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STYRETS BERETNING 
31.12.20 

 
Tromstrygd er et gjensidig sjøforsikringsselskap med hovedkontor i Tromsø. Selskapets formål er å 
ivareta medlemmenes behov for gode, rimelig og betryggende forsikringsordninger. For å fremme 
disse formål driver selskapet også skadeforebyggende arbeid. Selskapets medlemmer er i hovedsak 
yrkesfiskere i den nordlige landsdel. 

 

Forsikringsbestanden i Tromstrygd 
Ved utløpet av 2020 var 1330 fartøyer kaskoforsikret i Tromstrygd. Tilsvarende tall for 2019 var 1320 
fartøyer. Nytegning, endringer og avgang for kaskoforsikrede fartøyer gjør at den totale 
forsikringssum på kasko er kr. 2.685.269.000,- noe som er en liten nedgang fra 2019 hvor den var på  
kr. 2.855.737.000,-. Årsaken skyldes at en flåte på 50 servicebåter innenfor oppdrett forlot oss på 
slutten av 2019 etter tapt anbud som vi hadde i samarbeid med TRYG. Premie for kasko og de øvrige 
fiskeriforsikringer inklusive pakkeforsikringen beløper seg til kr. 46.584.328, -. Tilsvarende tall for 
2019 var kr. 46.844.387, - 

 

Havarier og forsikringsteknisk resultat 
Det er for 2020 innmeldt 206 skader vedrørende kasko, ansvar og de øvrige fiskeriforsikringene, 
eksklusive yrkesskader. Tilsvarende tall for 2019 var 203.  

I 2020 inntraff det 11 totalforlis, av disse var 8 på egenregning, en av sakene ble avslått. Disse er 
totalt avsatt med kr. 43 000 000,-  og oppgjort med kr. 32 000 000,-. 

I 2019 inntraff det 8 totalforlis, alle på egenregning. Disse ble gjort opp med kr 5.070.000, -.  

Skadeprosenten for egen regning for 2020 endte på 103,3%, noe som historisk sett er et av de 
dårligste resultatene i Tromstrygds historie. Det skyldes primært 3 enkeltstående totalhavari. 

Når vi ser på tilsvarende tall for regnskapsåret 2019, var skadeprosent for egen regning 76%. 

 

Historikk skadeprosenter for egen regning (regnskap) 
2006 2007 2008    2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
89,5 71,2 103,1    55,6 98,4 85,0 56,7 82,9 69,2 99,6 95,7 46,9 66,0 76,0 103,0 

 
 

Forvaltning og resultat av finansforvaltningen 
2020 ble et år med god avkastning i finansmarkedet for Tromstrygd. Samlet avkastning på aksjer, 
aksjefond og egenkapitalbevis endte på 15,6%. Rente og obligasjonsporteføljen ga en avkastning på 
4,9%. Samlet avkastning ble dermed på 8% som er et godt resultat også målt mot øvrige 
skadeforsikringsselskap. Sum netto inntekter fra investeringer endte på kr. 13.090. 000,- mot kr. 
14.962. 625,- i 2019.  

Makrobildet 
2020 er året som vil gå inn i historiebøkene. Ikke siden Spanskesyken har verden vært utsatt for en 
lignende pandemi som Covid-19. Både i finansmarkedene og i økonomien rundt om i verden har 
viruset satt sine spor- tidels dype spor. Det globale koordinerte forsøket på å begrense utbruddet av 
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pandemien, og de svært inngripende tiltakene som fulgte, har hatt stor betydning for den samlede 
veksten i verdensøkonomien i 2020. Fallet i den økonomiske aktiviteten var spesielt kraftfull og 
dramatisk i andre kvartal. Selv om veksten har hentet seg betydelig inn siste del av året, blir den 
samlede globale årsveksten negativ. Foreløpig anslag fra IMF indikerer en årsvekst på minus 4,4 
globalt i 2020. I USA og i Eurosonen ligger det an til negativ årsvekst på hhv. minus 3,7 og minus 7,5.  

Aktiviteten i norsk økonomi ble sterkt preget av smittevernstiltak i 2020. Som en liten, åpen og 
eksportorientert økonomi er vi også preget av lavere økonomisk aktivitet internasjonalt. Samlet 
verdiskapning i fastlands-Norge falt kraftig tilbake i andre kvartal (ca. 8 % ifølge tall fra 
nasjonalregnskapet), og selv om veksten har hentet seg betydelig inn i siste del av året indikerer 
foreløpige anslag en samlet BNP-vekst på -3,5 % i 2020. Den reduserte aktiviteten i norsk økonomi 
fikk også store realøkonomiske konsekvenser. Arbeidsledigheten, som over flere år har vært lav og 
stabil steg til over 10 %, primært drevet av permitterte. I takt med den gradvise gjenåpningen har 
ledigheten falt tilbake. Det er færre permitterte nå sammenlignet med i vår, men det er likevel slik at 
arbeidsledigheten er vesentlig høyere enn før pandemien (4,2 % ifølge NAV.  

 Lange renter falt fra starten av året til september (10-års stat i USA og Tyskland med 1,0-1,2%). Siden 
har 10-års statsrenter steget 40-55 bp, drevet av forventninger om en Fase 1 handelsavtale, som 
igjen vil bedre vekstutsiktene. Internasjonalt er lange renter lavere enn for ett år siden og siden det i 
utlandet er mer vanlig med fastrente, har obligasjoner gitt god avkastning.  

Det kan ikke utelukkes at vedvarende restriksjoner, blant annet knyttet til reise- og uteliv kan tenkes 
å gi enkelte permanente konsekvenser. Etter flere år med sterk vekst var det også før virusutbruddet 
ventet en noe svakere vekst for 2020 sammenlignet med tidligere år. Det skyldes primært en 
forventning om lavere investeringer i petroleumsnæringen. Oljeprisen har grunnet kraftige 
etterspørsel- og tilbudssjokk (hhv. global nedstengning og overproduksjon) tidvis falt til svært lave 
nivåer i år, og ligger i skrivende stund ca. 15 % lavere enn ved inngangen til året. Lavere oljepris, 
sammen med økt fokus på bærekraft kan tenkes å gi ytterligere press på lønnsomhet- og 
investeringsviljen på norsk sokkel. Skulle en global gjeninnhenting medføre økt oljepris, vil dette 
kunne dra i motsatt retning. Fallende oljepris og økt usikkerhet har historisk vært et dårlig klima for 
den norske kronen, og 2020 er intet unntak. Svak krone er positivt for eksportører, men medfører 
noe importert prisvekst.  

