vurderes som akseptabel.

For nærmere opplysninger om renterisiko og stresstester 
vises det til note 3.

Forvaltningen av selskapets verdipapirer forestås av Alfred Berg 
Kapitalforvaltning, Arctic Fund Management, Carnegie Kapital-
forvaltning, danske Capital, Nordea Investment Management, 
Pareto Kapitalforvaltning og Storebrand Kapitalforvaltning. 

gIudItta COrderO-mOSS
Styremedlem 
 

Alder: 51
utdannelse: Juridikum,  
universitetet la Sapienza i 
Roma (1984). Juridisk Ph.d. 
grad ved det Russiske viten-
skapsakademiet i Moskva 
(1995). dr. juris ved  
universitetet i Oslo (1999).
yrkeserfaring: Instituttleder 
for Institutt for Privatrett 
(2012), Professor ved  
universitetet i Oslo (1999).
Praktiserende advokat som 
partner i Advokatfirma lindh 
Stabell horten dA (2002) 
og Advokatfirmaet hjort dA 
(1999-2001). 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. dommer, 
administrative tribunal,  
European Bank for  
Reconstruction and  
development. 
Vurderes som uavhengig  
styremedlem i Protector: Ja.

jørgen Stang  
heFFermehl
Styremedlem 

Alder: 64 
utdannelse: Juridikum, 
universitetet i Oslo (1975), 
Møterett for høyesterett 
yrkeserfaring: Partner  
Advokatfirmaet SIMONSEN 
Vogt Wiig AS (fra 1980)
lang nasjonal og internasjonal 
praksis innen forskjellige felt 
av forretningsjussen
Styremedlem i Protector 
siden: 2003.
Vesentlige oppdrag i andre 
selskaper og organisasjoner: 
Styreformann i Quorum Verdi 
Invest AS. Styreformann i  
Verpentangen AS. Styre-
medlem 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.
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FredrIk h. øyan 
Styremedlem
(anSatterePreSentant)

Alder: 32
utdannelse: B. Sc.  
Management (2005), M. Sc. 
Risk Management (2006).
yrkeserfaring: Chief  
underwriter P&C og  
Reassuranseansvarlig i  
Protector Forsikring (fra 
2009), Account Executive i 
Willis ltd, london (2006 – 
2008).
Styremedlem i Protector 
siden: 2012.
Vesentlige oppdrag i andre 
selskaper og organisasjoner: 
Ingen.

Forsikringsrisiko
Forsikringsrisikoen tilpasses, i likhet med markedsrisikoen, 
selskapets tilgjengelige risikokapital. Risikoen begrenses som 
følge av at selskapet har etablert et omfattende reassuranse-
program 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 reassuranseprogrammet. 
Egenregningsandelen utgjorde i 2012 75,6 % ned fra 76,8 % i 
2011. Reduksjonen skyldes sterk vekst innen produkter med 
høy reassuranseandel. det forventes en svak økning i egen-
regningsandelen i 2013.

kredittrisiko
Kredittrisiko er risikoen for tap ved at selskapets motpart ikke 
kan oppfylle sine forpliktelser. dette inkluderer også risiko 
for endringer i generelle kredittpriser såkalt «spreadrisiko». 
Protector er eksponert for kredittrisiko gjennom plasseringer i 
obligasjons- og pengemarkedet samt innenfor reassuranse. 

Selskapet har etablert rammer for de ulike verdipapirutstedere 
samt definert et minimumsnivå for kredittratingen innenfor de 
ulike utstedergruppene av rentepapirer. det er også etablert 
rammer for kredittdurasjon. I 2012 har kredittdurasjonen på 
renteporteføljen økt fra 2 år til 3,1 år. det har ikke skjedd noen 
vesentlig endring i den gjennomsnittlige kredittrating på  
utstederne i porteføljen som i dag ligger på BBB.

utestående krav mot selskapets reassurandører represen-
terer en kredittrisiko. Motpartsrisiko i reassurandørmarkedet 
vurderes fortløpende. Benyttede reassurandører har en meget 
god kredittrating. 

den samlede kredittrisikoen i selskapet anses som akseptabel.

likviditetsrisiko
I skadeforsikring er likviditetsrisikoen generelt liten i og med  
at premieinnbetalingene forfaller før erstatningsutbetalingene. 
Protector plasserer premieinnbetalingene i hovedsak på likvide 
konti eller i lett omsettelige verdipapirer som sikrer at selskapet 
til enhver tid kan fremskaffe den nødvendige likviditeten.  
Selskapets likviditetsrisiko er således liten. 

Operasjonell risiko
Operasjonell risiko er risikoen for tap som følge av utilstrekkelige 
eller sviktende interne prosesser eller systemer, menneskelige 
feil, eller eksterne hendelser. Operasjonell risiko dokumenteres  
i dag i forbindelse med arbeidet for å oppfylle «forskrift om  
risikostyring og internkontroll». hovedtrekkene i dette arbeidet 
er at den enkelte leder innenfor sitt respektive område  

marIanne langrInd 
kvanvIk
Styremedlem 
(anSatterePreSentant)

Alder: 39
utdannelse: Cand.jur. uiO 
1999. 
yrkeserfaring: Advokat og 
Fagsjef Protector Forsikring 
ASA (2005 – d.d.), Advokat i 
Advokatfirma hersløv Bull 
& Co (2001-2005), Advokat-
fullmektig hos hersløv & Co 
(1999-2001)
Styremedlem i Protector 
siden: 2012.
Vesentlige oppdrag i andre 
selskaper og organisasjoner: 
Medlem av Finans- 
klagenemnda Eierskifte.
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gjennomfører en prosess for å kartlegge de vesentligste  
risikoene før og etter gjennomførte tiltak. Arbeidet avdekket i 
2012 ingen risikoforhold som ikke er tilfredsstillende kontrollert. 
den operasjonelle risikoen anses for å være lav.

Strategisk risiko
den strategiske risikoen knyttes til Protectors strategiske  
posisjon herunder distribusjon, it-løsninger, fleksibilitet i forhold 
til markedet, samarbeidspartnere, omdømme samt endringer 
i markedsforholdene. Protectors strategi vurderes løpende opp 
mot resultater, markeds- og konkurransemessige forandringer 
og endringer i rammebetingelser. Faktorer som er kritiske for 
selskapets måloppnåelse overvåkes særskilt.  

OrganISaSjOn Og arBeIdSmIljø
Selskapet hadde 125 ansatte ved utgangen av 2012. dette 
er en økning på 17 ansatte i løpet av året. Av selskapets 125 
ansatte er 8 ansatt i Sverige og 6 ansatt i danmark. det legges 
betydelig vekt på leder- og kompetanseutvikling samt rekrut-
tering av personell med høy kompetanse. I 2012 er selskapets 
ledelsesmessige kapasitet og kompetanse ytterligere styrket 
for fortsatt vekst.
 
de ansatte i selskapet fordeler seg på 53 % kvinner og 47 % 
menn. I selskapets ledergruppe er det to kvinner og seks 
menn. I styret er det fire kvinner og fem menn. det er ikke 
igangsatt spesielle likestillings fremmende tiltak.
 
Sykefraværet i Protector var på 4,6 %, mens tilsvarende tall for 
2011 var 3,6 %. det er ikke inntruffet arbeidsulykker eller yrkes-
skader i løpet av 2012. Virksomheten i Protector Forsikring er 
ikke av en slik art at den forurenser det ytre miljø.

eIerStyrIng Og SelSkaPSledelSe
Protector etablerte egne prinsipper for eierstyring og selskaps-
ledelse i 2007. Styret har hvert år en gjennomgang av disse 
prinsippene. Prinsippene skal bidra til størst mulig verdiskap-
ning 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 
basert på Norsk Anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse 
av 23. oktober 2012. For en nærmere redegjørelse for Protec-
tors eierstyring og selskapsledelse vises det til egen artikkel i 
årsrapporten.
  
FremtIdIg utvIklIng
Selskapet forventer fortsatt sterk vekst i 2013 på tross av sterk 
konkurranse både i bedriftssegmentet og i offentlig sektor. 
Vekstforutsetningen er basert på en meget god start på 2013, 
en meget god start i Sverige og danmark, en fortsatt god til-
gang på ny forretning i Norge samt en forventet markedsvekst 
i markedet for eierskifteforsikringer (økte boligpriser og økt 
boligomsetning). 

Selskapets underliggende lønnsomhet er god, og eksisterende 
og nye lønnsomhetsforbedringstiltak forventes å resultere i 
fortsatt gode tekniske resultater. 

det er normalt usikkerhet knyttet til vurderinger av fremtidige 
forhold, men styret er av den oppfatning at selskapet er godt 
rustet til å møte konkurransen i årene fremover.
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RESulTATREGNSKAP

[1.000 nOk] noter 2012 2011

PREMIEINNTEKTER MV.

Forfalte bruttopremier  1 517 017  1 202 479 

Avgitte gjenforsikringspremier  (347 394)  (272 868)

Endring i avsetning for ikke opptjent bruttopremie  (52 773)  (25 514)

Endring i gjenforsikringsandel av ikke opptjent bruttopremie  (9 417)  (619)

Sum premieinntekter for egen regning 4  1 107 433  903 478 

allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 1  24 663  42 456 

andre forsikringsrelaterte inntekter  3 929  2 700 

ERSTATNINGSKOSTNAdER

Betalte bruttoerstatninger  (753 826)  (597 186)

Gjenforsikringsandel av betalte bruttoerstatninger  166 453  127 447 

Endring i brutto erstatningsavsetning  (417 150)  (301 610)

Endring i gjenforsikringsandel av bruttoerstatningsavsetninger  64 429  41 506 

Sum erstatningskostnader for egen regning 4  (940 094)  (729 843)

FORSIKRINGSRElATERTE dRIFTSKOSTNAdER

Salgskostnader 14  (8 245)  (25 592)

Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader 11,15-17  (104 677)  (91 541)

Mottatte provisjoner for avgitt gjenforsikring og gevinstandeler 4  98 515  76 119 

Sum forsikringsrelaterte driftskostnader  (14 408)  (41 013)

andre forsikringsrelaterte driftskostnader  (4 055)  (4 109)

resultat av teknisk regnskap før sikkerhetsavsetninger  177 467  173 668 

ENdRING I ANdRE TEKNISKE OG I SIKKERhETSAVSETNING MV.

Endring i sikkerhetsavsetning 4  (146 531)  (49 921)

resultat av teknisk regnskap  30 936  123 747 

NETTO INNTEKTER FRA INVESTERINGER

Renteinntekter og utbytte mv. på finansielle eiendeler  113 861  73 992 

Verdiendringer på investeringer  43 118  (127 770)

Realisert gevinst og tap på investeringer  89 798  3 376 

Administrasjonskostnader knyttet til investeringer, herunder rentekostnader  (1 205)  (987)

Sum netto inntekter fra investeringer 18  245 571  (51 388)

allokert investeringsavkastning overført til teknisk regnskap 1  (24 663)  (42 456)

Andre inntekter  3 887  3 111 

Andre kostnader  (8 790)  -   

resultat av ikke-teknisk regnskap  216 005  (90 734)

resultat før skattekostnad  246 941  33 014 

Skattekostnad 12  (48 311)  (40 587)

tOtalreSultat  198 630  (7 573)

dISPONERING AV RESulTATET

Overført til/fra annen egenkapital  (198 630)  7 573 

Sum disponeringer  (198 630)  7 573 

Resultat per aksje 19 2,41 (0,09)

utvannet resultat per aksje 19 2,41 (0,09)
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BAlANSE

[1.000 nOk] noter 2012 2011

eIendeler

IMMATERIEllE EIENdElER

Andre immaterielle eiendeler 5  8 908  9 720 

Sum immaterielle eiendeler  8 908  9 720 

INVESTERINGER

Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi

Aksjer og andeler  285 059  418 971 

Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning  2 843 465  1 902 502 

Andre finansielle eiendeler  64 295  33 277 

Sum investeringer 3,7  3 192 820  2 354 751 

GJENFORSIKRINGSANdEl AV BRuTTO FORSIKRINGSFORPlIKTElSER

Gjenforsikringsandel av ikke opptjent bruttopremie  68 625  56 334 

Gjenforsikringsandel av  brutto erstatningsavsetninger  220 419  156 207 

Sum gjenforsikringsandel av brutto forsikringsforpliktelser 4  289 045  212 541 

FORdRINGER

Forsikringstakere  17 405  7 414 

Mellommenn  54 395  58 311 

Andre fordringer  3 167  4 049 

Sum fordringer 8  74 967  69 774 

ANdRE EIENdElER

Anlegg og utstyr 6  9 336  4 297 

Bank 9  141 890  112 685 

Eiendeler ved skatt 12  -    3 302 

Sum andre eiendeler  151 226  120 284 

FORSKuddSBETAlTE KOSTNAdER OG OPPTJENTE, IKKE MOTTATTE INNTEKTER

Andre forskuddsbetalte kostnader og opptjente, ikke mottatte inntekter  48 596  32 735 

