
Årsrapport 2019

Frem�nd Livsforsikring AS



Fremtind Livsforsikring AS

Postboks 778 Sentrum 
0106 Oslo 

Hammersborggata 2  
0181 Oslo 
NO 922 246 181 MVA

Telefon 21 02 50 50  
Telefax  21 02 50 51  
E-post  post@fremtind.no  
  
fremtind.no

Årsrapport

2019



Innhold

Årsberetning  6
Styret i Fremtind Liv 12
Resultatregnskap 20
Balanse 22
Kontantstrømoppstilling 26
Egenkapital 27
Noter 28

Årsrapport
2019

Årsrapport
20194 5 InnholdInnhold



Årsberetning1

Årsrapport
2019

Årsrapport
20196 7



Styrets årsberetning

Fremtind Livsforsikring AS ble stiftet 25. januar 2019 under navnet 
Fremtind Newco AS. Selskapet ble stiftet som et prosjektselskap 
med den hensikt å søke Finans tilsynet om konsesjon som 
livsforsikringsforetak. Etableringen av Fremtind Livsforsikring AS 
var et ledd i komplementeringen av forsikrings tilbudet til Fremtind 
Forsikring AS, for å gi kommersielt mulighetsrom til også å tilby 
person risikoprodukter, uten hensyn til virksomhetsbegrensningene 
som et skadeforsikringsforetak har. Produktene leveres og 
distribueres i nært samarbeid med Fremtind Forsikring AS,  
DNB bank AS og bankene i SpareBank 1-alliansen.

Fremtind Livsforsikring AS fikk konsesjon av Finanstilsynet i september 2019.  
Endelig tillatelse til å starte opp som livforsikringsforetak ble gitt 17. desember 2019, 
og fra januar 2020 var selskapet operativt. I løpet av januar ble det gjennomført 
to fisjoner. Fisjonen av porteføljen fra SpareBank 1 Forsikring AS ble gjennom-
ført til regnskapsmessig kontinuitet, mens porteføljen fra DNB Livsforsikring AS 
ble  gjennomført som en regnskapsmessig transaksjon. Partene i transaksjonen, 
 SpareBank 1 Gruppen og DNB ASA var enige om at virkelig verdi av porteføljen  
fra DNB Livsforsikring AS var 1 250 millioner kroner.

I Finanstilsynets godkjennelse av etableringen av Fremtind Livsforsikring AS ble  
det stilt krav om en samlet egenkapital på 1 milliard kroner og et ansvarlig lån på  
300 millioner kroner. 

Redegjørelse for årsregnskapet
Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Utover forhold som 
er omtalt i redegjørelsen etter balansedagen og årsberetningen, har det ikke etter 
regnskapsårets utgang inntrådt andre hendelser som er av vesentlig betydning for  
å vurdere selskapets stilling og resultat.

Resultat
Fremtind Livsforsikring AS oppnådde et resultat før skatt på 1,7 millioner kroner.  
Skattekostnaden ble 0,4 millioner kroner. Totalresultatet utgjorde 1,3 millioner  
kroner i 2019. Selskapet hadde ingen virksomhet eller ansatte i 2019 og har derfor 
ingen premie inntekt, erstatninger og driftskostnader. Etableringen av Fremtind  
Livsforsikring AS ble finansiert av Fremtind Forsikring AS. 

Forvaltning av finansielle eiendeler
Ved utgangen av 2019 var Fremtind Livsforsikring AS oppkapitalisert med totalt  
1 302 millioner kroner, som i sin helhet ble forvaltet i selskapsporteføljen.  
Sum netto inntekter fra investeringene var 2,1 millioner kroner. 

Balanse og kapitalforhold
Fremtind Livsforsikring AS hadde en totalbalanse ved utløpet av 2019 på 1 302 
millioner kroner. Egenkapitalen utgjorde 1 001 millioner kroner. I tillegg har selskapet 
et ansvarlig lån på 300 millioner kroner. Kapitalen ble i sin helhet forvaltet i selskaps-
porteføljen i mindre volatile verdipapirer som obligasjoner og bankinnskudd.→
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Risikostyring 
Markedsrisiko
Finansforetaksloven og Solvens II setter krav til at kapitalforvaltningen utøves 
 forsvarlig. Den overordnede målsettingen for kapitalforvaltningen har vært at  
risikoen skal tilpasses selskapets totalrisiko og kapitalsituasjon. Selskapets 
investerings strategi behandles og vedtas av selskapets styre minimum årlig. 

Organisatoriske forhold
Fremtind Livsforsikring AS er 100 % eid av Fremtind Forsikring AS, som igjen er  
65 % eid av SpareBank 1 Gruppen AS og 35 % av DNB ASA. Fremtind Forsikring AS  og 
Fremtind Livsforsikring AS inngår som datterselskap i SpareBank 1 Gruppen konsern. 
Styringen av virksomheten skjer i henhold til norsk lovgivning, selskapets vedtekter, 
interne etiske retningslinjer, samt de strategier, rammer og mål styret i Fremtind 
Livsforsikring AS har satt. Selskapet hadde ingen ansatte i 2019.