Sett bort fra svært lave strømpriser så har inflasjonen steget noe gjennom 2020. Kjerneinflasjonen 
(inflasjon fratrukket energipriser), som er Norges Banks foretrukne inflasjonsmål, var 3 % målt ved 
utgangen av desember. Det er noe høyere enn inflasjonsmålet, og ville under normale 
omstendigheter tale for høyere renter. 2020 har imidlertid vært alt annet enn normalt, og Norges 
Bank agerte derfor raskt, og kuttet styringsrenten til 0 %. Samtidig indikeres det nullrenter i lang tid 
fremover (helt til tredje kvartal 2022 ifølge pengepolitisk rapport 4/20). Av erfaring vet vi imidlertid 
at prognoser endres raskt i takt med den økonomiske utviklingen, og markedet synes å legge til 
grunn noe økt rente allerede fra høsten 2021.  

De lave rentene virker å ha gitt god støtte til det norske boligmarkedet. Aktiviteten har vært høy, og 
prisutviklingen det samme. Ifølge tall fra Eiendom Norge er boligprisene per desember 8,7 % høyere 
enn for 12 måneder siden. Det betyr ytterligere press på husholdningenes gjeldsbelastning  som har 
økt over lang tid. Norsk detaljomsetning har også overrasket positivt i høst  og indikerer en vridning 
fra tjeneste- til vareforbruk. Prisvekst i boligmarkedet og sterk detaljomsetning kan indikere at 
mange norske husholdninger ikke har fått sine inntekter vesentlig redusert i 2020. 4/56 (kilde: 
SpareBank1 Nord-Norge). 
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Oslo Børs Hovedindeks steg 4% i 2020. Ved utgangen av året var den på 973 og den var pr. 9. mars 
2021 på 1055 

 

Fremtidsutsikter i økonomien 
På slutten av 2020 var det grunn til å være optimistisk, vi kunne skimte starten på slutten av 
pandemien. Situasjonen er ikke så positiv nå med nye virusvarianter som har dukket opp og med det 
følger nye nedstengninger. Siste del av januar har også vært mer urolig i verdipapirmarkedet med 
stor volatilitet. Det er imidlertid mye som tyder på at vi går mot en mer normal verden etter hvert 
som flere blir vaksinert. Vi har også fått et mer avklart landskap i USA med ny president. 

Finansieringsstrategi 
Styret har også i 2020 vurdert situasjonen fortløpende og har etter grundige drøftinger konkludert 
med at rammene for finansplasseringer er tilfredsstillende. De siste justeringene ble gjort i 2019 
gjennom en revidering av forvaltningsstrategien. 

Finansiell risiko 
Selskapet har etablert egen driftshåndbok hvor finansiell risikostyring er sentralt. Egen 
forvaltningsstrategi er etablert hvor porteføljesammensetningen er definert. Forvaltningsstrategien 
revideres minimum en gang pr. år.   

Fra 1. januar 2017 er egenregning for dekning kasko, en forsikringssum på NOK 2.000.000 i tillegg til 
en andel på 15% av kvotekontrakten på kasko og 5% på ansvarsdekningen. Egenregningen er videre 
beskyttet med en excess of loss kontrakt. Samtlige deltakere på reassuransekontraktene har 
tilfredsstillende rating. 

Etter styrets mening har selskapet gode kontroll- og styringssystemer. 

Internkontrollen (ORSA) vurderes av styret som tilfredsstillende.   

Solvens II 
Aktiviteter for over tid å tilpasse selskapets drift, organisasjon og rutiner i forhold til regelverket 
innen Solvens II er iverksatt. Reglene innen Solvens II trådte i kraft 01.01.16.   

Styret overvåker fremdriften gjennom avrapportering på styremøtene. Rapport ORSA for 2020 ble 
grundig drøftet og godkjent av styret 04.12.20 og oversendt Finanstilsynet.  

Det totale kontrollregime for Solvens II er etablert og vil utøve sitt virke for selskapet. 

Reassuranse og direkte avdekning 
Tromstrygd har som selvstendig forsikringsselskap i samarbeid med Møretrygd inngått avtaler om 
reassuranse med følgende syndikater i Lloyds; Barbican, AXA XL og Chubb samt selskapene Helvetia, 
Codan, Gard, Amlin, Münchener Rück, Devk, Nacional de Reaseguros, Scor og Sirius. Samtlige 
selskaper har tilfredsstillende rating. Fra 01.01.15 har Tromstrygd sammen med Møretrygd en 
rullerende to års kontrakt for kvotekontrakten. Kontrakten ble fornyet for 2021 og 2022 på tampen 
av 2020. Amphitrite fornyet ikke og vi fikk inn en ny partisipant Patria Re (1,7%). Kommisjonen ble 
redusert fra 15% til 12,5% f.o.m 2020. Tøffe forhandlinger grunnet generelt vanskelig marked og våre 
dårlige resultater resulterte i at vi kun fikk fornyet 60% av kontrakten på 2 år.  

Når det gjelder pakkeforsikringen, har vi et samarbeid med forsikringsmegler Aon, og dekningene 
yrkesskade, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring har fra 01.01.2012 vært plassert i Gjensidige 
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sammen med ordningen til Fiskebåtredernes Forbund og ordningen gjennom Møretrygd. Det er i 
2020 inngått en toårsavtale med Aon og Gjensidige som gjelder for 2021 og 2022. 

Våre reassuranseavtaler og direkte avdekning er gjort i godt samarbeid med Møretrygd, og med 
meget god bistand fra vår reassuransemegler Guy-Carpenter/Marsh og forsikringsmegler Aon. 

 

Skadeforebyggende tiltak 
Satsningen på skadeforebyggende aktiviteter for fiskeflåten har fortsatt i 2020. Vi har gjennom 2020 
ikke kunnet gjennomføre fysiske Tromstrygdskoler pga Covid 19, men har hatt sterkt fokus på 
skadeforebyggende tiltak  nyhetsbrev og Facebook innlegg til medlemmene. I 2021 vil vi i tillegg 
tilrettelegge for Webinarer med fokus på skadeforebyggende tiltak og informasjon om 
tilskuddsordningen. Antall medlemmer som har deltatt på Tromstrygdskolen siden 2005 er ca.700. 
Dette må anses som meget tilfredsstillende. Utfordringen er fortsatt å rekruttere ungdom og 
mannskap til å delta. 