Sum forskuddsbetalte kostnader og opptjente, ikke mottatte inntekter  48 596  32 735 

Sum eIendeler  3 765 562  2 799 804 
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BAlANSE

[1.000 NOK] Noter 2012 2011

EGENKAPITAl OG FORPlIKTElSER

INNSKuTT EGENKAPITAl

Aksjekapital   [86.155.605 aksjer à kr 1] 10  86 156  86 156 

Beholdning av egne aksjer 10  (3 571)  (3 571)

Annen innskutt egenkapital  4 847  4 847 

Sum innskutt egenkapital  87 432  87 432 

OPPTJENT EGENKAPITAl

Avsetning til naturskadefondet  21 240  30 958 

Avsetning til garantiordningen  53 167  45 117 

Annen opptjent egenkapital  421 311  221 014 

Sum opptjent egenkapital  495 719  297 088 

Sum egenkapital 20  583 151  384 520 

ansvarlig lånekapital 3,20  148 125 -

FORSIKRINGSFORPlIKTElSER BRuTTO

Avsetning for ikke opptjent bruttopremie  226 786  174 631 

Brutto erstatningsavsetning 2  2 017 886  1 601 249 

Sikkerhetsavsetning  503 298  356 767 

Sum forsikringsforpliktelser brutto 4  2 747 969  2 132 647 

AVSETNINGER FOR FORPlIKTElSER

Pensjonsforpliktelser 11  12 384  9 787 

Forpliktelser ved utsatt skatt 12  11 462    -

Sum avsetninger for forpliktelser  23 847  9 787 

FORPlIKTElSER

Forpliktelser i forbindelse med direkte forsikring  7 716  12 163 

Forpliktelser i forbindelse med gjenforsikring  130 515  116 320 

Andre forpliktelser  53 580  74 947 

Sum forpliktelser 13  191 812  203 430 

PåløPTE KOSTNAdER OG MOTTATTE IKKE OPPTJENTE INNTEKTER

Andre påløpte kostnader og ikke opptjente inntekter  70 659  69 420 

Sum påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter  70 659  69 420 

Sum egenkaPItal Og FOrPlIktelSer  3 765 562  2 799 804 
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KONTANTSTRøMOPPSTIllING

[1.000 nOk] 2012 2011

KONTANTSTRøMMER FRA OPERASJONEllE AKTIVITETER  

Innbetalte premier  1 496 208  1 178 545 

Betalte erstatninger  (757 564)  (502 149)

Betalt gjenforsikring  (91 039)  18 717 

Betalte driftskostnader inklusive provisjoner  (114 587)  (174 119)

Innbetaling av renter/utbytte  118 656  76 619 

Netto investert i finansielle eiendeler  (672 788)  (434 738)

Betalbar skatt  (49 113) -

netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  (70 227)  162 874 

KONTANTSTRøMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER

Investert i inventar  (6 444)  (2 051)

Investert i immaterielle eiendeler  (4 910)  (6 196)

netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter  (11 354)  (8 247)

KONTANTSTRøMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER

utbetalt utbytte -  (123 877)

Innbetalt av ansvarlig lånekapital  148 125 -

utbetaling av renter på ansvarlig lånekapital  (6 321) -

netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  141 804  (123 877)

nettO kOntantStrøm I PerIOden  60 223  30 749 

Netto endring i likvider i året  60 223  30 749 

Beholdning av kontanter ved periodens begynnelse  145 962  115 213 

BehOldnIng av kOntanter ved PerIOdenS Slutt  206 185  145 962 
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OPPSTIllING OVER ENdRINGER I EGENKAPITAl

[1.000 NOK] Aksje-
kapital Egne aksjer

Annen 
innskutt 

egen-
kapital

Natur-
skadefond

Garanti-
ordning

Annen 
opptjent 

egenkapital

Total 
egen-

kapital

egenkapital per 31.12 2010  86 156  (3 571)  4 847  41 509  38 272  348 757  515 971 

1.1- 31.12.2011

utbetalt utbytte  (123 877)  (123 877)

Sum egenkapital før årets resultat  86 156  (3 571)  4 847  41 509  38 272  224 880  392 093 

Totalresultat etter skatt før avsetning fond  (7 573)  (7 573)

Sum egenkapital før fondsavsetninger  86 156  (3 571)  4 847  41 509  38 272  217 307  384 520

Avsetning til pliktige fond brutto  (10 552)  6 844  3 707 -  

egenkapital per 31.12 2011  86 156  (3 571)  4 847  30 958  45 117  221 014  384 520 

1.1- 31.12.2012

Sum egenkapital før årets resultat  86 156  (3 571)  4 847  30 958  45 117  221 014  384 520 

Totalresultat etter skatt før avsetning fond  198 630  198 630 

Sum egenkapital før fondsavsetninger  86 156  (3 571)  4 847  30 958  45 117  419 644  583 151 

Avsetning til pliktige fond brutto  (9 718)  8 051  1 667 - 

egenkapital per 31.12 2012  86 156  (3 571)  4 847  21 240  53 167  421 311  583 151 
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NOTER TIl REGNSKAPET
 nOte 1   regnSkaPSPrInSIPPer    
 
generelt   
Selskapets regnskaper er utarbeidet i henhold til regnskapsloven, 
forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper og god  
regnskapsskikk.
     
Forsikringspremier  
Forsikringspremier inntektsføres i takt med forsikringsperioden. 
Forfalt bruttopremie omfatter alle beløp selskapet har mottatt eller har 
til gode for forsikringsavtaler hvor forsikringsperioden er påbegynt før 
periodens avslutning. Ved periodeslutt foretas en tidsavgrensning hvor 
forfalt premie som vedrører neste år blir periodisert under ”endring i 
avsetning for ikke opptjent bruttopremie”. Inntektsføring av eierskifte-
forsikringspremiene 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 gjennomsnittlige 
rente på statsobligasjoner med gjenstående løpetid lik 3 år. Gjennom-
snittlig forsikringsteknisk rente for 2012 og 2011 er av Finanstilsynet 
beregnet til henholdsvis 1,44 % og 2,29 %. 

erstatningskostnader 
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 forholdet at 
det endelige omfanget av inntrufne skader må estimeres på bakgrunn 
av erfaring og empiriske data. Innen enkelte personbransjer 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 årsakssammenheng og usikkerhet om 
skadelidtes fremtidig arbeidsevne og lignende. Mange personskader 
prøves i rettssystemet og erstatningsnivået 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 person- 
relaterte 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 redusert for 
gjenforsikringsandel, i tillegg til endring i brutto erstatningsavsetning, 
også redusert for gjenforsikringsandel. I brutto erstatningsavsetning 
inngår avsetning for indirekte skadebehandlingskostnader. Erstatnings-
kostnadene inneholder avviklingstap/-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 kostnads-
ført innen regnskapsperioden.

FOrSIkrIngSteknISke avSetnInger
de forsikringstekniske avsetningene er beregnet etter prinsipper 
fastsatt i forskrift av 10.05.1991 nr. 301 om minstekrav til forsikrings-
tekniske avsetninger og utarbeiding av risikostatistikk i skadeforsikring 
og gjenforsikring og utfyllende forskrift av 18.11.1992 nr. 1242 om 
minstekrav til forsikringstekniske avsetninger og utarbeiding av 
risikostatistikk i skadeforsikring og gjenforsikring. 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. 

naturskadefond   
driftsoverskudd fra den obligatoriske naturskadeforsikringen skal 
avsettes til et eget Naturskadefond. Avsetningen kan kun benyttes til 
erstatninger etter naturskader. Fondet er bunden egenkapital. 
 
garantiavsetning   
Avsetning til skadeforsikringsselskapenes garantiordning er en  
reserve for at de sikrede, etter direkte skadeforsikringsavtaler avsluttet 
i Norge, mottar riktig oppfyllelse av forsikringskrav som følger av 
avtalen. Fondet er bunden egenkapital. 

ansvarlig lån   
Ansvarlig lån regnskapsføres til amortisert kost etter effektiv rente 
metode. I amortisert kost inngår transaksjonskostnadene på opptaks-
tidspunktet.

Fordringer    
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende 
etter fradrag for avsetning for inntrufne tap. Avsetning til tap gjøres på 
grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. 

Bank
Bankinnskudd er innskudd benyttet i den løpende driften.

Investeringer    
Finansielle eiendeler og forpliktelser kan øremerkes til virkelig verdi 
over resultatet dersom de finansielle eiendelene inngår i en portefølje 
som løpende måles og rapporteres til virkelig verdi. Protector har  
investeringer som er øremerket til virkelig verdi ved førstegangs- 
innregning, og som løpende styres og måles til virkelig verdi. dette er i  
overensstemmelse med styrets godkjente risiko- og investeringsstrategi.

Vanlige kjøp og salg av investeringer regnskapsføres på oppgjørstids-
punktet. Alle finansielle eiendeler som ikke regnskapsføres til virkelig 
verdi over resultatet, balanseføres første gang til virkelig verdi med 
tillegg for transaksjonskostnader. 
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Finansielle eiendeler som føres til virkelig verdi over resultatet regn-
skapsføres 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 overført og selskapet i hovedsak har overført all  
risiko og hele gevinstpotensialet ved eierskapet. Finansielle eiendeler 
til virkelig verdi over resultatet vurderes til virkelig verdi etter første-
gangs balanseføring.
     
Gevinst eller tap fra endringer i virkelig verdi av eiendeler klassifisert 
som ”finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat”, inkludert 
renteinntekt og utbytte, medtas i resultatregnskapet under ”Verdi- 
endringer 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.    
 
Virkelig verdi av børsnoterte investeringer er basert på gjeldende 
kjøpskurs. Virkelig verdi på ikke børsnoterte eiendeler er fastsatt av 
våre forvaltere. Verdipapirfondsforeningen (VFF) henter ukentlig inn 
(kreditt-) spreadnivåer fra 5 meglerhus. disse snittes og sendes ut 
til fondsforvalterne som grunnlag for verdsettelse av verdipapirene 
forvalterne har i sine porteføljer.    
 
varige driftsmidler og immaterielle eiendeler   
Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler vurderes til anskaffelses-
kost, 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-systemer. 
Selskapets IT-systemer er internt utviklet. 
    
utbytte  
utbytte fra investeringer innregnes når selskapet har en ubetinget rett 
til å motta utbyttet. Avgitt utbytte innregnes som en forpliktelse fra det 
tidspunkt generalforsamlingen vedtar utbytteutdelingen.
 
avsetninger
Avsetninger innregnes når selskapet har en lovmessig eller under-
forstått plikt som et resultat av en tidligere hendelse, det er sannsynlig 
at dette vil medføre en utbetaling eller overføring av andre eiendeler 
for å gjøre opp forpliktelsen, og forpliktelsen kan måles pålitelig.

Betingede eiendeler opplyses om i note dersom en tilførsel av  
økonomiske fordeler er sannsynlig. En betinget forpliktelse opplyses 
om i note med mindre det er lite sannsynlig at den medfører en  
utgående kapitalstrøm.

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 forutsetninger om 
dødelighet, frivillig avgang osv. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig 
verdi og fratrukket i pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i for-
pliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt 
gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjons-
midlene 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 pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler.  
       
Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og for-
ventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Planendringer 
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  

For innskuddsbasert pensjonsordning er kostnaden lik periodens  
innskudd for de ansattes pensjonssparing som årlig utgjør 5 prosent  
av innskuddsgrunnlag mellom 1 og 6 G (G=grunnbeløpet i folketrygden 
som pr 31.12.2012 utgjorde kroner 82.122), samt 8 prosent av innskudds- 
grunnlag mellom 6 og 12 G. Innskuddene går inn på den ansattes 
pensjonskonto månedlig. den fremtidige pensjonen er avhengig av 
bidragenes størrelse og avkastningen på pensjonssparingen.