Det ytre miljø
Fremtind Livsforsikring AS har en begrenset påvirkning på det ytre miljøet.  
Påvirkningen skjer blant annet gjennom avfall, energibruk, reisevirksomhet, 
 transport, materialvalg, innkjøp og vannforbruk. SpareBank 1 Gruppen utarbeider 
årlig et klimaregnskap basert på det samlede energiforbruket knyttet til daglig drift  
av virksomheten. SpareBank 1 Gruppen er miljøfyrtårnsertifisert og tilfredsstiller  
derfor alle kravene som stiftelsen Miljøfyrtårn stiller til denne type virksomhet. 

Bekjempelse av korrupsjon
Selskapets etiske retningslinjer, som er en del av ansettelseskontrakten,  
beskriver hvordan medarbeiderne skal forholde seg til gaver, kunder og  
representasjon. Det er utarbeidet et eget e-kurs på etikk som er obligatorisk  
for alle nyansatte. Selskapet har også rutiner for varsling av kritikkverdige forhold  
og sikkerhetsbrudd. For øvrig vises det til Fremtind Forsikring AS og SpareBank 1  
Gruppen sin  årsberetning for 2019 for ytterligere beskrivelse av hvordan samfunns-
ansvar  praktiseres innenfor konsernet. Denne er offentliggjort på:  
http://investor.SpareBank1.no •

Turid Grotmoll
Styrets leder

Sigurd Aune 
Styremedlem
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Styremedlem
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Resultatregnskap

NOK 1 000 Note 2019 2018

Teknisk regnskap - -

1.1 Forfalte premier, brutto - -

1.2 -Avgitte gjenforsikringspremier - -

1.3 Overføring av premiereserve og pensjonskapital mv.  
fra andre forsikringsforetak/pensjonskasser

- -

1. Sum premieinntekter for egen regning - -

2. Sum netto inntekter fra investeringer i kollektivportefølgen - -

4. Andre forsikringsrelaterte inntekter 3 -

5.1.1 Utbetalte erstatninger, brutto - -

5.1.2 -Gjenforsikringsandel av utbetalte erstatninger - -

5.2 Overføring av premierereserve og pensjonskapital mv. til andre 
forsikringsforetak /pensjonskasser

- -

5. Sum erstatninger - -

6.1 Endring i premiereserve mv. - -

6.2 Endring i tilleggsavsetninger - -

6.3 Endring i kursreguleringsfond - -

6.4 Endring i premiefond, innskuddsfond og fond for regulering av pensjoner 
mv.

- -

6.5 Endring i tekniske avsetninger for skadeforsikringsvirksomheten - -

6.6 Overføring av tilleggsavetninger fra andre forsikringsforetak/pensjon-
skasser

- -

6. Sum resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser  
- kontraktsfastsatte forpliktelser

- -

8. Sum midler tilordnet forsikringskontraktene  
- kontraktsfastsatte forpliktelser

- -

NOK 1 000 Note 2019 2018

9. Sum forsikringsrelaterte driftskostnader -2 -

10. Andre forsikringsrelaterte kostnader 0 -

10. Resultat av teknisk regnskap 1 -

Ikke teknisk regnskap

12.2 Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler 3 2 078 -

12.3 Netto driftsinntekt fra eiendom - -

12.4 Verdiendringer på investeringer 3 72 -

12.5 Realisert gevinst og tap på investeringer 3 -3 -

12. Sum netto inntekter fra investeringer 2 147 -

13. Andre inntekter - -

14.2 Andre kostnader 12 -435 -

14. Sum forvaltningskostnader og andre kostnader knyttet til selskapspor-
teføljen

-435 -

15. Resultat av ikke teknisk regnskap 1 712 -

16. Resultat før skattekostnad 1 713 -

17. Skattekostnader 9 -428 -

18. Resultat før andre inntekter og kostnader 1 285 -

19. Sum andre inntekter og kostander - -

20. Totalresultat 1 284 -
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Balanse

NOK 1 000 Note 2019 2018

Eiendeler i selskapsporteføljen

1. Sum immaterielle eiendeler - -

Investeringer

2.4 Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi - -

2.4.2 Rentebærende verdipapirer 4/5/6 1 201 057 -

2.4.3 Utlån og fordringer - -

2.4.4 Finansielle derivater - -

2.4.5 Andre finansielle eiendeler 4/5/6 1 138 -

2.5 Gjenforsikringsdepoter - -

2. Sum investeringer 1 202 195 -

3. Sum fordringer - -

Andre eiendeler

4.2 Kasse, bank 100 109 -

4. Sum andre eiendeler 100 109 -

5. Sum forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter - -

Sum eiendeler i selskapsporteføljen 1 302 304 -

Eiendeler i kollektivporteføljen 

6. Sum investeringer i kollektivporteføljen - -

7. Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser i kollektivporteføljen - -

Sum eiendeler i kollektivporteføljen - -

Sum eiendeler 1 302 304 -  
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NOK 1 000 Noter 2019 2018