For å oppmuntre våre medlemmer til å investere i skadeforebyggende tiltak gjenspeiler vår 
prismodell for kaskoforsikring graden av etablerte skadeforebyggende tiltak. Det ble i 2020 brukt kr 
510.657,- til skadeforebyggende tiltak. Til sammenligning ble det i 2019 brukt kr 763.867, - 

I tråd med selskapets langsiktige satsning på investeringer i skadeforebyggende tiltak hos våre 
medlemmer, er det i budsjettet for 2021 tatt hensyn til at aktiviteten fortsatt skal være høy.  

Det ble i 2020 utbetalt kr. 50.000 i utdanningsstipend til fiskere under utdanning eller 
videreutdanning.   

  

Arbeidsmiljø 
Selskapet driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. 

Sykefraværet i selskapet er lite, og det er iverksatt forebyggende tiltak for de ansatte.  

Sykefraværet i 2020 var på 7% (1 ansatt langtidssykemeldt). 

Selskapet har 5 ansatte.  

 

Fremtidig utvikling 
Markedet for forsikring av fiskebåter og fiskere har over år krympet i antall. Tromstrygd har likevel 
nesten like mange båter forsikret i 2020 som i 1994. Dette betyr at selskapets satsning innen 
relasjonsbyggende aktiviteter har vært hensiktsmessige, og at Tromstrygd forsikrer de fiskerne som 
vil være innen yrket også i fremtiden. Tromstrygd vil fortsatt fokusere på drift av Tromstrygdskolen 
med fokus på holdninger til sikkerhet og etablering av skadeforebyggende tiltak for båt, motor, utstyr 
og personell. Styret i Tromstrygd vil fortsatt fokusere på en rettferdig prispolitikk, og at selskapets 
eiere (medlemmene) kan nyte godt av driften når resultatene er gode. Styret er innforstått med at 
finansinntektene med nåværende plasseringsstrategi vil svinge år om annet, men anser selskapets 
soliditet som god nok til å stå ute en vinterdag eller to. Valget av og kontakten med reassurandører 
med tilhørende ønsket rating vil fortsatt være et viktig område for å kunne forsikre båter med høye 
verdier.  

Selskapet har startet en nødvendig fornyelsesprosess innenfor digitalisering og kommunikasjon og 
har som mål å forsterke synligheten til Tromstrygd mot eksisterende og nye kunder i fiskerinæringen 
i Troms og Finnmark. En forsterkning av den digitale samhandlingen med kundene er også igangsatt, 
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herunder å få kundene til å ta i bruk nettløsningen «Min side». I løpet av 2020 har vi fått 400 
medlemmer til å ta i bruk forsikringsportalen Min side og vi tilbyr nå medlemmene avtalegiro, e-
faktura og EHF faktura. Det er også igangsatt prosjekt for å fornye og effektivisere alle sentrale 
arbeidsprosesser i selskapet. 

Styret vil overvåke utviklingen på de forskjellige områder nøye og iverksette relevante tiltak ved 
behov. 

Tromstrygd har et ekstra fokus på Bærekraftige investeringer i samarbeid med sine leverandører på 
forvaltningssiden. Hensynet til Bærekraft og effektivisering av driften er også viktige drivere for å få 
medlemmene til å bli e-kunder og å ta i bruk avtalegiro. 

Kontantstrøm 
Styret anser selskapets likviditetssituasjon på balansedagen som tilfredsstillende sett i forhold til det 
totale risikobildet. Plasserte finansielle midler anses å være omsettelige. 

Likestilling 
Selskapet har totalt 5 ansatte, hvorav to kvinnelige medarbeidere og tre mannlige medarbeidere.   

Selskapet er spesialisert innen sjøforsikring og har rekruttert styremedlemmer primært fra de 
maritime næringene. Det er i 2020 tre kvinnelige styremedlemmer og 5 mannlige styremedlemmer.  

 

Driftsresultat, premierabatt og disponering av årets overskudd 
 
Årets resultat er preget av positive verdiendringer på våre investeringer, høyere skadeutbetalinger 
for egen regning og en liten kostnadsøkning pga nyansettelser med overlappingsperioder. 

Årets overskudd er på kr 1 572 447, som i sin helhet overføres til egenkapitalen.  

Premierabatt tilbakebetalt til medlemmene for 2020 er på 5% og utgjør kr 1.800.000.- 
Premierabatten ble diskuter særskilt på styremøte 19.februar 2021.  

Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelsen av selskapets regnskap. 

Personal- og kontorforhold 
Ny økonomisjef Torill Dale tiltrådte 01.08.2020. Hun kom fra stilling som rådgiver i Tromsø 
kommune. Selskapet hadde 5 ansatte i 2020. 

Selskapet har gruppelivsforsikring og pensjonsforsikring gjennom SpareBank1/Fremtind forsikring. 
Styret retter en stor takk til tillitsvalgte og ansatte for god innsats i 2020. 

Ytre miljø 
Tromstrygd forurenser ikke det ytre miljø. Styret er opptatt av Tromstrygd sine plasseringer skal skje 
hos aktører som har- og følger- tilfredsstillende etiske retningslinjer. 
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Tromsø, 31.desember 2020/ 25.mars 2021 

 

 

Ole-Martin Lund Andreassen Benedicte Nielsen Ole Jørgen Ørjavik 
Styrets leder Nestleder Adm.dir 

Rolf-Bjørnar Tøllefsen Johnny Ingebrigtsen Kjersti H. Karlstrøm 

Svein-Roger Karlsen Lars-Jøran Wickstrøm Roger Hansen 

Mari-Ann Johansen  Frank H. Manin 

  



Årsregnskap 2020
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RESULTATREGNSKAP 
FOR PERIODEN 01.01.20-31.12.20 

 

 

Note 2020 2019
1. Premieinntekter mv. 