Skatt   
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betal-
bare 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 skattemessig  
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. 

valuta
Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til funksjonell valuta med 
valutakurs på transaksjonstidspunktet. For transaksjoner angående 
Sverige og danmark, så blir svenske og danske kroner omregnet til 
norske kroner ved å omregne resultatregnskapet til gjennomsnittskurs 
for perioden, og ved å omregne eiendeler og forpliktelser til valutakurs 
på rapporteringstidspunktet. Valutakursdifferanser knyttet til om-
regningen innregnes i resultatet.

kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen viser selskapets kontantstrømmer for 
operasjonelle, investerings- og finansieringsaktiviteter i henhold til den 
direkte metoden. Kontantstrømmene viser en overordnet endring av 
betalingsmidler gjennom året.

Prinsippendringer 
Fra år 2012 er det nye regler som krever forsikringsselskapene å  
klassifisere skadebehandlingskostnader som betalte erstatninger. dette 
innebærer en fordeling av skadebehandlingskostnader fra administrasjons- 
kostnader til utbetalte erstatninger. Implementeringseffekten i resultat- 
regnskapet 31.12.2012 var en reduksjon i administrasjonskostnader på 
73,3 millioner kroner og en økning i utbetalte erstatninger på 73,3 
millioner kroner. Implementeringseffekten i resultatregnskapet pr 
31.12.2011 var en reduksjon i administrasjonskostnader på 59,6  
millioner kroner og en tilsvarende økning i utbetalte erstatninger. den 
nye klassifiseringen vil øke skadeprosenten og gi en tilsvarende reduksjon 
i kostnadsprosenten. Omklassifiseringen har med andre ord ingen 
effekt på combined ratio.

Sammenlignbare tall for år 2011 er omarbeidet.

  nOte 2   FOrSIkrIngSrISIkO

Risikoen i en enkelt forsikringskontrakt er sannsynligheten for at den 
forsikrede hendelsen inntreffer og at det er usikkerhet med hensyn til 
størrelsen av det påfølgende erstatningsbeløp. det ligger i forsikrings-
kontrakters natur at denne risikoen er tilfeldig og derfor må estimeres.

Faktorer som kan ha negativ innvirkning på forsikringsrisiko kan  
være mangel på risikospredning når det gjelder risikotype og forsikrings- 
sum, geografisk plassering og art av næringsvirksomhet som  
forsikringen dekker. 
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Protector opererer primært i det norske markedet, men gikk inn i det 
svenske forsikringsmarkedet i januar 2011 og i det danske forsikrings-
markedet i januar 2012. Protector tegner forsikringer innen all 
skadeforsikring.  Protector søker å oppnå spredning i de ulike typer av 
forsikringsrisiko samt å oppnå en tilstrekkelig stor forsikringsbestand 
innenfor hver kategori, slik at variabiliteten i det forventede resultatet 
reduseres. 

underwritingrisiko
underwritingrisiko er risikoen forbundet med det å inngå forsikrings-
kontrakter og dermed risiko for at innkrevd premie ikke i tilstrekkelig 
grad dekker de erstatninger som Protector må utbetale.
     
denne risikoen vurderes og styres med utgangspunkt i statistiske 
analyser av historiske erfaringer innenfor de forskjellige bransjer. 
Forsikringspremien skal være tilstrekkelig til å dekke de forventede 
erstatninger, men skal også inneholde en risikopremie tilsvarende  
forrentningen av den delen av selskapets kapital som medgår til beskyt-
telse mot tilfeldige svingninger. dette betyr at forsikringsbransjer eller 
områder der man erfaringsmessig vet det er store svingninger, skal 
inneholde en større risikopremie. 
       
Gjenforsikring benyttes til å redusere underwritingrisikoen på områder 
hvor det spesielt er behov for dette.
 
Selskapet har klart definerte retningslinjer for hvilke forsikrings-
risikoer og hvor store forsikringssummer som kan tegnes. dette 
skal sikre at de rette kriterier benyttes ved risikoseleksjon og at 
risiko som selskapet påtar seg er innenfor grensene for de gjeldende 
reassuransekontraktene. Protector sin reassuranseavdekning som 
er en kombinasjon av kvote og Xl-avdekning, er med på å redusere 
risikoeksponeringen. Forsikringsrisikoen vurderes som moderat med 
de reassuransedekningene som selskapet har kjøpt.

avsetningsrisiko   
Når forsikringsperioden utløper, knytter forsikringsrisikoen seg til 
erstatningsavsetningen som er avsatt til å dekke fremtidige betalinger 
på allerede inntrufne skader. Når en skade er inntruffet, går det en viss 

tid før kunden melder skaden. deretter kan det avhengig av skadens 
kompleksitet, gå kortere eller lengre tid før skadens størrelse er  
endelig oppgjort. Spesielt ved personskader kan prosessen være lang-
varig, og selv når skaden er avsluttet er det en risiko for at den senere 
gjenopptas med ytterligere utbetalinger til følge.

Erstatningsavsetningenes størrelse fastsettes både ved individuelle 
vurderinger og ved statistiske beregninger. Ved utgangen av 2012 
utgjorde erstatningsavsetningene for egenregning 1.797 millioner 
kroner. Varigheten på erstatningsavsetningene, dvs. den gjennomsnitt-
lige tiden inntil erstatningsavsetningene er utbetalt til kundene, er ved 
utgangen av 2012 3,40 år. 1 prosent poeng økt inflasjon gir en økning i 
erstatningsavsetningene på ca. 61 millioner kroner. Nedenfor kan man 
se hvordan de fremtidige kontantstrømmene er knyttet til erstatnings-
avsetningen for egen regning per 31. desember 2012. 

Fastsettelsen av erstatningsavsetningene er beheftet med usikkerhet. 
historisk sett har avsetningsrisikoen gitt vesentlige avviklingsgevinster 
eller tap for mange forsikringsselskaper, og dette må forventes også å 
være tilfelle fremover. 

Avsetningsrisikoen håndteres gjennom en avsetningspolicy som sikrer 
at prosessen for fastsettelse av erstatningsavsetningene til enhver 
tid er oppdatert og avstemt. herunder at avsetningene er basert på 
underliggende modellanalyse og interne kontrollberegninger og 
evalueringer.

kontantstrøm knyttet til erstatningsavsetningene for egen regning

Fremtidig kontantstrøm knyttet til erstatningsavsetningen

[1.000 NOK]  
Pr 31. desember 2012 0 - 5 år 5 - 10 år 10 - 15 år 15 - 20 år

Erstatningsavsetning for 
egen regning 1 797 466 1 388 303 309 818 82 792 16 553

BRuTTO ERSTATNINGSuTVIKlING

[1.000 nOk] 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sum

BRuTTO

Beregnede erstatningskostnader

2004  62 952  62 952 

2005  61 407  299 414  360 821 

2006  68 503  253 356  299 485  621 344 

2007  76 939  254 808  290 770  496 529  1 119 047 

2008  74 235  260 642  312 225  496 175  522 126  1 665 402 

2009  78 788  258 107  314 936  478 992  516 928  658 842  2 306 592 

2010  78 669  271 963  327 909  497 981  509 203  625 905  711 482  3 023 111 

2011  78 853  273 037  318 334  497 501  525 928  624 251  662 924  825 611  3 806 438 

2012  79 845  275 401  321 391  512 527  563 829  620 136  669 016  784 480  1 077 231  4 903 858 

Beregnet beløp pr. 31.12.12  79 845  275 401  321 391  512 527  563 829  620 136  669 016  784 480  1 077 231  4 903 858 

Totalt utbetalt hittil  77 359  270 940  304 952  460 484  442 751  433 788  395 987  342 115  259 290  2 987 667 

Erstatningsavsetning  2 486  4 461  16 439  52 043  121 078  186 349  273 029  442 365  817 941  1 916 191 

Avsetning for indirekte  
skadebehandlingskostnader  101 695 

Sum  79 845  275 401  321 391  512 527  563 829  620 136  669 016  784 480  1 077 231  4 903 858 
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resultateffekt f.e.r før skatt (nOk 1.000) 2012 2011

1 % endring i forsikringsrelaterte driftskostnader1  144  410 

1 % endring i skadekostnad1  9 401  7 298 

1 % -poeng endring i combined ratio  11 074  9 035 

1 % -poeng endring i inflasjon  61 114  49 998 

erstatningsavsetningenes størrelse 
Forsikringshendelser rammer tilfeldig, og de observerte antall og 
erstatningsbeløp vil variere fra år til år i forhold til det nivå som er 
beregnet ved statistiske metoder. Erfaring viser at jo større en porte-
følje av ensartede forsikringskontrakter er, jo mindre vil den relative 
variabiliteten omkring det forventede resultatet være. 
    
Skadefrekvens og erstatningsstørrelse, gjennomsnittsskade, kan 
påvirkes av flere faktorer. de ulike faktorene vil være avhengige av 
produktene, eller forsikringsbransjene man betrakter. En økning i  
skadefrekvens kan være sesongbetont eller skyldes mer varig påvirkning.  
I noen forsikringsbransjer, med relativt få skader, kan storskader få 
stor påvirkning på erstatningskostnadene. de fleste bransjer vil ha en 
underliggende utvikling i gjennomsnittlig erstatningsbeløp på grunn av 
inflasjon. For personskader påvirkes også erstatningsbeløpenes  
størrelse av domstolsavgjørelser. 

Sensitivitetsanalysen nedenfor viser hvordan 1% endring i forsikrings-
relaterte driftskostnader, 1% endring i skadekostnad, 1%-poeng endring 
i combined ratio og 1%-poeng endring i inflasjon utgjør på resultat før 
skatt for egen regning (f.e.r)

Sensitivitetsanalyse

nOte 3   FInanSIell rISIkO 

Spesifikasjon av finansielle eiendeler gruppert etter forfallstidspunkt [1.000 nOk] under 1 år Over 1 år  uten forfall Sum

Bankinnskudd knyttet til investeringer 64 295 64 295

Rentepapirer 22 131 928 631 950 761

Aksjer 145 310 145 310

Aksjefond 139 750 139 750

Rentefond 1 892 704 1 892 704

Sum investeringer 86 426 928 631 2 177 763 3 192 820

Bankinnskudd 141 890 141 890

Sum finansielle eiendeler 228 316 928 631 2 177 763 3 334 710

Spesifikasjon av finansielle forpliktelser gruppert etter forfallstidspunkt under 1 år Over 1 år  uten forfall Sum

Ansvarlig lån 148 125 148 125

Forpliktelser 191 812 191 812

Sum finansielle forpliktelser 191 812 148 125 0 339 937

likviditetsrisiko 
Selskapets finansielle eiendeler er plassert som bankinnskudd og i likvide rentepapirer, aksjer og fond. likviditetsrisikoen er begrenset. 
Ved salg av finansielle eiendeler  vil oppgjør skje innen 3 dager. den 29. mars 2012 fikk selskapet utstedt ansvarlig lån pålydende 150 millioner 
kroner. Ansvarlig lån klassifiseres som forpliktelse i balansen og måles til amortisert kost. Se note 20 for mer informasjon.
renterisiko 
Ved renteøkning på 1 % vil porteføljen av obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning bli redusert med anslagsvis NOK 25,6 
millioner kroner. dette tilsvarer en rentefølsomhet på ca. 0,9 %.
valutarisiko 
Valutarisiko er definert som økonomiske tap som følge av endringer i valutakurser. Selskapet er gjennom sine investeringer eksponert for 
valutarisiko. Enkelte investeringer i obligasjoner og obligasjonsfond er i fremmed valuta, hovedsakelig i uSd og SEK. Generelt er valuta-
risiko i investeringsporteføljen sikret opp mot 100 prosent, med tillatt ramme på +/- fem prosent per valuta.

kredIttrISIkO

rating Investeringer fordelt på ratingkategori Investeringer fordelt på ratingkategori,  
internrating inkludert

[1.000 nOk] 2012 2011 2012 2011

AAA  -    60 013  -    60 013 

AA  33  55 246  33  63 419 

A  240 342  294 596  494 075  562 874 

BBB  20 289  81 902  655 996  372 908 

BB  29 099  -    53 106  46 320 

B  -    -    11 245  7 992 

Ingen rating  2 617 998  1 444 023  1 693 306  822 254 

Sum  2 907 761  1 935 779  2 907 761  1 935 779 

I tabellen investeringer fordelt per rating kategori utgjør rentefond 72 % (57 % i år 2011) av kategorien ”ingen rating”. 23 % (34 %) av kategorien ”ingen 
rating” utgjør norske finansinstitusjoner. En betydelig andel av den norske renteporteføljen består av utstedere uten offisiell rating fra et ratingselskap. 
Mange forvaltere og meglere gjør derimot sin vurdering av kredittverdigheten, og angir ratingkategorier på samme måte som ratingselskapene. For å gi 
et helhetsbilde, inkluderer de ytterste kolonnene den interne ratingen satt av Protectors forvaltere. Kategorien ”ingen rating” består kun av rentefond. 
Beregnet gjennomsnittlig rating av fondene basert på internratinger av underliggende verdipapirer er BBB.