Egenkapital og forpliktelser

Egenkapital

Innskutt egenkapital

10.1 Selskapskapital - -

10.1.1 Aksjekapital 13 100 000 -

10.2 Overkurs 13 900 100 -

10. Sum innskutt egenkapital 1 000 100 -

Opptjent egenkapital

11.2 Annen opptjent egenkapital 1 285 -

11. Sum opptjent egenkapital 1 285 -

Sum egenkapital 1 001 385 -

12. Evigvarende ansvarlig lånekapital 300 000 -

Forsikringsforpliktelser kontraktsfastsatte forpliktelser

13.1 Premiereserve mv. - -

13.2 Tilleggsavsetninger - -

13.3 Kursreguleringsfond - -

13.4 Premiefond, innskuddsfond og fond for regulering av pensjoner mv. - -

13.5 Andre tekniske avsetninger for skadevirksomheten - -

13. Sum forsikringsforpliktelser kontraktsfastsatte forpliktelser - -

NOK 1 000 Noter 2019 2018

Avsetning for forpliktelser

15.2.1 Forpliktelser ved periodeskatt 410 -

15.2.2 Forpliktelser ved utsatt skatt 9 18 -

15.3 Andre avsetninger for forpliktelser 8 -

15. Sum avsetning for forpliktelser 436 -

16. Premiedepot fra gjenforsikringsforetak - -

Forpliktelser

17.5 Andre forpliktelser 483 -

17.5 Andre forpliktelser hjelpecelle 435 -

herav forpliktelser mor 48 -

15. Sum forpliktelser 483 -

18. Sum påløpne kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter - -

Sum egenkapital og forpliktelser 1 302 304 -

Balanse
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NOK 1 000 2019 2018

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

Resultat av ordinær virksomhet før skattekostnad 1 713 -

Verdiendring av verdipapirer til virkelig verdi 72 -

Netto renteinntekter/rentekostnader 1 696 -

Endring i andre tidsavgrensningsposter 491 -

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 3 972 - 

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

Tilgang av verdipapirer til virkelig verdi -1 203 963 -

Netto økning verdipapirer til virkelig verdi -1 203 963 -

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -1 203 963 - 

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

Innbetalinger av ansvarlig lånekapital 300 000 -

Innbetaling av aksjeinnskudd 100 -

Utbetaling av utbytte / konsernbidrag  - -

Mottatt tingsinnskudd fra morselskapet 1 000 000 -

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 1 300 100 - 

Netto kontantstrøm for perioden 100 109 -

Kontanter og bankinnskudd ved periodens begynnelse  - -

Kontanter og bankinnskudd ved periodens slutt 100 109 - 

Kontantstrømoppstilling

Innskutt  
egenkapital

Overkurs Annen opptjent 
egenkapital

Total 
egenkapital

NOK 1 000

Egenkapital pr. 31.12.2018 - - - -

Stiftelse av selskap 50 50 - 100 

Nyemisjon, tingsinnskudd 99 950 900 050 - 1 000 000 

Årets resultat - - 1 285 1 285 

Egenkapital pr. 31.12.2019 100 000 900 100 1 285 1 001 385 

Endring i egenkapitalen 
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Note 1 
Regnskapsprinsipper

Regnskapet er utarbeidet i samsvar med forskrift om årsregnskap for livsforsikrings-
selskaper. Etter årsregnskapsforskriften skal regnskapene, med enkelte unntak, 
avlegges etter EU-godkjente IFRSer.

Adgangen etter årsregnskapsforskriften § 3-11 om å fravike enkelte bestemmelser 
i de internasjonale standardene etter forskrift om forenklet anvendelse av inter-
nasjonale regnskapsstandarder (forenklingsforskriften) § 3-1 1 til 3 og § 3-2 nr. 1 og  
nr. 9, kan benyttet/benyttes. 

Regnskapet er utarbeidet på grunnlag av historisk kost, med unntak av følgende:

• finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet måles til virkelig verdi

• derivater måles til virkelig verdi

Som en følge av avrundingsdifferanser kan det væra at tall og prosentsatser ikke alltid 
lar seg summere helt nøyaktig. 

Generelt

Inndeling av  
forvaltningskapitalen

Finansielle eiendeler

Klassifiseringen avhenger av hensikten med eiendelen. Alle finansielle  eiendeler 
måles ved førtegangsinnregning til virkelig verdi. Transaksjonskostnadene for 
 eiendeler som klassifiseres i til virkelig verdi over resultat resultatføres, mens 
 kostnadene for alle andre eiendeler tillegges virkelig verdi.

Virkelig verdi av børsnoterte investeringer er basert på gjeldende kjøpskurs.  
Hvis markedet for verdipapiret ikke er aktivt (eller hvis det gjelder et verdipapir 
som ikke er børsnotert) bruker selskapet verdsettelsesteknikker for å fastsette den 
virkelige verdien. Disse omfatter nylig gjennomførte transaksjoner til markedsvilkår, 
 henvisning til andre instrumenter som i vesentlig grad er like, og bruk av  diskontert 
kontantstrømsanalyse og opsjonsmodeller. Teknikkene vektlegger markeds-
informasjon i størst mulig grad og i minst mulig grad selskapsspesifikk informasjon.

Verdipapirer og derivater til virkelig verdi over resultatet: 
Alle finansielle eiendeler kan øremerkes til virkelig verdi over resultat  
(fair value option) dersom: 

• klassifiseringen reduserer mismatch i måling eller innregning som ellers ville 
ha oppstått som følge av ulike regler for måling av eiendeler og forpliktelser

• de finansielle eiendelene inngår i en portefølje som løpende måles og 
 rapporteres til virkelig verdi

Gevinst eller tap fra endringer i virkelig verdi av eiendeler klassifisert som  
«finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet», inkludert utbytte, medtas i 
resultatregnskapet under «Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen  
eller selskapsporteføljen» i den perioden de oppstår.