1.1 Opptjente bruttopremier 16 36 214 922                         36 897 228                         
1.2 Gjenforsikringsandel av opptjente bruttopremier -18 747 584                       -19 033 469                       
Sum premieinntekter for egen regning 16 17 467 338                         17 863 759                         

2. Andre forsikringsrelaterte inntekter

3. Erstatningskostnader
3.1 Brutto erstatningskostnader 16 64 617 315                         27 993 191                         
3.2 Gjenforsikringsandel av brutto erstatningskostnader -47 434 058                       -11 674 671                       
Sum erstatningskostnader for egen regning 17 183 257                         16 318 520                         

4. Forsikringsrelaterte driftskostnader
4.1 Salgskostnader 11,18 2 618 172                           2 419 473                           
4.3 Forsikringsrelaterte adm.kostn. inkl. provisjoner for mottatt gjenforsikring 18 10 228 078                         10 196 103                         
4.4 Mottatte provisjoner for avgitt gjenforsikring og gevinstandeler 12 -2 994 118                         -3 104 858                         
Sum forsikringsrelaterte driftskostnader 9 852 132                           9 510 718                           

5. Andre forsikringsrelaterte driftskostnader
5.1 Premierabatter og andre gevinstavtaler 1 800 000                           3 650 857                           
Sum andre forsikringsrelaterte driftskostnader 1 800 000                           3 650 857                           

7. Resultat av teknisk regnskap -11 368 051                       -11 616 336                       

8. Netto inntekter fra investeringer
Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler 17 5 987 489                           5 995 822                           
Netto driftsinntekt fra eiendom 2 380 121                              388 737                              
Verdiendringer på investeringer 6 120 324                           5 852 322                           
Realisert gevinst og tap på investeringer 1 623 563                           3 601 241                           
Administrasjonskostnader knyttet til investeringer, herunder rentekostnader -1 021 860                         -875 497                             
Sum netto inntekter fra investeringer 13 089 637                         14 962 625                         

9. Andre inntekter
Renteinntekt driftskonto 177 087                              325 080                              
Renteinntekt ikke skattepliktig 59                                         
Gevinst ved salg av anleggsmidler 80 000                                 
Sum andre inntekter 177 087                              405 139                              

10. Andre kostnader 6 102                                   

11. Resultat av ikke-teknisk regnskap 13 266 724                         15 361 662                         

12. Resultat før skattekostnad 1 898 673                           3 745 326                           

13. Skattekostnad 20 326 226                              250 000                              

14. Resultat før andre inntekter og kostnader 1 572 447                           3 495 326                           

15. Andre inntekter og kostnader

16. TOTALRESULTAT 1 572 447                           3 495 326                           

TEKNISK REGNSKAP

IKKE-TEKNISK REGNSKAP
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EIENDELER 
PR 31.12.20 
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EGENKAPITAL OG GJELD 
PR 31.12.20 

 

 

Tromsø, 31.desember 2020/ 25.mars 2021 

Ole-Martin Lund Andreassen Benedicte Nielsen Ole Jørgen Ørjavik 
Styrets leder Nestleder Adm.dir 

Rolf-Bjørnar Tøllefsen Johnny Ingebrigtsen Kjersti H. Karlstrøm 

Svein-Roger Karlsen Lars-Jøran Wickstrøm Roger Hansen 

Mari-Ann Johansen  Frank H. Manin 
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OPPSTILLING AV ENDRING I EGENKAPITAL 
PR 31.12.20 
 

 

 

 

 

KONTANTSTRØMSANALYSE
FOR PERIODEN 01.01.20-31.12.20 
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NOTER TIL REGNSKAPET 
 
NOTE 1: REGNSKAPSPRINSIPPER 
Generelt 
Årsregnskapet for 2020 er utarbeidet i 
overensstemmelse med regnskapsloven, 
årsregnskapsforskriften for 
forsikringsselskaper og god regnskapsskikk. 

Finansielle instrumenter 
Finansielle eiendeler 
I overensstemmelse med IAS 39  Finansielle 
instrumenter: Innregning og måling, 
klassifiseres finansielle eiendeler i følgende 
kategorier: 

 Finansielle eiendeler til virkelig verdi 
over resultatet 

 Investeringer som holdes til forfall 
 Utlån og fordringer 
 Finansielle eiendeler tilgjengelig for 

salg 
Kjøp eller salg av finansielle eiendeler 
regnskapsføres på avtaletidspunktet. 

 
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over 
resultatet 
En finansiell eiendel til virkelig verdi over 
resultatet er en finansiell eiendel som enten: 

 Er klassifisert som holdt for omsetning 
eller, 

 Ved førstegangsinnregning er 
øremerket av foretaket til virkelig 
verdi over resultatet. 

Børsnoterte aksjer, unoterte aksjer, 
grunnfondsbevis, aksjefond og noen 
obligasjoner regnskapsføres til virkelig verdi 
over resultatet.   

En gevinst eller et tap som oppstår av en 
endring i den virkelige verdien av en finansiell 
eiendel, klassifisert til virkelig verdi over 
resultatet, innregnes i resultatet og 
presenteres som verdiendring på investering. 

Utbytte av aksjer og egenkapitalbevis 
inntektsføres det år det mottas. 

Investeringer som holdes til forfall 
Finansielle eiendeler med faste eller 
bestembare kontantstrømmer og bestemt 
innløsningsdato hvor selskapet har intensjon 
om å holde investeringene til forfall, er 
klassifisert som investeringer holdt til forfall. 

Finansielle eiendeler klassifisert som å holde 
til forfall er etter førstegangsinnregning målt 
til amortisert kost ved hjelp av effektiv rentes 
metode. 

En gevinst eller et tap innregnes i resultatet 
når den finansielle eiendelen blir fraregnet 
eller faller i verdi.  Dersom det foreligger 
objektive bevis for verdifall, som følge av en 
eller flere hendelser som har funnet sted etter 
førstegangsinnregning av eiendelen, 
nedskrives den finansielle eiendelen. 
Eksempler på objektive indikasjoner er: 

 Vesentlige finansielle vanskeligheter 
hos utsteder eller debitor 

 Kontraktsbrudd, for eksempel 
mislighold eller manglende betaling av 
forfalte renter eller forfalt hovedstol. 

 Når et aktivt marked for den 
finansielle eiendelen forsvinner på 
grunn av finansielle vanskeligheter. 

Av note 5 til regnskapet fremkommer 
investeringer per dato for avleggelse av 
årsregnskapet klassifisert som investeringer 
holdt til forfall. 