1 Beløp for år 2011 er omarbeidet på grunn av endring av regnskapsprinsipp for  
skadebehandlingskostnader.
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nOte 5   ImmaterIelle eIendeler

Immaterielle eiendeler [1.000 nOk]  Software  It- system  Sum 

Anskaffelseskost pr 01.01.2012  1 174  21 581  22 755 

Tilgang   24   5 008  5 032 

Anskaffelseskost 31.12.2012  1 198  26 589  27 787 

Akkumulerte avskrivninger 31.12.2012  (1 052)  (17 734)  (18 786)

Bokført verdi pr. 31.12.2012   146   8 855  9 001 

årets avskrivninger  56  5 695  5 751 

Immaterielle eiendeler avskrives lineært over eiendelenes antatte økonomiske levetid.

Antatt økonomisk levetid (år)  4  3 

nOte 6  anlegg Og utStyr

anlegg og utstyr [1.000 nOk]  kontormaskiner  Inventar  kunst  Sum 

Anskaffelseskost pr 01.01.2012  6 207  3 375  216  9 798 

Tilgang  6 244  188  6 432 

Avgang  (110)  -    (110)

Anskaffelseskost 31.12.2012  12 342  3 563  216  16 120 

Akkumulerte avskrivninger   31.12.2012  (5 189)  (1 688)  (6 877)

Bokført verdi pr. 31.12.2012  7 153  1 875  216  9 243 

årets avskrivninger  997  489  1 486 

driftsmidlene avskrives lineært over driftsmidlenes antatte økonomiske levetid. Kunst avskrives ikke.

Antatt økonomisk levetid (år)  4  7 
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nOte 7   InveSterInger

Investering [1.000 nOk] Bokført verdi 
31.12.12

virkelig verdi 
31.12.12

Bokført verdi 
31.12.11

virkelig verdi 
31.12.11

Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat 3 192 820 3 192 820 2 354 751 2 354 751

Sum investeringer 3 192 820 3 192 820 2 354 751 2 354 751

ANSVARlIG låNEKAPITAl I ANdRE FORETAK

Investering [1.000 NOK] Valuta Kostpris Bokført verdi Virkelig verdi durasjon

Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat NOK 23 423 27 537 27 537 0,12

Sum ansvarlig lånekapital i andre foretak år 2012 23 423 27 537 27 537 0,12

Sum ansvarlig lånekapital i andre foretak år 2011 59 977 62 846 62 846 0,19

FINANSIEllE EIENdElER SOM MålES TIl VIRKElIG VERdI

AKSJER OG ANdElER

Investering [1.000 NOK] Valuta Kostpris Bokført verdi Virkelig verdi

Aksjer NOK 135 746 145 310 145 310

Aksjefond NOK 111 727 139 750 139 750

Sum aksjer og andeler år 2012 247 474 285 059 285 059

Sum aksjer og andeler år 2011 373 579 418 971 418 971

Aksjefond og andeler (2012 og 2011) er ikke børsnotert.

Investering [1.000 nOk] valuta kostpris Bokført verdi virkelig verdi risikovekt

AKER SOluTIONS ASA NOK 3 430 4 516 4 516 100 %

ATEA ASA NOK 1 898 1 806 1 806 100 %

AuSTEVOll SEAFOOd ASA NOK 1 140 1 265 1 265 100 %

dET NORSKE OlJESElSKAP ASA NOK 3 246 2 995 2 995 100 %

dNB ASA NOK 13 053 13 365 13 365 100 %

FREd OlSEN ENERGy ASA NOK 4 778 5 005 5 005 100 %

GJENSIdIGE FORSIKRING ASA NOK 4 004 4 780 4 780 100 %

hAFSluNd ASA NOK 1 221 951 951 100 %

KONGSBERG GRuPPEN ASA NOK 6 862 7 022 7 022 100 %

lERøy SEAFOOd GROuP ASA NOK 1 128 1 515 1 515 100 %

MARINE hARVEST ASA NOK 3 046 5 058 5 058 100 %

NORSK hydRO ASA NOK 6 015 5 129 5 129 100 %

NORWEGIAN AIR ShuTTlE ASA NOK 3 226 5 756 5 756 100 %

PETROlEuM GEO-SERVICES ASA NOK 3 589 4 291 4 291 100 %

PhOTOCuRE ASA NOK 928 882 882 100 %

PROSAFE SE NOK 2 328 2 248 2 248 100 %

ROyAl CARIBBEAN CRuISES lTd NOK 4 507 4 931 4 931 100 %

SChIBSTEd ASA NOK 4 776 6 406 6 406 100 %

SEAdRIll lIMITEd NOK 5 191 4 690 4 690 100 %

SIEM OFFShORE NOK 2 065 1 642 1 642 100 %

SOlSTAd OFFShORE ASA NOK 1 070 1 070 1 070 100 %

SPAREBANK 1 SMN NOK 2 219 2 114 2 114 100 %

SPAREBANK 1 SR-BANK ASA NOK 1 399 1 448 1 448 100 %
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OBlIGASJONER OG ANdRE VERdIPAPIRER MEd FAST AVKASTNING

Investering [1.000 nOk] valuta kostpris Bokført verdi virkelig verdi durasjon

Ansvarlig lånekapital i andre foretak NOK 23 423 27 537 27 537 0,12

Finansinstitusjoner NOK 761 780 774 870 774 870 0,23

Industriselskaper NOK 145 046 148 354 148 354 0,12

Rentefond NOK 1 856 880 1 892 704 1 892 704 1,25

Sum obligasjoner og andre verdipapirer med fast 
avkastning år 2012

2 787 128 2 843 465 2 843 465 0,90   

- herav ikke børsnoterte verdipapirer år 2012 1 950 567 1 988 571 1 988 571 3,21   

Sum obligasjoner og andre verdipapirer med fast 
avkastning år 2011

1 806 429 1 839 656 1 839 656 0,27   

- herav ikke børsnoterte verdipapirer år 2011 1 219 826 1 247 779 1 247 779 1,86   

Gjennomsnittlig effektiv rente på basis av markedsverdi er 5,3 %. 
Gjennomsnittlig rente er fremtidige kontantstrømmer (kupongutbetalinger 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 Virkelig verdi Durasjon

Bankinnskudd knyttet til investeringer NOK 64 295 64 295 64 295 0,00 

Sum andre finansielle eiendeler år 2012 64 295 64 295 64 295 0,00   

Sum andre finansielle eiendeler år 2011 33 277 33 277 33 277 0,00   

SElSKAPETS EIENdElER MålT TIl VIRKElIG VERdI

Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat valuta nivå 1 nivå 2 nivå 3 Sum

Aksjer og andeler NOK 145 310 139 750  -   285 059

Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning NOK 854 894 1 983 843 4 728 2 843 465

Bankinnskudd NOK 64 295  -    -   64 295

Sum eiendeler år 2012 1 064 499 2 123 593 4 728 3 192 820

Sum eiendeler år 2011 787 042 1 567 708  -   2 354 751

Virkelig verdi av finansielle instrumenter som handles i aktive markeder er basert på markedspris på balansedagen. Et marked er  
betraktet som aktivt dersom markedskursene er  enkelt og regelmessig tilgjengelig fra en børs, forhandler, megler, næringsgruppering, 
prissettingstjeneste eller reguleringsmyndighet, og disse prisene representerer faktiske og  regelmessige forekommende  
markedstransaksjoner på armlengdesavstand. Markedsprisen som benyttes for finansielle eiendeler er gjeldende kjøpskurs.  
disse instrumentene er inkludert i nivå 1.

Virkelig verdi av finansielle instrumenter som ikke handles i et aktivt marked bestemmes ved bruk av verdsettelsesmetoder.  
disse verdsettelsesmetodene maksimerer bruken av  observerbare data der det er tilgjengelig, og belager seg minst mulig på egne  
estimater. dersom alle vesentlige data som kreves for å fastsette virkelig verdi av et instrument er  observerbare data, er  
instrumentet inkludert i nivå 2.

dersom en eller flere vesentlige data ikke er basert på observerbare markedsdata, er instrumentet inkludert i nivå 3.

Investering [1.000 nOk] valuta kostpris Bokført verdi virkelig verdi risikovekt

STATOIl ASA NOK 15 751 14 093 14 093 100 %

SuBSEA 7 SA NOK 11 443 11 687 11 687 100 %

TElENOR ASA NOK 12 168 13 298 13 298 100 %

TGS NOPEC GEOPhySICAl COMPANy ASA NOK 4 837 5 679 5 679 100 %

VEIdEKKE ASA NOK 1 636 1 638 1 638 100 %

WIlh. WIlhElMSEN ASA NOK 2 588 3 568 3 568 100 %

yARA INTERNATIONAl ASA NOK 6 205 6 463 6 463 100 %

135 746 145 310 145 310

Samtlige aksjer er notert på Oslo Børs.
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nOte 9   Bundne mIdler

[1.000 nOk] 2012 2011

Skattetrekk 5 021   10 924

Totalt 5 021   10 924

nOte 8   FOrdrInger

Selskapet har som i 2011 ingen fordringer med forfall senere enn ett år.

nOte 10  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 2.619 aksjonærer pr. 31.12.2012. 

Oversikt over de 20 største aksjonærene per 31.12.2012 antall aksjer Pålydende eierandel

 Odin Norden 7 042 550 7 042 550   8,2 %

 Bnybe-Msf-Mutual Financial Servi 4 479 410 4 479 410   5,2 %

 VPF Nordea Norge Verdi  3 950 013 3 950 013   4,6 %

 hansard Europe lTd  3 902 793 3 902 793   4,5 %

 Ojada AS 3 563 116 3 563 116   4,1 %

 Verdipapirfondet Alfred Berg Gamba 3 251 642 3 251 642   3,8 %

 Tjongsfjord Invest AS  2 811 809 2 811 809   3,3 %

 Gabler Rådgivning AS 2 652 751 2 652 751   3,1 %

 MP Pensjon PK 2 375 706 2 375 706   2,8 %

 Verdipapirfondet dnb Smb 2 357 052 2 357 052   2,7 %

 Artel holding A/S 1 873 451 1 873 451   2,2 %

 Frognes AS 1 649 916 1 649 916   1,9 %

 Johan Vinje AS 1 437 841 1 437 841   1,7 %

 Bnyxe - Equity Tri-party (3) 1 361 067 1 361 067   1,6 %

 Petroservice AS 1 343 815 1 343 815   1,6 %

 Nordea Nordic Small Cap Fund  1 256 653 1 256 653   1,5 %

 Jpmcb Re Shb Swedish Funds lending 1 250 000 1 250 000   1,5 %

 høye, Trond 1 235 562 1 235 562   1,4 %

 Verdipapirfondet Alfred Berg Norge 1 210 288 1 210 288   1,4 %

 Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv 1 049 492 1 049 492   1,2 %

Sum 50 054 927 50 054 927 58,1 %

Protector Forsikring ASA 3 570 661 3 570 661 4,1 %

øvrige aksjonærer 32 530 017 32 530 017   37,8 %

totalt antall aksjer 86 155 605 86 155 605 100,0 %
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nOte 10  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 2.619 aksjonærer pr. 31.12.2012. 