Utlån og fordringer 
Verdipapirer klassifisert som utlån og fordringer er ikke-derivative finansielle 
 eiendeler med betalinger som er faste eller lar seg fastsette, og som ikke blir  
notert i et aktivt marked, unntatt de som selskapet har klassifisert til virkelig verdi 
over resultatet. Utlån og fordringer regnskapsførers til amortisert kost etter effektiv 
rentemetode.

Virkelig verdi 
Virkelig verdi er det beløpet den enkelte eiendel kan omsettes for i en velordnet 
 transaksjon mellom markedsaktører på måletidspunktet under de gjeldende 
markedsforhold.

Ved beregning av virkelig verdi benyttes ulike metoder og teknikker avhengig av type 
finansielle instrumenter og i hvilke grad de handles i aktive markeder. Instrumenter 
klassifiseres i en av tre verdsettelsesnivåer basert på det laveste nivå av verdsettelses-
informasjon som er betydningsfull for verdsettelse av instrumentene.

Kvoterte priser i aktive markeder anses som det beste estimat på en eiendels 
 virkelige verdi. Når kvoterte priser i aktive markeder ikke er tilgjengelige, fastsettes 
virkelig verdi ved hjelp av verdsettelsesmetoder som baserer seg på observerbare 
markedsdata. Når verken kvoterte priser i aktive markeder eller observerbare 
markedsdata er tilgjengelige, fastsettes virkelig verdi ved hjelp av verdsettelses-
teknikker som ikke er basert på observerbare markedsdata.

Selskapets forvaltningskapital er delt inn i selskapsporteføljen og kollektivporteføljen. 

Kollektivporteføljen: 
Kollektivporteføljen består av eiendeler som motsvarer de forsikringsmessige  
avsetningene til dekning av kontraktsfastsatte forpliktelser. Personrisikoprodukter  
og tilhørende midler blir innfusjonert i Fremtind Livsforsikring 1. januar 2020 
og regnskapet viser derfor ingen eiendeler og forpliktelser i kollektivporteføljen 
forsikringsforpliktelser ved utgangen av 2019.

Selskapsporteføljen: 
Selskapsporteføljen består av eiendeler som motsvarer selskapets ansvarlige 
kapital og annen gjeld enn forsikringsforpliktelsene. I henhold til oppstillings-
planen i årsregnskapsforskriften er fordringer i forbindelse med direkte forsikringer 
innplassert i selskapsporteføljen til tross for at de inngår i midler til dekning  
av forsikringsforpliktelser.

Finansielle eiendeler innregnes i balansen når selskapet blir part i eiendelens 
kontraktsmessige betingelser. Alminnelig kjøp og salg av finansielle eiendeler 
er regnskapsført på transaksjonsdagen. Finansielle eiendeler fraregnes når de 
 kontraktsmessige rettene til kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen utløper, 
eller når selskapet overfører den finansielle eiendelen i en transaksjon hvor all eller 
tilnærmet all risiko og fortjenestemulighet knyttet til eierskap av eiendelen overføres. 

Selskapet kan klassifiserer verdipapirer i en av følgende kategorier:

• til virkelig verdi over resultatet 

• utlån og fordringer 

• investeringer som holdes til forfall

Årsrapport
2019

Årsrapport
201928 29 Årsregnskap og noterÅrsregnskap og noter



Amortisert kost 
Amortisert kost er definert som det beløp eiendelen ble målt til ved førstegangs-
innregning minus betalinger mellom partene pluss effektive renter minus  eventuell 
nedskrivning. Effektiv rente er den renten som nøyaktig diskonterer estimerte 
 framtidige kontantstrømmer over eiendelens forventede levetid.

Verdifall på finansielle eiendeler målt til amortisert kost 
For finansielle eiendeler målt til amortisert kost vurderes det hver balansedag om 
det finnes objektive bevis på verdifall. Slike objektive bevis kan være informasjon 
om betalingsvansker hos utsteder som indikerer en reduksjon i framtidige kontant-
strømmer. Det blir først vurdert om det foreligger objektive indikasjoner for  vesentlige 
eiendeler enkeltvis. Dersom det ikke blir innregnet verdifall for eiendelen blir den 
vurdert på nytt i en gruppe av eiendeler som har tilsvarende kredittrisiko. Dersom det 
foreligger objektive bevis for at et verdifall har inntrådt, beregnes tapet til forskjellen 
mellom bokført verdi og nåverdien av forventede framtidige kontantstrømmer.  
Tap ved verdifall reverseres dersom reverseringen objektivt kan knyttes til en  
hendelse som finner sted etter at tapet ble innregnet.

Det er per 31.12.2019 ikke funnet objektive bevis på verdifall for eiendeler som ikke 
måles til virkelig verdi.

Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta er omregnet til norske kroner etter valutakurs på 
balansedagen. Relaterte gevinster og tap ved omregning er innregnet i resultatet.

Fordringer på foretak i samme konsern er ført opp til pålydende. Fremtind 
 Livsforsikring AS har et ansvarlig lån til Fremtind Forsikring AS. Utover dette har  
selskapet ingen fordringer på eller gjeld til SpareBank 1 Gruppen AS eller Fremtind 
Forsikring AS utover det som følger av løpende forretningsmessige transaksjoner.

Kontanter omfatter bankinnskudd som er benyttes i den løpende driften.  
Selskapet har ingen kontantekvivalenter slik det er definert i IAS 7.

