
Kvartalsrapport 
2. kvartal 2014

Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig
Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer 

mot brann, storm og andre skader. I tillegg drives skadeforebyggende arbeid mot brann og

andre skogskader. Skogbrand er det eneste selskapet som tilbyr skogforsikring i Norge.

Skogbrand har 42 300 avtaler om skogforsikring, som omfatter 40 millioner dekar brannforsikret

areal og 30 millioner dekar stormforsikret areal. Virksomheten drives fra egne lokaler i

 Rådhusgt. 23B i Oslo.

Selskapets organer

Styrets sammensetning Kontrollkomiteens sammensetning

Tone Margrethe Reierselmoen (leder) Trine Buttingsrud Mathiesen (leder)

Mikael Løken Westye F. Egeberg

Benthe E. Løvenskiold Per Hembre

Knut Aas

Pål Renli Representantskap

Ola Indergaard (valgt av ansatte) 21 skogeiere som medlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer

Daglig leder: Revisor:

Inge Fjalestad PricewaterhouseCoopers AS

Resultatutvikling
Selskapets driftsresultat pr 30.06.2014 ble et overskudd på 10,344 millioner kroner. Tilsvarende

resultat pr 30.06.2013 var et overskudd på 12,445 millioner kroner. 

Resultat av forsikringsteknisk regnskap ble et underskudd på 11,918 millioner kroner, sammenlignet 

med et underskudd på 6,596 millioner kroner for samme periode i fjor. 

Sikkerhetsavsetningen ble økt med 5 millioner kroner i 1. halvår i år, mens den i 1. kvartal i fjor 

ble økt med 10 millioner kroner.

Netto finansinntekter viser en gevinst på 24,568 millioner kroner, sammenlignet med en gevinst

på 21,014 millioner kroner pr utløpet av 1. halvår 2013. De finansielle eiendeler er totalt

517,316 millioner kroner, som fordeler seg med 39 % i aksjer, 18 % i eiendom og 43 % i 

rentebærende papirer.

Balansen pr 30.06.2014 er solid. Aktivasiden består i hovedsak av finansielle eiendeler og andre

eiendeler på 559,455 millioner kroner (100 %), og passivasiden består i hovedsak av egenkapital

og forsikringsforpliktelser på 556,054 millioner kroner (99,4 %). Sum eiendeler var pr 30.06.2014

på 559,455 millioner kroner, sammenlignet med 513,676 millioner kroner pr 30.06.2013.

Selskapets likviditet er meget god. En stor del av beholdningen av selskapets finansplasseringer 

er å anse som svært likvide og likviditetsrisikoen anses som særdeles lav. De fleste stormskade-

erstatningene etter høstens stormer er i perioden gjort opp med midler fra solgte andeler i aksjefond,

samt innestående på bankkonto. Kontantstrømmen har derfor i 1. halvår vært negativ.

Selskapets forvaltning og drift er basert på kjøp av tjenester innen områdene finansforvaltning,

IT og funksjonen ansvarshavende aktuar. Selskapet har 6 fast ansatte.