Utlån og fordringer 
Finansielle eiendeler med faste eller 
bestembare kontantstrømmer som ikke er 
notert i et aktivt marked er klassifisert som 
utlån og fordringer, med unntak av 
instrumenter som selskapet har utpekt som til 
virkelig verdi over resultatet.  Finansielle 
eiendeler klassifisert som lån og fordringer er 
etter førstegangsinnregning målt til amortisert 
kost ved hjelp av en effektiv rentemetode. 
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Nedskriving gjennomføres dersom det 
foreligger objektive indikasjoner på verdifall.  
Eksempler på objektive indikasjoner er: 

 Vesentlige finansielle problemer hos 
debitor 

 Betalingsmislighold eller andre 
vesentlige kontraktsbrudd 

 Innvilget utsettelse av betaling eller ny 
kreditt til betaling av termin. 

På grunn av utlånsporteføljens begrensede 
størrelse er det ikke gjennomført vurdering av 
verdifall for grupper av utlån. 

Finansielle forpliktelser 
Finansielle forpliktelser førstegangsinnregnes 
til virkelig verdi pluss, i det tilfellet en 
finansiell forpliktelse ikke er til virkelig verdi 
over resultatet, transaksjonsutgifter som er 
direkte henførbare til utstedelsen av den 
finansielle forpliktelsen.  Etter 
førstegangsinnregning måles en finansiell 
forpliktelse til amortisert kost ved en effektiv 
rentemetode, med mindre selskapet ved 
førstegangsinnregning har utpekt den 
finansielle forpliktelsen til virkelig verdi over 
resultatet. 

Pensjonsforpliktelser/pensjonsmidler 
Pensjonskostnader og  forpliktelser 
Pensjonskostnader og forpliktelser behandles 

både forpliktelser knyttet til kollektive 
ordninger i livsforsikringsselskap og usikrede 
forpliktelser inntatt i regnskapet.  Årets netto 
pensjonskostnad består av nåverdien av årets 
pensjonsopptjening og rentekostnad på 
pensjonsforpliktelsen, fratrukket forventet 
avkastning på pensjonsmidlene og korrigert 
for den fordelte virkning av endringer i 
pensjonsplan, estimater og avvik.  Netto 
pensjonskostnad inngår i posten  
salgskostnader. 

Eiendom, anlegg og utstyr 
Varige driftsmidler eksklusiv eiendom 
Varige driftsmidler til eget bruk er klassifisert 
som andre eiendeler i balansen, og oppført til 
anskaffelseskost etter fradrag for akkumulerte 
bedriftsøkonomiske avskrivninger.  
Bedriftsøkonomiske avskrivninger er beregnet 
på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over 
antatt levetid. Gevinst/tap ved salg av egne 
driftsmidler blir resultatført som andre 
inntekter/kostnader. 

Eierbenyttet eiendom 
Eierbenyttet eiendom regnskapsføres etter 
IAS 16  Eiendom, anlegg og utstyr.  
Eierbenyttet eiendom defineres som eiendom 
som benyttes av eieren (eller av leietaker i 
henhold til en finansiell leieavtale) til bruk i 
produksjon eller i levering av varer eller 
tjenester eller for administrative formål, jr IAS 
40.5. 

Selskapet har benyttet anskaffelseskost 
modellen som innebærer at eiendommen 
førstegangsinnregnes til anskaffelseskost.  
Anskaffelseskost for en enhet av eiendom, 
anlegg og utstyr på innregningsdagen er 
kontantprisekvivalenten.  Etter innregning av 
anskaffelseskost gjøres det fradrag for 
eventuell akkumulert avskrivning og 
eventuelle akkumulerte tap ved verdifall. 

Forsikringstekniske avsetninger 
Premier for egen regning 
Forsikringspremier inntektsføres i takt med 
forsikringsperioden.  Forfalte brutto premier 
omfatter alle beløp selskapet har mottatt eller 
har til gode for forsikringsavtaler. 

Erstatningskostnader 
Erstatningskostnadene består av betalte 
erstatninger i tillegg til endringer i 
erstatningsavsetningene.  
Erstatningskostnadene inneholder 
avviklingstap/-gevinst i forhold til tidligere års 
avsetninger. 
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Gjenforsikringsandel av brutto 
erstatningsavsetning 
Gjenforsikringsandelen av brutto 
forsikringsforpliktelser omfatter de beløp som 
foretaket forventer å motta fra 
gjenforsikringsforetak i henhold til inngåtte 
gjenforsikringsavtaler. 

Brutto erstatningsavsetning 
Brutto erstatningsavsetning er avsetning for 
forventede fremtidige brutto 
erstatningskostnader for alle skadetilfeller 
som på balansedagen er inntruffet, men ikke 
oppgjort.  Avsetning knyttet til kjente skader 
er individuelt vurdert, mens avsetning for 
ukjente skader er basert på historiske tall og 
bruk av forsikringsmatematiske metoder. 

Avsetninger som klassifiseres som 
egenkapital 
Avsetning til naturskadefondet 
Driftsoverskudd fra den obligatoriske 
naturskadeforsikringen skal avsettes til et eget 
Naturskadefond.  Avsetningen kan bare 
benyttes til erstatninger etter naturskade. 

Garantiavsetning 
Lovbestemt avsetning som skal bidra til at 
forsikringstakernes krav blir oppfylt.  
Avsetningen utgjør 1,5 % av de 3 siste års 
direkte norske premie for fartøy til og med 50 

bruttotonn.  Dette betyr at fartøy over 50 
bruttotonn ikke lenger er omfattet av 
garantiavsetningen. Avsetningen utgjør kr 
325.838,-. 

Skatt 
Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av 
midlertidige forskjeller mellom 
regnskapsmessige og skattemessige verdier 
ved utgangen av regnskapsåret.  Ved 
beregningen benyttes nominell skattesats.  
Positive og negative forskjeller vurderes mot 
hverandre innenfor samme tidsintervall.  
Utsatt skattefordel oppstår dersom en har 
midlertidige forskjeller som gir opphav til 
skattemessige fradrag i fremtiden.  Årets 
skattekostnad består av endringer i utsatt 
skatt og utsatt skattefordel, sammen med 
betalbar skatt, herunder formueskatt for 
inntektsåret.   

Renter 
Renter tas inn i resultatregnskapet etter hvert 
som disse opptjenes som inntekt eller påløper 
som kostnader.  