Resultatført skatt består av periodeskatt (betalbar skatt) og utsatt skatt. Periodeskatt er 
beregnet skatt på årets skattepliktige resultat. Beregnet skattekostnad knyttet til andre 
resultatkomponenter blir ført under andre resultatkomponenter.

Utsatt skatt regnskapsførers etter gjeldsmetoden. Det beregnes forpliktelse eller  
eiendel ved utsatt skatt på midlertidige forskjeller, som er differansen mellom 
 balanseført verdi og skattemessig verdi på eiendeler og forpliktelser, når det er 
 sannsynlig at det vil foreligge fremtidig skattbar inntekt, og at midlertidige forskjeller 
kan trekkes fra i denne inntekten. Utsatt skatt fastsettes ved bruk av skattesatser  
og skattelover som er vedtatt eller i det alt vesentlige er vedtatt på balansedagen,  
og som antas å skulle benyttes når den utsatte skattefordelen realiseres eller når  
den utsatte skatten gjøres opp.

Eiendel ved utsatt skatt innregnes bare i det omfang det forventes fremtidig skatte-
pliktige resultater fra selskapets egen virksomhet som gjør det mulig å utnytte den 
tilhørende skattefordelen. Ved vurdering av sannsynlighet vil historisk inntjening og 
forventede fremtidige marginer bli lagt til grunn.

Egenkapital består av innskutt egenkapital som aksjekapital og overkurs, og opptjent 
egenkapital inkludert risikoutjevningsfond. 

Risikoutjevningsfondet kan bare benyttes til å dekke det årlige kravet til økning i 
 premiereserven for enkelte kontrakter når behovet for økningen skyldes risiko knyttet 
til person. Risikoutjevningsfondet skal ikke fordeles på de enkelte kontrakter og 
 klassifiseres som opptjent egenkapital.

Ansvarlige lån har prioritet etter all annen gjeld. Ansvarlig lånekapital blir oppført til 
nominelle verdier. Fremtind Livsforsikring AS har ved utløpet av 2019 ett ansvarlig  
lån på 300 millioner kroner.

Regnskapet anses som godkjent for offentliggjøring når styret har behandlet  
regnskapet. Generalforsamlingen og regulerende myndigheter vil etter dette kunne 
nekte å godkjenne regnskapet, men ikke forandre dette.

Hendelser fram til regnskapet anses godkjent for offentliggjøring, og som vedrører 
forhold som allerede var kjent på balansedagen, vil inngå i informasjonsgrunnlaget 
for fastsettelsen av regnskapsestimater og således reflekteres fullt ut i regnskapet. 
Hendelser som vedrører forhold som ikke var kjent på balansedagen, vil bli opplyst 
om dersom de er vesentlige.

Regnskapet er avlagt etter en forutsetning om fortsatt drift. Denne forutsetningen 
var etter styrets oppfatning til stede på det tidspunkt regnskapet ble godkjent for 
fremleggelse.

Utarbeidelsen av regnskapet og anvendelse av de valgte regnskapsprinsipper 
 innebærer at ledelsen må foreta vurderinger, utarbeide estimater og anvende 
forutsetninger som påvirker regnskapsført verdi av eiendeler, forpliktelser, inntekter 
og kostnader. Estimatene og de tilhørende forutsetningene er basert på historisk 
 erfaring og andre faktorer som er vurdert å være forsvarlige basert på de under-
liggende forholdene. Estimatene kan avvike fra faktiske resultater, men er basert 
på beste estimat på tidspunktet for regnskapsavleggelsen. Endringer i regnskaps-
messige estimater innregnes i den perioden estimatene endres hvis endringen kun 
påvirker denne perioden, samt i fremtidige perioder hvis endringene også påvirker 
fremtidige perioder.

Valuta

Fordringer på foretak  
i samme konsern

Kontanter og kontantekvivalenter

Skatt

Egenkapital

Risikoutjevningsfond

Ansvarlig lånekapital

Hendelser etter balansedagen

Bruk av estimater
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Note 2 
Finansiell risiko

Finansiell risiko består av kredittrisiko, likviditetsrisiko og markedsrisiko.  
Under markedsrisiko ligger valutarisiko, renterisiko og øvrig prisrisiko. 

Fremtind Livsforsikring AS er eksponert for nevnte risikoer gjennom plassering 
og forvaltning av finansielle eiendeler. Selskapet har som målsetning å oppnå en 
tilfredsstillende avkastning i forhold til risiko. Selskapet skal optimalisere kapital-
utnyttelsen, dvs. tilpasse selskapets strategiske aktivaallokering i forhold til tilgjengelig 
kapital og totalrisiko. 

Styret i Fremtind Livsforsikring AS skal årlig fastsette selskapets investeringsstrategi, 
herunder risikoprofil og rammer for investeringer i ulike instrumenter. Strategien skal 
være styrende for selskapets investeringsaktiviteter, og setter rammer som er til-
passet selskapets evne til å bære risiko. Markedsrisikoen vurderes fortløpende i 
forhold til risikokapitalen. Forvaltningen av selskapets verdipapirer er utkontraktert  
til Fremtind Forsikring AS. Alle investeringer er i kategorien finansielle eiendel vurdert 
til virkelig verdi over resultat.