Oversikt over de 20 største aksjonærene per 31.12.2012 antall aksjer Pålydende eierandel

 Odin Norden 7 042 550 7 042 550   8,2 %

 Bnybe-Msf-Mutual Financial Servi 4 479 410 4 479 410   5,2 %

 VPF Nordea Norge Verdi  3 950 013 3 950 013   4,6 %

 hansard Europe lTd  3 902 793 3 902 793   4,5 %

 Ojada AS 3 563 116 3 563 116   4,1 %

 Verdipapirfondet Alfred Berg Gamba 3 251 642 3 251 642   3,8 %

 Tjongsfjord Invest AS  2 811 809 2 811 809   3,3 %

 Gabler Rådgivning AS 2 652 751 2 652 751   3,1 %

 MP Pensjon PK 2 375 706 2 375 706   2,8 %

 Verdipapirfondet dnb Smb 2 357 052 2 357 052   2,7 %

 Artel holding A/S 1 873 451 1 873 451   2,2 %

 Frognes AS 1 649 916 1 649 916   1,9 %

 Johan Vinje AS 1 437 841 1 437 841   1,7 %

 Bnyxe - Equity Tri-party (3) 1 361 067 1 361 067   1,6 %

 Petroservice AS 1 343 815 1 343 815   1,6 %

 Nordea Nordic Small Cap Fund  1 256 653 1 256 653   1,5 %

 Jpmcb Re Shb Swedish Funds lending 1 250 000 1 250 000   1,5 %

 høye, Trond 1 235 562 1 235 562   1,4 %

 Verdipapirfondet Alfred Berg Norge 1 210 288 1 210 288   1,4 %

 Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv 1 049 492 1 049 492   1,2 %

Sum 50 054 927 50 054 927 58,1 %

Protector Forsikring ASA 3 570 661 3 570 661 4,1 %

øvrige aksjonærer 32 530 017 32 530 017   37,8 %

totalt antall aksjer 86 155 605 86 155 605 100,0 %

aksjer eiet av styret og deres personlige  
nærstående samt ledende ansatte og deres  
personlig nærstående per 31.12.2012 Identifisering antall aksjer Pålydende eierandel

Ojada AS Styremedlem, Erik G Braathen 3 563 116 3 563 116   4,1 %

Tjongsfjord Invest AS Adm. dir. Sverre Bjerkeli 2 811 809 2 811 809   3,3 %

Gabler Rådgivning AS Styreleder, Jostein Sørvoll 2 652 751 2 652 751   3,1 %

ditlev de Vibe Vanay økonomi- og finansdirektør 225 800 225 800   0,3 %

Verpentangen AS Styremedlem, Jørgen Stang heffermehl 222 260 222 260   0,3 %

Merete C. Bernau dir Eierskifte 65 200 65 200   0,1 %

Pia Almvang dir Bedrift 51 200 51 200   0,1 %

laila Stange Styremedlem, Jørgen Stang heffermehl 14 558 14 558   0,0 %

Fredrik Messel dir Bedrift Skadeoppgjør 10 100 10 100   0,0 %

henrik Wold høye dir Offentlig sektor 10 000 10 000   0,0 %

Eva Redhe Ridderstad Styremedlem 10 000 10 000   0,0 %

Giuditta Cordero-Moss Styremedlem 5 000 5 000   0,0 %

Christel Friis Conrad Country Manager danmark, Flemming Conrad 4 222 4 222   0,0 %

Arvid Moss Styremedlem, Giuditta Cordero-Moss 1 000 1 000   0,0 %

Marianne langrind Kvanvik Styremedlem, ansatterepresentant 100 100   0,0 %

Sum 9 647 116 9 647 116   11,2 %

nOte 11   PenSjOner

Protector Forsikring er forpliktet til å ha en tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger 
oppfyller  lovens krav. den ytelsesbaserte pensjonsordningen er en lukket ordning (lukket 1. juli 2012). Nyansatte blir meldt inn i den
innskuddsbaserte pensjonsordningen.

Basert på forsikringstekniske prinsipper er det foretatt 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. 

For den innskuddsbaserte pensjonsordningen er kostnaden lik periodens innskudd for de ansattes pensjonssparing som årlig utgjør 5 prosent av inn-
skuddsgrunnlag mellom 1 og 6 G (G=grunnbeløpet i folketrygden), samt 8 prosent av innskuddsgrunnlaget  mellom 6 og 12 G.

I Sverige og danmark har selskapet en innskuddsordning som er bransjestandard.

Administrerende direktør har en avtale om topp-pensjon. Maksimal årlig topp-pensjon er 70% av lønn opptil 12 G som  overstiger 12 G. 
Avsetningen for topp-pensjon utgjør i 2012 NOK 0,9 millioner  i netto pensjonskostnad inkl. arbeidsgiveravgift.

[1.000 nOk] 2012 2011

Nåverdi av årets pensjonsopptjening  10 180  9 640 

Rentekostnad av pensjonsopptjeningen  1 034  1 302 

Avkastning på pensjonsmidlene  (568)  (1 247)

Omkostninger  (1 102)  441 

Amortisering av estimatavvik  769  576 

netto pensjonskostnad inkl. arbeidsgiveravgift  10 312  10 711 

Nåverdi av fremtidige pensjonsforpliktelser per 31.12.  32 586  47 433 

Pensjonsmidler per 31.12.  (20 900)  (23 839)

Overdekning/underdekning per 31.12.  11 686  23 594 

Ikke resultatført estimatavvik  699  (13 807)

netto pensjonsforpliktelse inkl. arbeidsgiveravgift  12 384  9 787 
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nOte 12  Skatt

[1.000 nOk] 2012 2011 endring

åRETS SKATTEKOSTNAd FORdElER SEG På

Betalbar skatt  33 620  43 852 

Korrigert skatt tidligere år  (3 043)

Endring i utsatt skatt  14 691  (222)

Sum skattekostnad  48 311  40 587 

SAMMENSETNING AV PENSJONSMIdlER 2012 2011

Aksjer 11,0 % 12,0 %

Eiendom 16,0 % 23,0 %

Anleggsobligasjoner 36,0 % 30,0 %

Obligasjoner 20,0 % 19,0 %

Pengemarked 12,0 % 13,0 %

Annet 5,0 % 3,0 %

Sum pensjonsmidler 100,0 % 100,0 %

den faktiske avkastningen på pensjonsmidlene i NOK  (5 991)  (1 218)

øKONOMISKE FORuTSETNINGER

diskonteringsrente1 3,9 % 2,6 %

Avkastning på pensjonsmidler 3,9 % 4,1 %

årlig lønnsvekst 3,5 % 3,5 %

årlig G regulering 3,3 % 3,3 %

Pensjonsregulering 0,2 % 0,1 %

Arbeidsgiveravgift 14,1 % 14,1 %

dEMOGRAFISKE FORuTSETNINGER:

dødelighet K2005 K2005

uførhet Ku IR2003

1 Markedsrenten på obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) er benyttet ved beregning av diskonteringsrenten for år 2012. Tidligere år er diskonterings-
renten fastsatt med utgangspunkt i renten på statsobligasjoner. Begrunnelsen for dette valget er at det nå er vurdert at det eksisterer et dypt marked 
for OMF´er med løpetid tilsvarende som løpetiden på pensjonsforpliktelsen.

Beløp innregnet som kostnad for de innskuddsbaserte ordningene er NOK 1.502 tusen

BEREGNING AV åRETS SKATTEGRuNNlAG

Resultat før skattekostnad  246 941  33 014 

Permanente forskjeller  (71 405)  111 385 

Endring i midlertidige forskjeller  (55 463)  28 705 

Korreksjoner tidligere år, effekter på midlertidige forskjeller  -    10 869 

Korreksjoner tidligere år, effekt på underskudd til fremføring  -    (10 869)

Benyttet underskudd til fremføring  -    (16 488)

årets skattegrunnlag  120 072  156 615 

Betalbar skatt 28%  33 620  43 852 

Betalbar skatt fra tidligere år på prinsippendringer  -    5 261 

Betalbar skatt i balansen  33 620  49 113 
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OVERSIKT OVER MIdlERTIdIGE FORSKJEllER [1.000 NOK] 2012 2011 endring

Anleggsmidler  666  (977)  (1 643)

Fordringer  (800)  (800)  -   

Finansielle eiendeler  53 455  34  (53 421)

Forsikringstekniske avsetninger  90 072  87 338  (2 734)

Pensjonsforpliktelser  (12 384)  (9 787)  2 598 

netto midlertidige forskjeller  131 009  75 809  (55 200)

Andre forskjeller - (263) (263)

Forskjeller som ikke inngår i beregning av utsatt skatt/skattefordel  90 072  87 338  (2 734)

Grunnlag for utsatt skatt/skattefordel i balansen  40 937  (11 792)  52 730 

28 % utsatt skatt  11 462  (3 302)  14 764 

utsatt skatt/skattefordel i balansen  (11 462)  3 302  (14 764)

AVSTEMMING AV SKATTEKOSTNAd

[1.000 NOK] 2012 2011

28% av resultat før skatt  69 144  9 244 

Permanente forskjeller (28%)  (19 994)  31 188 

Korrigert skatt tidligere år (74) -

Forskjeller som ikke inngår i beregning av utsatt skatt/skattefordel  (765)  155 

Beregnet skattekostnad  48 311  40 587 

Skattekostnad i følge resultatregnskapet  48 311  40 587

nOte 13  FOrPlIktelSer

[1.000 nOk] 2012 2011

leverandørgjeld 3 880 9 206

Ikke avregnet reassuranse 130 515 116 320

Avsatte feriepenger 8 829 8 451

Avsatt arbeidsgiveravgift 2 437 5 357

Forskuddstrekk 4 926 10 720

Andre forpliktelser 41 224 53 377

Sum forpliktelser 191 812 203 430

Selskapet har ingen gjeld sikret med pant.

nOte 14   SalgSkOStnader

[1.000 nOk] 2012 2011

Salgskostnader 8 245   25 592   

i % av forfalt premie 0,5 % 2,1 %

Selskapets salgskostnader er provisjoner.
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nOte 15   FOrSIkrIngSrelaterte admInIStraSjOnSkOStnader

Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader [1.000 nOk] 2012 2011

Avskrivninger (note 5 og 6) 7 237 7 258

lønns- og pensjonskostnader (note 16) 124 666 108 008

Kontorkostnader 8 881 7 032

honorarer 12 985 10 988

Endring regnskapsprinsipp - skadebehandlingskostnader (73 277) (59 553)

Andre forsikringsrelaterte administrasjonskostnader 24 186 17 808

totalt 104 677   91 541   

honorar til revisor [1.000 nOk] 2012 2011

lovpålagt revisjon (inklusive mva) 1 460 623

Andre attestasjonstjenester (inklusive mva) 121 166

Skatterådgivning (inklusive mva) 23 -

Andre tjenester utenfor revisjonen (inklusive mva) 983 460

totalt 2 587   1 249  

nOte 16  lønnSkOStnader, PenSjOner, antall anSatte

lønns- og pensjonskostnader [1.000 nOk] 2012 2011

lønninger ¹ 85 119 75 494   

honorar styre, kompensasjonsutvalg, kontrollkomite, valgkomite, revisjonsutvalg,  
representantskap

2 568   1 455   

ytelsesbasert pensjonsordning2 9 359   9 560   

Innskuddsbasert pensjonsordning2 1 502   206   

Arbeidsgiveravgift 14 571   15 514   

Andre ytelser 11 548   5 779   

totalt 124 666   108 008   

¹ Selskapet har en ordning med prestasjonslønn. Ordningen omfatter alle fast ansatte med unntak av selskapets ledergruppe.  
I 2012 utgjør  avsetningen til prestasjonslønn NOK 9,7 millioner. hvorvidt prestasjonslønn utløses avhenger av måloppnåelse ifht  
inngåtte prestasjonsavtaler. 
² Se note 11 for nærmere detaljer.

antall ansatte 2012 2011

Antall ansatte per 31.12. 125,0 108,0 

Antall årsverk per 31.12. 124,8 106,6 

Gjennomsnittlig antall ansatte per 31.12. 116,5 109,5 

Gjennomsnittlig antall årsverk per 31.12. 115,7 108,6 



Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til 
ledende ansatte 

Etter allmennaksjeloven § 6-16a skal styret utarbeide en særskilt 
erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende 
ansatte. det følger videre av allmennaksjeloven § 5-6 (3) at det på 
generalforsamlingen skal avholdes en rådgivende avstemming over 
styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelsen for det kommende 
regnskapsår (se (ii) nedenfor). Så langt retningslinjene er knyttet til 
aksjebaserte incentivordninger skal disse også godkjennes av  
generalforsamlingen (se (iii) nedenfor).