Valuta 
Eiendeler og gjeld i fremmed valuta er 
omregnet til norske kroner etter bankenes 
midtkurser for valuta på balansedagen.
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NOTE 2: EIERBENYTTET EIENDOM OG VARIGE DRIFTSMILDER 
 

BYGNINGER OG FAST EIENDOM 
 

 

 

VARIGE DRIFTSMIDLER 

 

 
INVESTERING OG SALG AV BYGNINGER OG FAST EIENDOM DE 5 SISTE ÅRENE 
 

 

 

NOTE 3: AKSJER OG ANDELER  IKKE BØRSNOTERTE 
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NOTE 4: BØRSNOTERTE AKSJER 
 

Vurdert til virkelig verdi, verdiendring over resultat.  
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NOTE 5: OBLIGASJONER SOM HOLDES TIL FORFALL 
 

 

Obligasjoner Nedskriving 2020 Pålydene Kostpris Markedsverdi Bokført verdi

Aurskog Sparebank                                -          5 000 000        5 025 000                 5 117 500           5 000 000 

Bank Norwegian AS                                -          5 000 000        5 012 500                 4 841 500           5 000 000 

BN Bank ASA                                -          5 000 000        5 050 000                 5 119 000           5 000 000 

Landkreditt Bank AS                                -          2 000 000        2 010 000                 2 024 000           2 000 000 

OBOS-banken AS                                -          4 000 000        4 016 000                 4 050 000           4 000 000 

OBOS-banken AS                                -          2 000 000        2 010 000                 2 033 000           2 000 000 

Pareto Bank ASA                                -          5 500 000        5 516 500                 5 570 400           5 500 000 

Sbanken ASA                                -          5 000 000        5 025 000                 5 101 000           5 000 000 

Sbanken ASA                                -          3 000 000        3 015 000                 2 982 000           3 000 000 

Skagerak Sparebank                                -          5 000 000        5 025 000                 5 047 500           5 000 000 

Sparebank 1 BV                                -          3 000 000        3 030 000                 3 016 800           3 000 000 

Sparebank 1 Nord-Norge                                -          2 000 000        2 000 000                 2 022 000           2 000 000 

Sparebanken Møre                                -          2 500 000        2 506 250                 2 529 750           2 500 000 

Sparebank 1 Boligkreditt AS                                -          5 000 000        5 030 000                 4 991 500           5 000 000 

Sparebank 1 Nord-Norge                                -          1 000 000        1 000 000                 1 012 000           1 000 000 

Sparebank 1 Nordvest                                -          5 000 000        5 025 000                 5 077 500           5 000 000 

Sparebank 1 SR-Bank ASA                                -          5 000 000        5 000 000                 5 098 500           5 000 000 

Sparebanken Øst                                -          3 000 000        2 977 500                 3 058 500           3 000 000 

Sparebank 1 SMN                                -          2 000 000        2 049 000                 2 031 200           2 000 000 

Storebrand Bank ASA                                -          5 000 000        4 925 000                 5 123 000           5 000 000 

Totens Sparebank                                -          5 000 000        5 037 500                 5 118 500           5 000 000 

Voss Veksel ASA                                -          5 000 000        5 000 000                 5 040 000           5 000 000 

SUM 85 000 000       

Over/underkurs 194 961             

SUM investeringer som holdes til forfall 85 194 961       
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NOTE 6: KLASSIFISERING FINANSIELLE OMLØPSMIDLER 
 

 

Porteføljen er lett omsettelig i markedet og risikoprofilen kan betegnes som konservativ.  
 

NOTE 7: FINANSIELL RISIKO 
 

LIKVIDITETSRISIKO 
Selskapets finansielle eiendeler er plassert på bankkonto, i eiendom og i likvide rentepapirer, aksjer 
og fond. Likviditetsrisikoen er begrenset. Ved salg av finansielle eiendeler (eksklusive eiendom) skjer 
oppgjør normalt innen tre dager. Aksjebeholdningen er i hovedsak omsettelig på børs. 
Obligasjonsbeholdningen består av noterte likvide papirer.  

 

RENTERISKO 
Hoveddelen av obligasjonsporteføljen er knyttet opp mot NIBOR 3 mnd. pluss en margin, og 
reguleres hvert kvartal. Porteføljen er dermed lite utsatt for endringer i markedsrenten. Hoveddelen 
av obligasjoner er i lokale sparebanker, og er bokført som anleggsmidler, og en renteøkning vil ikke 
ha betydelig resultateffekt.  

VALUTARISIKO 
Valutarisikoen i porteføljen er meget liten.  
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NOTE 8: UTLÅN 
 

 

 

NOTE 9: FORSKUDDSBETALTE KOSTNADER 

 

 

NOTE 10: FORSIKRINGSFORPLIKTELSER 
 

 

Avsetningen for ikke opptjent bruttopremie regnes pro rata temporis. Brutto erstatningsavsetning er 
beregnet som summen av vurderte skadereserver for meldte, uoppgjorte krav og en avsetning for 
umeldte krav og eventuell feilreservering av meldte krav.  Avsetningen for umeldte krav og eventuell 
feilreservering av meldte krav er 1 500 000,-.  Erstatningsavsetningen i regnskapet er ikke diskontert. 

 
NOTE 11: FORSIKRINGSRELATERTE SALGSKONSTNADER 
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NOTE 12: PROVISJONER 
 

 

 

NOTE 13: PENSJONSFORPLIKTELSER 
 

Selskapet har kollektive pensjonsordninger som omfatter i alt 6 ansatte og 4 nåværende pensjonister 
pr. 31.12.20.  Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av 
antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra 
folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap.  Den ytelsesbaserte 
pensjonsordningen ble lukket for daværende ansatte fra 01.03.11.  Nyansatte inngår i en 
innskuddsbasert ordning. 
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NOTE 14: PÅLØPTE KOSTNADER OG FORSKUDDSBETALTE INNTEKTER 
 

 

 

NOTE 15: TILGODE HOS ANDRE FORSIKRINGSSELSKAPER 
 

Vårt tilgodehavende er inkludert i balansen:   

Fordringer i forbindelse med gjenforsikring med kr. 13 894 935.  

 

NOTE 16: PREMIEINNTEKTER OG ERSTATNINGSKOSTNADER MV. 
 

Opptjent bruttopremie har tidligere år inkludert pakkeforsikring som er formidlet til Gjensidige. 
Detter er i 2020 ikke inkludert i opptjent bruttopremie, og sammenlikningstallene har også blitt 
justert for denne premien.  