Likviditetsrisiko er risikoen for at virksomheten ikke er i stand til å oppfylle sine plikter 
i tilknytning til finansielle forpliktelser, herunder tap som følge av at virksomheten 
må realisere investeringer med vesentlige ekstra kostnader for å kunne oppfylle sine 
forpliktelser. Hovedtyngden av selskapets verdipapirportefølje er plassert i korte 
rentepapirer med god likviditet. Det skal utarbeidet retningslinjer for hvor stor del av 
investeringsporteføljen som til enhver tid skal utgjøres av likvide plasseringer.

Fremtind Forsikring er hovedsakelig eksponert for renterisiko gjennom sine 
 investeringer i rentebærende papirer. Ved et parallellskift i det generelle rentenivået 
på 100 basispunkter vil verdien av renteporteføljen som måles til virkelig verdi endres 
med 5,4 mill. kroner.

Kredittrisiko i Fremtind Livsforsikring AS er i stor grad relatert til obligasjoner og 
 sertifikater. Renteporteføljen er hovedsakelig investert i finans- og statspapirer,  
og kredittkvaliteten ansees tilfredsstillende. 

Valutarisiko er definert som økonomisk tap som følge av endringer i valuta kurser. 
Selskapets eksponering i utenlandske papirer var 10 mill. kroner per 31.12.19. 
 Eiendeler i utenlandsk valuta er i sin helhet knyttet til investeringsvirksomheten. 
Disse eiendelene er direkte eller indirekte eksponert mot endring i utenlandsk  
valuta mot norske kroner.

Rentebærende verdipapirer

Andre finansielle eiendeler

Netto i NOK

Valutakurs

10.683.286,32

-

10.087.159

0,9442

Kredittrisiko er risikoen for at en part i et finansielt instrument vil påføre den andre 
part et finansielt tap ved ikke å oppfylle sin forpliktelse. 

Likviditetsrisiko er risikoen for at virksomheten ikke er i stand til å oppfylle sine  
finansielle forpliktelser. For eksempel dersom selskapet har finansielle tap ved å 
måtte realisere investeringer med vesentlige ekstra kostnader for å kunne dekke  
sine forpliktelser.

Markedsrisiko er risikoen for at virkelige verdier eller fremtidige kontantstrømmer  
til et finansielt instrument vil endre seg som følge av endringer i markedspriser. 

Markedsrisiko består av tre typer risikoer: 

Valutarisiko  
Risikoen for at virkelig verdi eller fremtidig kontantstrøm til et finansielt instrument vil 
bevege seg som følge av endringer i valutakurser.

Renterisiko 
Risikoen for at virkelig verdi eller fremtidige kontantstrømmer til et finansielt 
 instrument vil bevege seg som følge av endringer i markedets rentenivå.

Annen prisrisiko 
Risikoen for at virkelig verdi eller fremtidige kontantstrømmer til et finansielt 
 instrument vil bevege seg som følge av endringer i markedspriser ut over rente  
og valutakurser.

I sensitivertsanalysen vises effekten av endring i et av parameterne, mens andre  
holdes konstante. I praksis vil endringer i parametere kunne være korrelert,  
som f.eks endringer i rente og valutakurser.

Organisering og formål

Likviditetsrisiko

Renterisiko

Kredittrisiko

Valutarisiko 

Eiendeler i utenlandsk valuta 

Risikokategorier
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Note 3 
Inntekter og kostnader fra finansielle eiendeler og forpliktelser

NOK 1 000 2019 2018

Netto inntekter fra finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet

Obligasjoner og sertifikater 

Mottatte og opptjente renteinntekter mv. 2 078 -

Netto urealisert og realisert gevinst/tap av rentepapirer 69 -

Sum netto inntekter fra obligasjoner, sertifikater, rentefond og andre verdipapirer 
med fast avkastning

2 147 -

Sum netto inntekter fra finansielle eiendeler og forpliktelser 2 147 -

Note 4 
Klassifisering av finansielle eiendeler og forpliktelser

Året 2019

NOK 1 000 Lån og  
fordringer

Holdt til 
forfall

Virkelig  verdi 
trading

Virkelig verdi 
FVO

Tilgjengelig 
for salg

Sum

Finansielle eiendeler

Obligasjoner og sertifikater 
med fast avkastning

- - - 1 201 057 - 1 201 057 

Andre finansielle eiendeler - - - 1 138 - 1 138 

Sum finansielle eiendeler - - - 1 202 195 - 1 202 195
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Note 5 
Verdsettelseshierarki

Hoveddelen av selskapets finansielle eiendeler er vurdert til virkelig verdi. Virkelig 
verdi er det beløp den enkelte eiendel kan omsettes for i en velordnet transaksjon 
mellom markedsaktører på måletidspunktet under de gjeldende markedsforhold. 

Ved beregning av virkelig verdi benyttes ulike metoder og teknikker avhengig av 
type finansielle eiendeler og i hvilken grad de handles i aktive markeder. Eiendelene 
klassifiseres i sin helhet i en av tre verdsettelsesnivåer basert på det laveste nivå av 
verdsettelsesinformasjon som er betydningsfull for verdsettelsen av eiendelen. 