Styret har siden 2010 hatt et særskilt kompensasjonsutvalg.  
Kompensasjonsutvalget består av tre medlemmer; styrets leder og  
to styremedlemmer. 

Kompensasjonsutvalget skal forberede saker for styret og innstille på:

• Størrelse på administrerende direktørs samlede kompensasjoner
• Retningslinjer for kompensasjon samt vurdering av utbetaling av  
 variabel lønn for de som rapporterer til administrerende direktør 
• Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse  
 til ledende ansatte
• Vesentlige personalrelaterte forhold for ledende ansatte

(i) lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for foregående 
regnskapsår er det redegjort for i tabellen nedenfor. Styret bekrefter 
at retningslinjene om lederlønn for 2012 gitt i fjorårets erklæring har 
blitt fulgt.

(ii) Når det gjelder retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen 
godtgjørelse for ledende ansatte for det kommende regnskapsåret, vil 
styret legge frem følgende retningslinjer for rådgivende avstemming i 
generalforsamlingen 2013:

Formålet med Protectors lønnspolicy er å trekke til seg medarbeidere 
med den kompetansen selskapet trenger, videreutvikle og beholde 
nøkkelkompetanse og motivere til langsiktighet og kontinuerlig frem-
gang, for å nå Protectors forretningsmessige mål.

Som overordnet innfallsvinkel skal Protectors policy være innrettet 
mot å tilby en samlet kompensasjon som er konkurransedyktig slik at 
selskapet kan tiltrekke seg og beholde de dyktigste lederne.

Administrerende direktørs lønn og øvrige økonomiske ytelser fast-
settes av styret på bakgrunn av innstilling fra kompensasjonsutvalget. 
Vilkår og godtgjørelse for øvrige ledende ansatte fastsettes av  
administrerende direktør etter rammer godkjent av styret.

den totale godtgjørelse til ledende ansatte består av fastlønn, variabel 
lønn, pensjon og naturalytelser.

den totale godtgjørelse skal være konkurransedyktig og skal reflek-
tere arbeidsinnsats, ansvar og faglige utfordringer som er forbundet 
med et lederansvar i et selskap av Protectors størrelse og bransje.

Fastlønnen vurderes årlig og fastsettes på bakgrunn av lønns- 
utviklingen i samfunnet generelt og finansnæringen spesielt. 

Variabel lønn (bonus) til ledende ansatte kan gis basert på konkret 
resultatmåling av definerte målområder avledet av selskapets  
strategier og mål. Ved vurderingen tas det hensyn til en kombinasjon 
av foretakets overordnede resultatmål, vedkommende forretnings-
enhet, samt en vurdering av personlige bidrag, herunder en helhets-
vurdering knyttet til etterlevelse av selskapets visjon, verdier og 
ledelsesprinsipper. 

Selskapet er i ferd med å etablere en langsiktig bonusordning for 
ledende ansatte og andre nøkkelpersoner hvor tildelt bonus om-
gjøres til syntetiske aksjer basert på Protectors aksjekurs per 31.12. i 
opptjeningsåret. En omgjøring til syntetiske aksjer gir ikke den enkelte 
medarbeider rett til å erverve aksjer i selskapet. den syntetiske  
aksjebeholdningen fordeles med en kontantdel tilsvarende 1/5, 
mens de resterende 4/5 regnes som betinget kapital.  Kontantdelen 
utbetales basert på vektet gjennomsnittlig aksjekurs for selskapets 
aksjer i de første syv handelsdagene etter generalforsamlingen. den 
betingede kapitalen kommer til utbetaling med 1/5 av aksje- 
beholdningen over fire år med virkning fra året etter at kontantdelen  
utbetales. utbetaling baseres på vektet gjennomsnittlig aksjekurs for 
selskapets aksjer i de første syv handelsdagene etter første kvartals-
fremleggelse etter at selskapets generalforsamling har godkjent 
årsregnskapet for foregående år. Ved beregningen av aksjekurs for 
kontantdelen og den betingede kapitalen, skal det foretas justering 
for utbytte som er utbetalt i perioden mellom omgjøring av bonus til 
aksjebeholdningen (31.12 i opptjeningsåret) og utbetalingstids- 
punktet. den ikke utbetalte bundne variable godtgjørelsen kan  
reduseres dersom etterfølgende resultater og utvikling tilsier at  
den ble basert på uriktige forutsetninger.

Individuell variabel lønn kan utgjøre inntil 50 prosent av årslønnen. 
Variabel lønn inngår ikke i pensjonsgrunnlaget.

Eventuelle naturalytelser skal ha sammenheng med den enkeltes 
funksjon i selskapet og for øvrig være i tråd med markedsmessig 
praksis.

ledende ansatte har en pensjonsalder på 67 år. I Norge er  
administrerende direktør og 4 av de ledende ansatte medlemmer av den  
lukkede ytelsespensjonsordningen. disse har ved full opptjening rett  
til en pensjon lik differansen mellom 70 % av lønn (lønn over 12G 
tas ikke med) og en beregnet (ikke garantert) folketrygd.  1 ledende 
ansatt er deltaker i selskapets innskuddsbaserte pensjonsordning. 
Administrerende direktør har i tillegg en avtale om topp-pensjon som 
maksimalt utgjør 70 % av lønn opptil 12G som overstiger 12G (det vil 
si maksimalt 8,4G)

ledende ansatte i Sverige og danmark har en innskuddsbasert  
pensjonsordning som er standard for bransjen.

Administrerende direktør har en etterlønnsordning som garanterer 
lønn i 15 måneder etter avsluttet arbeidsforhold. Etterlønnsordningen 
er etablert for å sikre klare retningslinjer i tilfelle styret av årsak  
knyttet til selskapets forhold ønsker å avslutte arbeidsforholdet.

(iii) Når det gjelder aksjebaserte incentivordninger for ledende  
ansatte i det kommende regnskapsåret, vil styret legge frem følgende 
retningslinjer for godkjennelse i generalforsamlingen:

Av variabel lønn opptjent i 2013 for administrerende direktør og andre 
ansatte som er omfattet av forskrift om godtgjørelse i finansinstitusjoner, 
skal minst halvparten av den variable godtgjørelsen gis i form av 
betinget kapital som avspeiler foretakets verdiutvikling, som ikke 
kan disponeres fritt av den enkelte tidligere enn jevnt fordelt over 
en periode på minst tre år. Perioden skal ta hensyn til foretakets 
underliggende forretningssyklus og risikoen i foretaket. Slik del av 
variabel godtgjørelse skal reduseres dersom enten resultatutviklingen 
i foretaket eller etterfølgende resultater tilsier dette. Grunnlaget for 
den variable godtgjørelse knyttet til selskapets resultater skal være en 
periode på minst 2 år. Vurderingskriteriene for den variable godt- 
gjørelse skal baseres på forhåndsfastsatte finansielle og ikke- 
finansielle kriterier knyttet til den enkelte ansatte, den ansattes  
forretningsenhet og selskapet som helhet.
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nOte 17  ytelSer tIl ledende PerSOner

nOte 16  lønnSkOStnader, PenSjOner, antall anSatte

lønns- og pensjonskostnader [1.000 nOk] 2012 2011

lønninger ¹ 85 119 75 494   

honorar styre, kompensasjonsutvalg, kontrollkomite, valgkomite, revisjonsutvalg,  
representantskap

2 568   1 455   

ytelsesbasert pensjonsordning2 9 359   9 560   

Innskuddsbasert pensjonsordning2 1 502   206   

Arbeidsgiveravgift 14 571   15 514   

Andre ytelser 11 548   5 779   

totalt 124 666   108 008   

¹ Selskapet har en ordning med prestasjonslønn. Ordningen omfatter alle fast ansatte med unntak av selskapets ledergruppe.  
I 2012 utgjør  avsetningen til prestasjonslønn NOK 9,7 millioner. hvorvidt prestasjonslønn utløses avhenger av måloppnåelse ifht  
inngåtte prestasjonsavtaler. 
² Se note 11 for nærmere detaljer.

antall ansatte 2012 2011

Antall ansatte per 31.12. 125,0 108,0 

Antall årsverk per 31.12. 124,8 106,6 

Gjennomsnittlig antall ansatte per 31.12. 116,5 109,5 

Gjennomsnittlig antall årsverk per 31.12. 115,7 108,6 



godtgjørelse og honorarer [1.000 nOk] lønn Prestasjons-
lønn² 

andre  
ytelser³

Pensjons 
premie

Samlet  
godtgjørelse

ledende ansatte

Sverre Bjerkeli, Adm. dir.¹ 4 629 - 254 220 5 104

ditlev de Vibe Vanay,  økonomi- og finansdir. 2 025 - 124 190 2 339

Merete C Bernau, dir. Eierskifte 2 058 - 34 204 2 296

Pia Almvang, dir. Bedrift 2 466 - 57 135 2 657

Fredrik Messel, dir. Skadeoppgjør Bedrift 1 685 - 30 204 1 919

henrik Wold høye, dir. Offentlig sektor 1 379 272 33 88 1 773

hans didring, Country Manager Sverige 1 392 - - 459 1 851

Flemming Conrad, Country Manager danmark 
(01.08.2012 -) 938 - 65 56 1 058

totalt 16 572 272 597 1 557 18 997

¹ Administrerende direktør har avtale om etterlønn i 15 måneder. I tillegg har adm. dir. en avtale om topp-pensjon som er kostnadsført med 
NOK 0,9 millioner i 2012.
² Inkluderer ordinær prestasjonslønn opptjent 2011 og utbetalt 2012 (inntil 20% av årslønn).  Prestasjonslønnsordningen ble for ledende 
ansatte avviklet i 2010. henrik Wold høye tiltrådte selskapets ledergruppe 14.05.2012.
³ Andre ytelser omfatter bil, telefon, forsikring og andre trekkpliktige ytelser.

godtgjørelse og honorarer [1.000 nOk] ¹ honorar kompensa-
sjonsutvalg

revisjons-
utvalg

Samlet  
godtgjørelse

Styret

Jostein Sørvoll, styrets leder 453 30 483

Jørgen Stang heffermehl, medlem 239 40 279

Benedicte Bakke Agerup, styremedlem   ( - 25.04.2012) 207 43 250

Giuditta Cordero-Moss, styremedlem 210 20 30 260

Erik G Braathen, styremedlem 210 20 230

Rolf Tolle, nestleder  (30.03.2011 - ) 305 305

Else Bugge Fougner, styremedlem (30.03.2011 - ) 174 174

Tor-åge Schei, ansatterepresentant ( - 25.04.2012) 112 112

hege Gran, ansatterepresentant ( - 25.04.2012) 112 112

totalt 2 021 70 113 2 204

KONTROllKOMITÉ

Anders Jørgen lenborg, leder 48 48

Thorvald M. haraldsen, medlem (27.04.2011 - ) 34 34

Tore G Clausen, medlem 50 50

øvrige som gikk ut av kontrollkomiteen i 2012 38 38

totalt 170 170

VAlGKOMITÉ

Truls holthe, leder (27.04.2011 - ) 14 14

Per Ottar Skaaret, medlem 15 15

Nils Petter hollekim, medlem 15 15

øvrige som gikk ut av valgkomiteen i 2012 6 6

totalt 50 50

¹ Noten angir utbetalte honorarer i regnskapsåret 2012.