 

 

Alle premieinntektene er inngått i Norge.  
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NOTE 17: RENTEINNTEKT OG UTBYTTE 
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NOTE 18: LØNN OG GENERELLE ADMINISTRASJONSKOSTNADER 

 

 

NOTE 19: BUNDNE MIDLER 
 

Saldo på skattetrekkskonto pr 31.12.20 var kr. 691 548.  
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NOTE 20: SKATT  

 

 

Selskapet balansefører ikke utsatt skattefordel.  
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NOTE 21: SOLVENS II 
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Solvency II balansen har også en risikomargin. 
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NOTE 22: RISIKO OG RISIKOKAPITAL 
 

Selskapet beregner risikokomponentene ved hjelp av standardformelen for Solvens II, som bygger på 
en rekke stresstester som viser hvordan resultat og egenkapital ville blitt påvirket av endringer i 
relevante risikovariable.  Det ville være uforholdsmessig for Tromstrygd å overprøve forutsetningene 
i standardformelen.  Forutsetningene er dokumentert i Forskrift om utfyllende regler til Solvens II-
forskriften. 
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Vedtekter 

Tromstrygd 
 
Gjensidig Sjøforsikringsselskap 
hvori er opptatt: 
Alliance, Balsfjord gjensidige Båtforsikring 
Forsøk, Ullsfjord gjensidige Båtassuranceforening 
Fram, Ibestad gjensidige Båtforsikringsforening 
Hillesøy gjensidige Båtassuranseforening 
Lenvik Båtassuranseforening 
Lyngen gjensidige Båtassuranseforening 
Sjøtrygd, Den gjensidige forsikringsforening for fiskefarkoster i Troms fylke 
Skjervøy gjensidige Båtforsikringsforening 
Urædd, Karlsøy og Helgøy gjensidige Forsikringsforening for fiskefarkoster 
Den gjensidige sjøforsikringsforening Nordkyn 
Stonglandet Gjensidige Båtforsikring 
Tromsøsundets gjensidige Båtforsikringsforening «Fiskeren» 
Assuranseforeningen  Fremskridt  
 
Tromstrygd 
Gjensidig Sjøforsikringsselskap 
Vedtatt i medlemsmøte 31. august 1963, med endringer vedtatt: 
15. juli 1967    29. mai 2010  
28. september 1972   06. juni 2014 
29. november 1976   28.oktober 2016 
31. oktober 1984   16. juni 2017 
19. desember 1987 
11. oktober 1991 
2. september 1993 
10. juni 1995 
6. mai 2000 
15. mai 2004  
09. juni 2007  
26. mai 2009  
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§ 1
Navn og formål 
Selskapets navn er Tromstrygd  Gjensidig Sjøforsikringsselskap. Det 
har sitt forretningskontor i Tromsø. Selskapets formål er å ivareta medlemmenes behov for gode, 
rimelige og betryggende forsikringsordninger innen sjø- og transportforsikring. Selskapet vil også 
påta seg brannforsikring av fast eiendom og løsøre for sine medlemmer innenfor sjø- og 
transportforsikring og ellers påta seg annen forsikringsvirksomhet som naturlig henger sammen 
med sjø og transportforsikringsvirksomhet. For å fremme disse formål skal selskapet også drive 
skadeforebyggende arbeide. 
 
§ 2 
Medlemsskap og ansvar 
Medlem er enhver direkte forsikringstaker i selskapet. Medlemmene er uten personlig ansvar for 
selskapets forpliktelser. Ved forsikringsforholdets opphør har medlemmene ikke krav på noen 
andel av selskapets midler eller overskudd. 
  
§ 3 
Selskapets organer 
Selskapets organer er generalforsamling, styret og valgkomité. 
 
§ 4 
Premier 
De premier som trenges for å dekke selskapets utgifter og pålagte avsetninger, utlignes 
forskuddsvis over de inntegnede forsikringsbeløp etter styrets nærmere bestemmelse. 
 
§ 5 
Styret 
Styret skal bestå av 8 styrerepresentanter med 3 vararepresentanter. 
To vararepresentantene skal velges av og blant de ansatte i selskapet og en vararepresentant skal 
velges blant selskapets medlemmer. Hvis en vararepresentant valgt av de ansatte slutter i 
selskapet, skal vedkommende tre ut av styret. De ansattes representanter velges for 2 år om 
gangen. De ansattes vararepresentanter kan ikke velges til styreleder eller nestleder.  
De(n) ansatte vararepresentant(er) og vararepresentanten fra medlemmene har møterett og talerett 
i styremøtene. Ved forfall av en fast styrerepresentant har vararepresentanten fra de ansatte også 
stemmerett. Ved forfall av to av de faste styrerepresentanter, har også vararepresentanten valgt 
blant medlemmene stemmerett. 
De faste 8 styrerepresentanter og vararepresentanten valgt blant medlemmene velges av 
generalforsamlingen for 3 år. Av de 8 styrerepresentantene skal hvert kjønn være representert 
med minst 3.  
 
Styreleder velges av generalforsamlingen etter innstilling fra valgkomiteen, mens nestleder 
velges av og blant styrets medlemmer for et år om gangen. Selskapet tegnes av 2 av 
styremedlemmene i fellesskap. Styret kan meddele prokura. Styret møter etter innkalling 
av styreleder. Medlem av styret og adm.direktør kan kreve styret sammenkallet. Styrets 
forhandlinger ledes av styrets leder eller nestleder. Til gyldig vedtak kreves at minst 5 av styrets 
medlemmer har stemt for forslaget. Et styremedlem blir i sin stilling inntil nytt er valgt selv om 
tjenestetiden er utløpt. 
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Styret skal: 
1. Lede selskapets virksomhet i samsvar med lovgivning, vedtekter og 
    vedtak fattet av generalforsamlingen. 
2. Avgi årsberetning og revidert resultatregnskap og balanse med forslag 
    til anvendelse av årsoverskudd/dekning av årsunderskudd. 
3. Inngå avtale om reassuranse og koassuranse i henhold til gjeldende lover. 
4. Ansette adm.direktør og fastsette dennes arbeidsvilkår og godtgjørelse. 
5. Forvalte selskapets midler, herunder meddele fullmakter. 
6. Fatte vedtak i saker som ikke etter lov eller vedtekter er lagt til andre 
    organer. 
7. Påse at selskapets interesser blir ivaretatt på forsvarlig måte. 
 