Kvoterte priser i aktive markeder anses som det beste estimat på en eiendels 
virkelige verdi. Eiendeler klassifiseres i nivå 1 dersom virkelig verdi er fastsatt basert 
på priser som er enkelt og regelmessig tilgjengelige og representerer faktiske og 
regelmessige forekommende markedstransaksjoner på en armlengdes avstand. 
Følgende finansielle eiendeler er klassifisert under nivå 1 

• Statsobligasjoner og statssertifikater med fast avkastning 

Når kvoterte priser i aktive markeder ikke er tilgjengelige, fastsettes virkelig verdi 
for eiendelen ved hjelp av verdsettelsesmetoder som baserer seg på observerbare 
markedsdata. Eiendeler klassifiseres i nivå 2 dersom virkelig verdi er fastsatt med 
referanse til priser som ikke er kvoterte, men som er observerbare enten direkte 
(som priser) eller indirekte (derivert fra priser). Følgende finansielle instrumenter er 
klassifisert under nivå 2 

• Valutaterminer, fremtidige renteavtaler og aksjeswapper hvis virkelig verdi er 
derivert fra verdien av underliggende instrument 

• Obligasjoner og sertifikater som ikke er noterte, eller er noterte,  
men hvor det ikke forekommer regelmessige transaksjoner. De unoterte 
instrumentene verdsettes basert på observerbare rentekurver og estimert 
kredittspread der hvor det er aktuelt 

Når verken kvoterte priser i aktive markeder eller observerbare markedsdata er 
tilgjengelige, fastsettes virkelig verdi ved hjelp av verdsettelsesteknikker som ikke er 
basert på observerbare markedsdata. Eiendeler klassifiseres i nivå 3 dersom virkelig 
verdi er fastsatt uten å være basert på verken kvoterte priser i aktive markeder eller 
observerbare markedsdata. 

Selskapet har en helt ubetydelig post klassifisert under nivå 3. 

Bevegelser mellom nivåene skjer når karakter rundt input til verdsettelse endrer seg. 
Hoveddelen av selskapets finansielle eiendeler er vurdert til virkelig verdi. Virkelig 
verdi er det beløp den enkelte eiendel kan omsettes for i en velordnet transaksjon 
mellom markedsaktører på måletidspunktet under de gjeldende markedsforhold.

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Året 2019 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

NOK 1000 Kvoterte priser i 
aktive markeder

Verdsettelses-
teknikk basert 
på observerbare 
markedsdata

Verdsettelses-
teknikk basert på 
ikke observerbare 
markedsdata

Sum

Verdipapirer  
- utpekt til virkelig verdi over resultat

125 361 1 076 834 1 202 195

Herav obligasjoner og sertifikater 125 361 1 075 696 1 201 057

Herav andre verdipapirer 1 138 1 138

Finansielle eiendeler som måles  
til virkelig verdi

125 361 1 076 834 1 202 195
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Note 6  
Finansielle eiendeler og forpliktelser til virkelig verdi over resultat

NOK 1 000 2019 2018

Bokført verdi/  
virkelig verdi

Bokført verdi/ 
virkelig verdi

Obligasjoner og sertifikater

Norske

Stats og statsgaranterte 125 361 -

Kredittforetak og bank 794 783 -

Kommuner, kommunale aksjeselskaper,  
fylker, stats og statsgaranterte

25 902 -

Industriforetak 244 924 -

Sum norske oligasjoner og sertifikater 1 190 970 -

Utenlandske

Kredittforetak og bank 10 087 -

Sum utenlandske obligasjoner og sertifikater 10 087 -

Sum obligasjoner og sertifikater til virkelig verdi 1 201 057 -

Andre verdipapirer

Andre finansielle eiendeler 1 138 -

Sum andre finansielle verdipapirer til virkelig verdi 1 138 -

Sum finansielle eiendeler til virkelig verdi 1 202 195 -
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Note 7 
Avkastning på selskapsporteføljen

Note 8 
Utsatt implementering av IFRS9

År Kapitalavkasting

2019 0,17%

Selskapet har oppnådd følgende avkastning på selskapsortefføljen i 2019.

IFRS 9 Finansielle instrumenter erstatter dagens IAS 39, og er generelt gjort  gjeldende 
fra 1. januar 2018. For forsikringsdominerte konsern og selskap er det imidlertid 
under IFRS 4 gitt adgang til enten å utsette implementering av IFRS 9 (deferral 
 approach) eller føre forskjellene mellom IAS 39 og IFRS 9 over Other Comprehensive 
Income (overlay approach) frem til implementering av IFRS 17. Fremtind konsern 
kvalifiserer for utsettelse av IFRS 9, da over 90 prosent av konsernets samlede for-
pliktelser per 31. desember 2019 er knyttet til forsikringsvirksomhetene. For  Fremtind 
Forsikring konsern vil IFRS 9 implementeres samtidig med IFRS 17, forventet 
 gjeldende fra 1.januar 2022. 

Kapitalavkastning  
Samlede realiserte finansinntekter i forhold til investeringer i selskapsporteføljen ved 
utgangen av 2019.

Definisjon
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Note 9  
Skatt

NOK 1000 2019 2018

Sammenheng mellom resultat før skattekostnad  
og skattegrunnlag 

Resultat før skattekostnad og andre resultatkomponenter 1 712 -

Permanente forskjeller - -

Brutto endring i midlertidige forskjeller -72 -

- hvorav andre resultatkomponenter - -

Andre forsikringstekniske avsetninger - -

Grunnlag betalbar skatt resultatregnskapet 1 640 -

Grunnlag for betalbar skatt i balansen 1 640 -

Avgitt konsernbidrag med skattemessig virkning - -

Skattefradrag for kostnader til FoU (SkatteFUNN) - -

Korrigering tidligere år - -

Betalbar skatt i balansen 410 -

Betalbar skatt (25 % av grunnlag for betalbar skatt i balansen) 410 -

Endring i utsatt skattefordel/skatt 25% 18 -

Skattefradrag for kostnader til FoU (SkatteFUNN) - -

Justering som følge av korrigering av feil tidl år direkte mot ek - -

Feil avsatt tidligere år - -

Skattekostnad før andre resultatkomponenter 428 -

- hvorav skatt på andre resultatkomponenter - -

Sum skattekostnad 428 -

Andre resultatkomponenter - -

Skatt på andre resultatkomponenter - -

Midlertidige forskjeller pr. 31.12.