Representantskapet har i år 2012 mottatt NOK 144 tusen i godtgjørelse. årsgodtgjørelsen for leder er NOK 20 tusen og NOK 10 tusen for medlemmer.

det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende ansatte, andre nærstående parter eller medlemmer av styrende organer.  
I resultatregnskapet for 2012 er det ikke kostnader eller forpliktelser knyttet til aksjeverdibaserte godtgjørelser. 
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nOte 18 nettO Inntekter Og kOStnader Fra InveSterInger

[1.000 nOk] 2012 2011

Inntekter fra investeringer

Renteinntekt  108 919  73 992 

utbytte aksjer  4 942  -   

urealisert gevinst på investeringer  62 775  14 958 

Realisert gevinst på investeringer  101 380  18 084 

Sum inntekter fra investeringer  278 016  107 034 

kostnader fra investeringer

urealisert tap på investeringer  (19 658)  (142 728)

Realisert tap på investeringer  (11 583)  (14 708)

Administrasjonskostnad knyttet til investeringer  (1 205)  (987)

Sum kostnader fra investeringer  (32 445)  (158 422)

netto inntekter fra investeringer  245 571  (51 388)

NETTO FINANSINNTEKT SPlITTET På AKTIVAKlASSE

netto inntekter og gevinster / (tap) fra finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat

Renteinntekt fra finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat  108 919  73 992 

utbytte aksjer  4 942  -   

Netto gevinst / (tap) fra aksjer og andeler  74 526  (103 994)

Netto gevinst / (tap) fra obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning  58 389  (20 400)

Administrasjonskostnader  (1 205)  (987)

Sum netto inntekter og gevinster / (tap) fra finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat  245 571  (51 388)

nOte 19 reSultat Pr akSje

resultat pr aksje
Resultat pr aksje er beregnet ved å dele årsresultat tilordnet selskapets aksjonærer på et veiet gjennomsnitt av antall utestående ordinære 
aksjer gjennom året, fratrukket egne aksjer

[1.000 nOk] 2012 2011

Totalresultat tilordnet selskapets aksjonærer  198 630  (7 573)

Veid gjennomsnittlig antall aksjer  82 584 944 82 584 944   

resultat pr aksje  2,41  (0,09)

utvannet resultat pr aksje
det er ingen utvanning av aksjer i år 2012 og 2011.
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nOte 20  kaPItaldeknIng Og SOlvenSmargIn

[1.000 nOk] 2012 2011

Sum egenkapital  583 151  384 520 

Foreslått utbytte  (99 102)  -   

Naturskadefond (21 240) (30 958)

Garantiavsetning  (53 167)  (45 117)

Eiendeler ved skatt  -    (3 302)

Immaterielle eiendeler  (8 908)  (9 720)

kjernekapital  400 733  295 425 

Reassuranseavsetning  (15 664)  (11 264)

Ansvarlig lån  148 125  -   

netto ansvarlig kapital  533 194  284 161 

Eiendeler med risikovekt 0%  289 045  212 541 

Eiendeler med risikovekt 10%  -    60 013 

Eiendeler med risikovekt 20%  981 055  1 299 990 

Eiendeler med risikovekt 100%  2 486 554  1 214 238 

vektet beregningsgrunnlag 31.12.  2 682 765  1 480 237 

kapitaldekningsprosent 20 % 19 %

Netto ansvarlig kapital 533 194 284 161

Andel av sikkerhetsavsetning 341 819 219 417   

Andel av avsetning til naturskadefond (25%) 5 310 7 739

Solvensmarginkapital 880 323 511 317

Fradrag solvensmarginkapital som følge av § 8a 88 214 -

Solvensmargin minstekrav 260 882 233 034   

Overdekning 531 227 278 283

Solvensmargin i prosent av krav 304 % 219 %

det ansvarlige lånet ble utstedt 29. mars 2012 for å styrke selskapets ansvarlige kapital i en periode hvor selskapet forventer betydelig 
vekst. lånet ble notert på Oslo ABM 22. oktober 2012. Tabellen under viser en detaljert oversikt over lånet.

ansvarlig lån

lånets navn Protector Forsikring ASA 12/22 FRN C SuB

Ticker PROTCT01 PRO

ISIN NO0010642127

lånebeløp MNOK 150

Rente 3 måneder NIBOR + 600 bp p.a.

utstedt 29.03.2012

Forfallsdato 19.04.2022

Innløsningsrett for låntager Ja
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Styret og administrerende direktør har i dag behandlet og godkjent årsberetningen og årsregnskapet for Protector Forsikring 
ASA for regnskapsåret 2012. Regnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og årsregnskapsforskriften for forsikrings-
selskaper.

Etter styrets og administrerende direktørs beste overbevisning er årsregnskapet for 2012 utarbeidet i samsvar med gjeldende 
regnskapsstandarder, og opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler, gjeld og finansielle  
stilling og resultat som helhet pr. 31. desember 2012. Etter styrets og administrerende direktørs beste overbevisning gir  
årsberetningen en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til foretaket samt de mest sentrale risiko-  
og usikkerhetsfaktorer foretaket står overfor.

ERKlÆRING FRA  
STyRET OG dAGlIG lEdER
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KONTROllKOMITEENS uTTAlElSE
Til representantskapet og generalforsamlingen i Protector Forsikring ASA

KONTROllKOMITEENS uTTAlElSE FOR REGNSKAPSåRET 2012

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 2012 og revisors beretning av 8. mars 2013 til  
generalforsamlingen. Med henvisning til revisors beretning anbefaler kontrollkomiteen at det fremlagte årsoppgjør 
fastsettes som Protector Forsikring ASAs årsoppgjør for 2012. 

 
 
Oslo, 11. mars 2013

Anders J. lenborg (leder) Thorvald M. haraldsen Tore G. Clausen
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REPRESENTANTSKAPETS uTTAlElSE
Til generalforsamlingen  i Protector Forsikring ASA

REPRESENTANTSKAPETS uTTAlElSE FOR 2012

Styrets forslag til årsregnskap og styrets årsberetning samt revisors beretning og kontrollkomiteens uttalelse har på  
lovbestemt måte vært forelagt representantskapet. Representantskapet anbefaler generalforsamlingen å godkjenne  
styrets forslag til årsregnskap for Protector Forsikring ASA.

Representantskapet har ingen merknader til styrets forslag til disponering av årsresultatet i Protector Forsikring ASA.
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rePreSentantSkaPet

harald Elgaaen (leder)
Per Ottar Skaaret (varaleder)
Anders J. lenborg  
Cathrine Vinje Muri
Edgar Ellingsen
halgrim Thon 
Jan Eiler Fleischer
Knut Aspelin

varamedlemmer
Thorvald M. haraldsen
Svein Garberg

valgt av ansatte
Atle Nikolaisen
Elisabeth Kaspersen
Karoline Winnæss
Maria Pettersson

kOntrOllkOmIteen

Anders J. lenborg (leder) 
Tore G. Clausen
Thorvald M. haraldsen

varamedlem
Kaare Oftedal

valgkOmIteen

Truls holthe (leder)
Nils Petter hollekim 
Per Ottar Skaaret 

REPRESENTANTSKAP,  
KONTROllKOMITÉ OG VAlGKOMITÉ



EIERSTyRING OG 
SElSKAPSlEdElSE

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

anBeFalInger Og regelverk vedrørende  
FOretakSStyrIng (eIerStyrIng Og SelSkaPSledelSe)
Selskapets eierstyring og selskapsledelse utfyller styrets  
retningslinjer for virksomheten, jf. bl.a. allmennaksjeloven 
(asal.) § 6-12 og styrets instruks for den daglige ledelse, jf. 
asal. § 6-13.

Protector som et børsnotert selskap, skal i årsrapporten gi en 
samlet redegjørelse for selskapets eierstyring og selskaps-
ledelse, jf. punkt 7 i ”løpende forpliktelser for børsnoterte 
selskaper”. Etter de samme reglene skal det gis en forklaring 
der den norske anbefalingen om eierstyring og selskaps- 
ledelse (”Norsk anbefaling eierstyring og selskapsledelse”) 
ikke er fulgt. 

Etter regnskapsloven § 3-3b skal selskapet i årsberetningen 
eller dokument det er henvist til i årsberetningen, redegjøre 
for sine prinsipper og praksis vedrørende foretaksstyring, 
herunder en begrunnelse for eventuelle avvik fra anbefal-
inger og regelverk for foretaksstyring. (loven bruker begrepet 
foretaksstyring om det som Norsk anbefaling for eierstyring 
og selskapsledelse og Oslo Børs omtaler som ”eierstyring og 
selskapsledelse. I denne redegjørelsen er begrepet ”eier- 
styring og selskapsledelse benyttet”.)

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse er offentlig 
tilgjengelig på NuES sin hjemmeside www.nues.no.

løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper er offentlig 
tilgjengelig på Oslo Børs sin hjemmeside www.oslobors.no.

Selskapets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse ble 
vedtatt av styret første gang 4. mai 2007 og sist revidert 8. mars 

2013. Prinsippene skal bidra til størst mulig verdiskapning for 
aksjeeiere over tid, økt tillit til selskapet gjennom en åpen  
bedriftskultur og et godt omdømme. de vedtatte prinsippene 
for eierstyring og selskapsledelse er i stor grad utledet av 
de lover og forskrifter selskapet er underlagt. Videre er de 
vedtatte prinsipper i hovedsak basert på Norsk Anbefaling for 
Eierstyring og Selskapsledelse av 23. oktober 2012.

Fremstillingen av eierstyring og selskapsledelse i Protector 
Forsikring nedenfor følger i det alt vesentlige systematikken 
i Norsk Anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse av 23. 
oktober 2012.

verdIgrunnlag, etISke retnIngSlInjer Og  
SamFunnSanSvar
Protector skal være utfordreren til de etablerte forsikrings- 
selskapene. 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 ærlige og opp-
riktige 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 positive, 
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.
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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 forretningsskikk. 
Videre er reglene ment å være et verktøy for vurdering av egne 
prestasjoner samt en måte å utvikle Protectors identitet på.
Protectors samfunnsoppdrag er å sikre liv og verdier og avlaste 
våre kunder for økonomisk risiko, hvilket også er vårt viktigste 
samfunnsansvar. Særskilte retningslinjer for eller tiltak knyttet 
til Protectors samfunnsansvar er foreløpig ikke etablert, men 
dette vil bli vurdert. 

vIrkSOmhet
Vedtektene beskriver selskapets formål og virksomhet.  
Protector har til formål å drive skadeforsikring og har konse-
sjon 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. Vedtektene finnes på 
selskapets hjemmeside www.protectorforsikring.no

SelSkaPSkaPItal Og utBytte
Selskapet har kontinuerlig fokus på at solvensmarginkapitalen 
er tilpasset virksomhetens mål, strategi og risikoprofil.  
Selskapet vil til enhver tid søke å optimalisere selskaps- 
kapitalen samtidig som tilstrekkelig kapital opprettholdes for  
å tilfredsstille de regulatoriske kapitalkrav, trygghet for  
aksjonærene og fleksibilitet for vekst og utvikling av selskapet.  

Selskapets utbyttepolitikk er å utbetale 30-50 % av resultat 
etter skatt som utbytte. Endelig fastsetting av utbytte vil ta 
utgangspunkt i selskapets resultat, krav til kapital inklusive 
tilfredsstillende buffere og nødvendig fleksibilitet til vekst og 
utvikling av selskapet.  Selskapets mål er å opprettholde en 
solvensmargin (beregnet etter Finanstilsynets regler) som er 
større enn 250 %.

Styret har 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 generalfor-
samling i 2013. Styret vil foreslå for generalforsamlingen at 
fullmakten fornyes. Ved utgangen av 2012 hadde selskapet  
3 570 661 egne aksjer.

Styret har fullmakt til å forhøye aksjekapitalen gjennom  
nytegning av aksjer med samlet inntil kr 8 615 560 fordelt på 
inntil 8 615 560 aksjer, hver pålydende kr 1. Fullmakten kan 
benyttes ved én eller flere emisjoner. Styret kan beslutte å 
fravike aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer etter lov om 
allmennaksjeselskaper § 10-4. Styret kan beslutte at aksjer 
skal kunne tegnes mot innskudd i andre eiendeler enn penger, 
herunder gjennom motregning, eller at aksjer skal kunne  
tegnes på andre særlige vilkår, herunder at selskapet kan  
pådra seg særlige plikter etter lov om allmennaksjeselskaper 
§ 10-2. Fullmakten gjelder også beslutning om fusjon i henhold 
til lov om allmennaksjeselskaper § 13-5. Fullmakten gjelder 
frem til ordinær generalforsamling 2013. Styret vil foreslå for 
generalforsamlingen at fullmakten fornyes.

I henhold til Norsk anbefaling for eierstyring og selskaps- 
ledelse bør fullmakten begrenses til definerte formål.  
Bakgrunnen for at dette ikke er gjort er at styret ønsker en 
fullmakt som gir størst mulig fleksibilitet. 