§ 6 
Generalforsamlingen 
Generalforsamlingen er selskapets høyeste myndighet. 
Generalforsamlingen holdes innen utgangen av juni måned og innkalles av styret med minst 14 
dagers varsel ved kunngjøring i minst 2 aviser med angivelse av tid og sted. Bare saker som er 
nevnt i innkallingen kan behandles på generalforsamlingen. Saker som ønskes behandlet på 
generalforsamlingen må være styret i hende innen utgangen av mars måned. Saksdokumentene 
legges ut til gjennomsyn på selskapets kontor i Tromsø, senest 14 dager før generalforsamlingen. 
Dokumentene skal sendes medlemmer som ber om det. Møte- og stemmeberettiget er enhver 
direkte forsikringstaker i selskapet. På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme for hver 
risikoenhet han har anmeldt, og kan dessuten gjennom skriftlig fullmakt utøve like mange 
stemmer som antall risikoenheter han representerer, dog i alt begrenset til 3 stemmer. 
Generalforsamlingen ledes av styrets leder eller annen valgt møteleder. Hvor intet annet er 
bestemt ved lov eller vedtekter, treffes beslutninger med vanlig flertall. Ved stemmelikhet gjør 
møtelederens stemme utslaget, unntatt ved valg hvor loddtrekning skal finne sted. 
Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst 10 medlemmer er representert på møtet. 
Møter ikke så mange, berammes nytt møte med samme varselfrist, og det blir i alle tilfeller 
beslutningsdyktig. 
 
Generalforsamlingen skal: 
1. Godkjenne årsberetning og fastsette resultatregnskap og balanse. 
2. Fatte beslutning om anvendelse av årsoverskudd eller dekning av 
årsunderskudd. 
3. Vurdere det økonomiske grunnlag for fortsatt suspensjon av etterutligningsadgangen. 
4. Velge medlemmer til styret i samsvar med § 6. 
5. Velge valgkomité med varamann. 
6. Vedta instruks for styret og valgkomité. 
7. Vedta godtgjørelse for styret og valgkomité. 
8. Velge statsautorisert revisor og godkjenne dennes godtgjørelse. 
9. Fastsette selskapets vedtekter. 
 
Vedtektsendringer som innebærer fusjon med annet selskap eller endringer av selskapets 
virksomhet, krever tilslutning fra 2/3 av de avgitte stemmer, og de som har stemt for forslaget, 
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må representere minst 2/3 av samtlige stemmer i selskapet. I motsatt fall krever beslutningen
tilslutning på ny generalforsamling fra minst 3/4 såvel av avgitte stemmer som av stemmer 
representert på generalforsamlingen. Beslutning om avvikling av selskapets virksomhet krever 
tilsvarende stemmeflertall og behandlingsprosedyre. Vedtektsendringer som ikke omhandler 
fusjon med annet selskap eller endring av selskapets virksomhet avgjøres ved 2/3 flertall på 
generalforsamlingen, uten ny behandling. Det føres protokoll over forhandlingene. Før møtet 
slutter leses denne opp til vedtakelse, og underskrives av møteleder og 2 andre medlemmer 
som velges til det, hvorav minst en må være tilstede 
 
§ 7 
Ekstraordinær generalforsamling 
Ekstraordinær generalforsamling kan kreves innkalt av styret eller revisor eller av medlemmer 
som representerer minst en tiendedel av Tromstrygd´s medlemmer. Ekstraordinær 
generalforsamling innkalles på samme måte  og med samme varsel som bestemt for den ordinære 
generalforsamling. 
 
§ 8 
Adm. direktør 
Adm. direktør skal lede den daglige virksomhet i samsvar med de retningslinjer og pålegg som 
styret har gitt. Styret skal holdes underrettet om alt som er av vesentlig betydning for selskapets 
virksomhet. 
 
§9 
Valgkomité 
Valgkomitéen velges av generalforsamlingen og består av 3 medlemmer. Det velges et 
varamedlem. Selskapets adm. direktør skal være fast sekretær for valgkomitéen. Valgkomitéen 
velger selv sin leder og nestleder for 1 år om gangen. Medlemmenes funksjonstid er 3 år. Første 
og annet år uttrer et medlem etter loddtrekning, deretter det medlem som har fungert lengst. 
Varamedlem til valgkomitéen er på valg hvert år. Valgkomitéen skal innstille til alle valg som 
foretaes av generalforsamlingen, dog ikke til valgkomitéen eller til de ansattes representanter. 
Generalforsamlingen utarbeider instruks for valgkomitéen. 
 
§ 10  
Tillitsverv 
Medlemmene har plikt til å motta tillitsverv, men de uttredende kan nekte å motta gjenvalg i like 
lang tid som de har fungert. Medlemmer som har fylt 60 år kan nekte å motta valg eller gjenvalg.  
De tillitsvalgte kan ikke inneha tillitsverv eller ansettelsesforhold i selskap som konkurrerer med 
Tromstrygd. 
 
§ 11  
Anvendelse av kapital og dekning av underskudd.  
Har selskapet en forsvarlig egenkapital herunder en egenkapitaldekning som oppfyller de 
lovpålagte krav til virksomheten, kan generalforsamlingen etter forslag fra styret beslutte at en 
del av kapitalen skal utlignes på eksisterende medlemmer som premierabatt. Generalforsamlingen 
kan ikke beslutte avsatt et høyere beløp enn det styret foreslår. Styret skal ved sin vurdering legge 
vekt på selskapets egenkapitaldekning, resultat av årets virksomhet og utsiktene for virksomheten 
fremover. 
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Utligningen til det enkelte medlem betinger at medlemmet ikke har tatt overgang til annet selskap 
ved avtalens hovedforfall. Skjer overgangen til annet selskap senere i avtaleperioden, skal det 
utlignede beløp tilbakeføres i sin helhet.  
Mulige underskudd dekkes ved overføring fra egenkapitalen. 
 
§ 12 
Minste forsikringsbestand 
Synker forsikringssummen under 200 mill. kroner eller antall forsikringer til under 100 skal det 
innkalles til generalforsamling for å gjøre vedtak i henhold til § 13-1 og 13 2 i Lov om 
forsikringsvirksomhet av 01.07.2006 
 
§ 13 
Avvikling 
Vedtar generalforsamlingen at selskapet skal avvikles eller oppløses, foregår den i samsvar med 
lov om forsikringsvirksomhet av 01.07.2006, § 13-1 og 13-2. Selskapets kapital skal anvendes til 
nyttige formål for fiskere i Troms og Finnmark fylker. Dette skal gjøres ved å opprette en stiftelse 
som skal administrere kapitalen i henhold til formålet. Styret i Tromstrygd er ansvarlig for 
utarbeidelse av vedtekter og for oppnevnelse av daglig leder av stiftelsen.    
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