Driftsmidler - -

Pensjonsforpliktelser - -

Aksjer og verdipapirer 72 -

Fordringer - -

Andre forskjeller - -

Forsikringstekniske avsetninger - -

Forsikringstekniske avsetninger som ikke inngår i utsatt skatt beregning - -

Sum midlertidige forskjeller som påvirker skattegrunnlag 72 -

Balanseført netto utsatt skatt/ skattefordel (-) 18 -

NOK 1000 2019 2018

Avstemming av skattekostnad

25 % av resultat før skatt 428 -

Permanente forskjeller (25 %) med resultateffekt - -

Beregnet skattekostnad 428 -

Endring forsikringstekniske avsetninger som ikke inngår i utsatt skatt beregning - -

Skattefradrag for kostnader til FoU (SkatteFUNN) - -

Justering som følge av korrigering av feil tidl år direkte mot ek - -

Feil tidligere år - -

Sum skattekostnad 428 -

Note 10  
Lønn og annen godtgjørelse

Note 11  
Nærstående parter

Det har ikke vært utbetalt godtgjørelse og lønn til styret og daglig leder.  
Driftskostander har i oppstartsfasen blitt dekket av Fremtind Forsikring AS. 

Det overordnede prinsipp for transaksjoner mellom Fremtind Livsforsikring AS og 
nærstående parter er at disse skal være i samsvar med vanlige forretningsmessige 
vilkår. I 2019 har oppstartskostander blitt dekket av Fremtind Forsikring AS 

Selskapets transaksjoner med 
nærstående parter
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NOK 1000 Lånebeløp Rente 2019 Rentesats Forfall

Ansvarlig lånekapital 01.01. - - - -

Ansvarlig lånekapital 31.12. 300 000 435 NIBOR + 2,75% Evigvarende

Rentekostnaden utgjorde 435 tusen kroner i 2019 og inngår i Andre kostnader i resultatregnskapet.

Note 12 
Ansvarlig lån

Den ansvarlige lånekapitalen er i sin helhet lån fra Fremtind Forsikring AS.  
Lånet kan på initativ fra Fremtind Livsforsikring AS tidligst innfris fem år etter 
opptrekk av lånebeløpet. Eventuell førtidig innfrielse på ansvarlig lån krever  
samtykke fra Finanstilsynet.

NOK 1000 2019

Aksjekapital 100 000 

Overkursfond 900 100 

Sum innskutt kapital 1 000 100 

Opptjent egenkaptal 1 285 

Sum total egenkapital 1 001 385

Note 13  
Egenkapital

Den innskutte egenkapitalen består av 100 aksjer, hver pålydende 1.000.000 kroner  
pr. aksje. Alle aksjene gir lik stemmerett. Fremtind Forsikring AS eier alle aksjene.  
Selskapets totale egenkaital utgjør 1000,4 mill. kroner, og fordeler seg slik: 

Note 14 
Hendelser etter balansedagen

I januar 2020 ble det gjennomført to fisjonfusjoner, ved at deler av forsikrings-
porteføljene i henholdsvis SpareBank 1 Forsikring AS og DNB Livsforsikring AS ble 
utfisjonert til Fremtind Livsforsikring AS. Fusjonene med Fremtind Livsforsikring ble 
gjennomført som trekantfusjoner, ved at vederlag ble ytt i form av utstedelse av aksjer  
i Fremtind Forsikring AS. 

Fisjonfusjonen av porteføljen fra SpareBank 1 Forsikring AS ble gjennomført til 
regnskapsmessig kontinuitet i Fremtind Livsforsikring AS, mens fisjonfusjonen av 
 porteføljen fra DNB Livsforsikring AS ble gjennomført som en regnskapsmessig 
 transaksjon. Partene i transaksjonen, SpareBank 1 Gruppen AS og DNB ASA, var  
enige om at virkelig verdi av porteføljen fra DNB Livsforsikring AS var 1.250 MNOK. 
Etter  gjennomføringen av fisjonfusjonen av porteføljen fra DNB Livsforsikring AS ble 
det inngått en samarbeidsavtale om distribusjon av forsikringsprodukter og tilknyttede 
tjenester med DNB Bank ASA.  

Fisjonfusjonene omfattet følgende produkter:

Livsforsikring
Uførepensjon
Uførekapital
Barneforsikring 
Kritisk Sykdom
Behandlingsforsikring
Foreningsgruppeliv
Personalgruppeliv
Ulykkesforsikring

Livsforsikring
Uførepensjon
Uførekapital
Barneforsikring 
Kritisk Sykdom
Foreningsgruppeliv
SAGA Gruppeliv
NSF Frivillig

Fra SpareBank 1 Forsikring AS

Fra DNB Livsforsikring AS
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