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1. Virksomhetens art
Panthavergarantipoolen (PHG) er en samarbeidsordning innen forsikring.
PHG skal sikre panthaverne (vanligvis banker) dersom de som eier pantet ikke har sørget for
forsikring, slik de er forpliktet til. Ordningen utjevner denne forsikringsrisikoen mellom
forsikringsselskapene. De fleste forsikringsselskapene som tilbyr brannforsikring er
medlemmer i Panthavergarantipoolen.
PHG administreres av Finans Norge Forsikringsdrift.
PHG har i 2019 hatt 23 medlemmer hvorav 19 ansvarshavende selskaper.
Styresammensetning
Årsmøtet velger styrets medlemmer og styrets leder. Styret har etter årsmøtet for 2018, som
ble avholdt 29. april 2019, bestått av:
Selskap

Styrerepresentanter

Tryg Forsikring
If Skadeforsikring NUF
Fremtind Forsikring AS
Gjensidige Forsikring ASA

Jostein Kalvenes (leder)
Elisabet Okkenhaug
Alex Wold
Lars-Erik Svendsen

1. PHGs utvikling, resultat og fortsatte drift
Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en rettvisende oversikt over utvikling og resultat
av Panthavergarantipoolens virksomhet og dets stilling pr. 31.12.2019. Styret bekrefter at
forutsetning om fortsatt drift er til stede og dette er lagt til grunn ved utarbeidelse av
regnskapet. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning
ved bedømmelse av Panthavergarantiordningens stilling.
Panthavergarantipoolen har i 2019 ikke hatt egne ansatte. Videre ansees ikke poolens
virksomhet å påvirke det ytre miljø.

2. Resultat, investeringer, likviditet og finansiering
Driften av PHG er dekket av innkalte midler fra medlemsselskapene, korrigering for fjorårets
resultat. Det er i 2019 innkalt kr 482.026 fra medlemsselskapene mot budsjettert innkalling
på kr 482.000.
Etter å ha inntektsført kr 482.026 har PHG et resultat på kr 13.682.

Utliknede skadesaker i 2019
Panthavergarantipoolen har gjennom 2019 hatt en sak til behandling som gjaldt
tilbakeføring av midler til poolens medlemmer ved at pantet har blitt realisert.
Denne saken har gitt medlemmene et netto overskudd på kr 1.442.854,-.

Oslo, 01.04.2020
i styret for
PANTHAVERGARANTIPOOLEN

Jostein Kalvenes

Lars-Erik Svendsen

(leder)

Elisabet Okkenhaug

Geir Trulserud
(daglig leder)

Alex Wold