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 fortrinnsretten. 
dersom styret foreslår for generalforsamlingen å fravike 
fortrinnsretten, vil dette bli særskilt begrunnet. dersom styret 
vedtar kapitalforhøyelsen med fravikelse av fortrinnsretten 
på bakgrunn av fullmakt, skal begrunnelse offentliggjøres i 
børsmelding i forbindelse med kapitalforhøyelsen. 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, medlem av kontrollkomité 
eller revisor og deres nærstående er part i transaksjonen) 
handel med selskapets aksjer. det er også etablert innside-
reglement for øvrige ansatte i selskapet.
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Selskapet er generelt tilbakeholden hva gjelder transaksjoner 
med aksjeeiere, styremedlemmer, ledende ansatte eller nær-
stående 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 indirekte interesser i transaksjoner 
som skal inngås av selskapet. 

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

FrI OmSettelIghet
det eksisterer ingen begrensninger relatert til omsetteligheten 
av selskapets aksjer utover de krav som følger av finans- 
lovgivningen.

generalFOrSamlIng
det holdes ordinær generalforsamling i Protector Forsikring 
ASA hvert år og senest innen utgangen av juni. Aksjonærer 
med kjent adresse mottar skriftlig innkalling pr. post, som  
sendes ut minst 21 dager før generalforsamlingen. Innkallingen 
med vedlegg gjøres tilgjengelig på selskapets internettside 21 
dager før generalforsamlingen. Alle aksjonærer kan delta på 
generalforsamlingen, og det er anledning til å stemme med 
fullmakt. Fullmaktsskjema utføres, som så vidt mulig, slik at 
det kan stemmes over hver enkelt sak som skal behandles og 
hver enkelt kandidat som skal velges. 

Styrets leder, daglig leder, representantskapets leder, valg-
komiteens leder og revisor skal være tilstede på general- 
forsamlingen. 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
Valgkomiteen i Protector er vedtektsbestemt og består av tre 
medlemmer. Medlemmene velges av generalforsamlingen. 
Komiteen er uavhengig av styret og administrasjonen og satt 
sammen med sikte på at brede aksjeeierinteresser blir  
representert. Valgkomiteen skal foreslå kandidater og honorar 
til representantskapet, styret, kontrollkomiteen og valg- 
komiteen.  Valgkomiteen skal begrunne sine forslag og skal i 
sitt arbeid følge Norsk anbefaling for eierstyring og  
selskapsledelse. 

rePreSentantSkaPet
Representantskapet i Protector er lovpålagt og består av tolv 
medlemmer, hvorav åtte medlemmer velges av generalfor-
samlingen og fire av og blant de ansatte i selskapet. Medlem-
mene velges for to år om gangen og slik at halvparten er på 
valg hvert år. Etter lovgivningen skal medlemmene som velges 
av generalforsamlingen til sammen avspeile selskapets  
interessegrupper, kundestruktur og samfunnsfunksjon. 

Representantskapet skal blant annet avgi uttalelse til  
generalforsamlingen om styrets forslag til årsoppgjør, velge de 
aksjonærvalgte medlemmene til styret, herunder styrets leder 
og nestleder, fastsette styrets godtgjøring, velge revisor og 
fastsette revisors godtgjørelse, gi instruks om kontroll- 
komiteens virksomhet og behandle innberetninger fra  
kontrollkomiteen. Representantskapet kan vedta anbefalinger 
til styret i en hvilken som helst sak.

Styret
Styret skal i henhold til selskapets vedtekter bestå av minst 
tre og høyst ni medlemmer med det antallet varamedlemmer 
representantskapet fastsetter. Minst ett av medlemmene med 
ett varamedlem velges av og blant de ansatte i selskapet. hvis 
et medlem valgt av de ansatte slutter i selskapet, skal ved- 
kommende tre ut av styret. Styremedlemmene og vara-
medlemmene velges for to år om gangen. Ved uttreden skal 
det foretas loddtrekning blant de som har fungert like lenge 
etter siste valg. Styrets leder og nestleder velges for ett år 
om gangen. Ved sammensetningen av selskapets styre er det 
selskapets intensjon at medlemmene av styret velges i lys av 
en vurdering av selskapets behov for ekspertise, kapasitet og 
balanserte 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 
flertallet 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 el-
ler har eller representerer vesentlige forretningsmessige  
relasjoner med selskapet. På sidene 20-24 er det gitt opplysninger 
om det enkelte styremedlems kompetanse, kapasitet og  
uavhengighet. Videre er det i note 10 til årsregnskapet, opplyst 
om styremedlemmenes aksjeinnehav. Styremedlemmer  
oppfordres til å eie aksjer i selskapet. 

572012 PROTECTOR ÅRSRAPPORT



Valgkomiteen fremmer forslag til medlemmer av styret basert 
på de ovennevnte 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.

kOntrOllkOmIteen
Protector er lovpålagt å ha en Kontrollkomite. Komiteen har 
3 medlemmer som velges av generalforsamlingen. Komiteen 
skal påse at virksomheten i selskapet drives på en hensikts-
messig og betryggende måte. Komiteen skal påse at selskapet 
følger gjeldende lovbestemmelser, vedtekter og vedtak i 
selskapets besluttende organer. den kan ta opp ethvert forhold 
innenfor selskapet og kreve innsyn i alle saksdokumenter og 
annen foreliggende informasjon. Komiteen kan kreve  
nødvendige opplysninger fra alle ansatte og medlemmer av  
de styrende organer.

StyretS arBeId
Styret er 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, taus-
hetsplikt, 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 oppgavedeling. 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 problem-
stillinger samt kontrollarbeid. det nærmere innhold av styrets 
arbeid fremgår av styrets årsberetning.

Styret gjennomfører en årlig evaluering av sin virksomhet, og 
drøfter på dette grunnlag forbedringer i organisering og  
gjennomføring av styrearbeid.

Styreutvalg
Selskapet skal i henhold til norsk lov ha et revisjonsutvalg.  
Revisjonsutvalget består av 3 medlemmer valgt av og blant styrets 
medlemmer.  Flertallet av medlemmene i revisjonsutvalget skal 
være uavhengig av virksomheten. Revisjonsutvalget skal ha de 
oppgaver som følger av forsikringsvirksomhetsloven § 5-11.  

Styret skal i henhold til norsk lov ha et kompensasjonsutvalg. 
Kompensasjonsutvalget består av styrets leder og to styre-
medlemmer. Medlemmene skal være uavhengig av selskapets 
ledelse. Kompensasjonsutvalget skal forberede for styret og 
innstille på:

Styret vil ikke opprette styreutvalg utover det lovpålagte. 
Styrets størrelse og møtefrekvens tilsier at slike utvalg er lite 
hensiktsmessig.

rISIkOStyrIng Og InternkOntrOll
Selskapet er underlagt strenge krav til risikostyring og intern-
kontroll. herunder inngår krav om årlig revisorbekreftelse av 
kvaliteten på selskapets internkontroll. I forbindelse med den 
årlige vurdering av selskapets internkontroll, foretas en full-
stendig 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. 1057 av 20. juni 1997 om 
klargjøring av kontrollansvar, dokumentasjon og bekreftelse av 
den interne kontroll (internkontrollforskriften). Selskapet har 
etablert rutiner som er i samsvar med forskriften. 

Protectors interne kontroll over finansiell rapportering omfatter 
retningslinjer og prosedyrer som sikrer at regnskapet blir  
avlagt i samsvar med regnskapsloven, forskrift for årsregnskap 
m.m. for forsikringsselskaper og god regnskapsskikk og sikrer 
et korrekt bilde av selskapets drift og økonomiske stilling. 

gOdtgjørelSe tIl Styret
Styrets godtgjørelse fastsettes av representantskapet etter 
forslag fra valgkomiteen. Godtgjørelsen skal reflektere styrets 
ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet. 

• den årlige evalueringen av og saker om lønn og annen  
 godtgjørelse til daglig leder.
• Retningslinjer for, og saker om, lønn og annen godtgjørelse  
 til ledende ansatte.
• Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til  
 ledende ansatte (jf. allmennaksjelovens § 6-16a), herunder:
  o Retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godt 
   gjørelse for det kommende regnskapsåret.
  o Redegjørelse for den lederlønnspolitikk som har vært  
   ført det foregående regnskapsåret, herunder hvordan  
   retningslinjene for lederlønnsfastsettelsen er blitt  
   gjennomført.
  o Redegjørelse for virkningen for selskapet og eierne  
   av implementering/endringer av incentivordninger  
   knyttet til aksjer.
• Andre vesentlige personalrelaterte forhold for ledende  
 ansatte
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Styrets leder har et høyere honorar enn de øvrige styre-
medlemmer som følge av større tidsbruk og ansvar knyttet til 
vervet. Styret mottar et fast årlig honorar for sitt arbeid, og har 
ingen opsjoner eller annen resultatavhengig godtgjørelse. 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 godtgjørelser fra selskapet 
utover fast styrehonorar skal forelegges 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
Styrets erklæring om fastsettelse av lønn med videre til 
ledende ansatte har fra og med 2007 årlig blitt fremlagt for 
generalforsamlingen for nødvendig behandling. Erklæringen 
fremgår i årsregnskapets noter. Fastsetting av lønn og annen 
godtgjørelse for daglig leder foretas av styret etter forslag fra 
kompensasjonsutvalget. Fastsetting av lønn og annen godt- 
gjørelse for øvrige ledende ansatte fastsettes av daglig leder 
etter rammer fastsatt av styret. Nærmere informasjon om 
kompensasjon, lån og aksjeinnehav for ledende ansatte  
fremgår av note 17. ledende ansatte oppfordres til å eie  
aksjer i selskapet.

InFOrmaSjOn Og kOmmunIkaSjOn
Ved kommunikasjon av finansiell- og annen kurssensitiv 
informasjon har styret basert seg på de krav som følger av 
børsregelverket, regnskaps- og verdipapirhandelloven. 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’  
meldingssystem og på selskapets egen hjemmeside. Selskapet 
legger også opp til å avholde åpne presentasjoner i forbindelse 
med offentliggjøring av års- og delårsrapporter. Selskapet  
presenterer finansiell kalender på selskapets hjemmeside og 
vil gjøre det samme på Oslo Børs’ meldingssystem. Oversikten 
vil inneholde tidspunkt for årlig generalforsamling samt  
offentliggjøring av delårsrapporter. Ved presentasjon av  
selskapsinformasjon for enkelte aksjeeiere eller andre  
interessenter, er det kun offentlig tilgjengelig informasjon  
som presenteres.

SelSkaPSOvertakelSe
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 anbefaling til de enkelte 
aksjonærer med en underliggende informasjon som gjør at 
hver enkelt aksjonær gis mulighet for selv å ta stilling til et 
eventuelt bud. I styrets anbefaling skal det fremkomme om 
vurderingen er enstemmig og i motsatt fall på hvilket grunnlag 
enkelte har tatt forbehold. Styret vil innhente en verdivurdering 
fra en uavhengig sakkyndig. Verdivurderingen skal begrunnes 
og offentliggjøres senest samtidig med styrets uttalelse.

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 innebærer 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 
overtakelsesprosess. Selskapets generalforsamling har heller 
ikke gitt styret eller daglig leder særskilte fullmakter til bruk i 
oppkjøpssituasjoner.

revISOr 
Revisor skal forut for regnskapsårets oppstart forelegge hovedtrek-
kene for gjennomføring av revisjonsarbeidet for revisjonsutvalget. 

Revisor skal delta i styremøter som behandler årsoppgjøret. 
Revisor skal i møtene gjennomgå eventuelle vesentlige endrin-
ger i selskapets regnskapsprinsipper, vurdering av vesentlige 
regnskapsestimater og alle vesentlige forhold hvor det har vært 
uenighet mellom revisor og administrasjonen. 

Revisor skal minst en gang i året gjennomgå med revisjons-
utvalget selskapets interne kontroll, herunder identifiserte 
svakheter og forslag til forbedringer 

Styret skal minst ha ett møte per år med revisor hvor ledelsen 
ikke er tilstede. 

Vesentlige tjenester ut over lovpliktig revisjon skal forhånds-
godkjennes av styret. 

det redegjøres for revisors godtgjørelse fordelt på lovpliktig 
revisjon og annen godtgjørelse i representantskapsmøte og i 
årsrapporten.
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