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Fremtind Livsforsikring AS  

Styrets beretning per første kvartal 2021 
 

Fremtind Livsforsikring AS tilbyr personforsikring til kunder gjennom de største 
bankene i Norge – SpareBank 1 og DNB.  
  

Fremtind Livsforsikring AS har gjennom sitt første 

driftsår opparbeidet et godt fundament og stabilitet i 

driften. Resultatene for første kvartal 2021 viser at den 

gode salgsutviklingen fra 2020 har fortsatt i årets 

første kvartal. Salg av personforsikring er godt 

integrert hos våre distributører, og det er både 

attraktivt og selvfølgelig for kundene å ha 

forsikringene sine gjennom banken sin.    

 

Koronapandemien 

Den pågående koronapandemien har så langt ikke hatt 
store konsekvenser på resultatene til selskapet siden 
den underliggende forsikringsvirksomheten ikke har 
blitt påvirket i nevneverdig grad. Den videre 
utviklingen av pandemien følges nøye og det forventes 
at de langsiktige effektene vil bli synlige over tid. 
Utviklingen vil også være betinget av gjenåpningen av 
samfunnet og påvirkningen dette får på 
arbeidsmarkedet. 

 

Hovedtall fra regnskapet  

Resultatutvikling  

Fremtind Livsforsikring AS fikk et resultat før skatt på 
215 mill. kroner etter første kvartal 2021, mot - 249 
mill. kroner etter første kvartal 2020. Resultatet etter 
skatt ble 154 mill. kroner, mot -189 mill. kroner 
forrige år.  
 

Premieinntekter 

Forfalt premie var 967 mill. kroner etter første kvartal 

2021, mot 919 mill. kroner etter første kvartal forrige 

år. Dette tilsvarer en økning på 5,1 prosent.  

Erstatninger  

Brutto utbetalte erstatninger ble 355 mill. kroner etter 

første kvartal 2021, en reduksjon på 12 mill. kroner i 

sammenlignet med samme tidspunkt i fjor.  

Driftskostnader  

De forsikringsrelaterte driftskostnadene eksklusiv 

mottatt gjenforsikringsprovisjoner utgjorde 213 mill. 

kroner etter første kvartal 2021. Provisjonskostnadene 

utgjorde 94 mill. kroner.  

Driftskostnader eksklusive provisjoner utgjorde 117 

mill. kroner, en nedgang på 6 mill. kroner 

sammenlignet med første kvartal 2020.  

Forvaltningskapital 

Selskapets forvaltningskapital har økt med 328 mill. 

kroner siden årets begynnelse og var 10.986 mill. 

kroner ved utgangen av første kvartal 2021. Dette 

tilsvarer en økning på 3,1 prosent siden årsskiftet. 

Dette skyldes i hovedsak en økning i forpliktelsene og 

et godt delårsresultat.  

Finansielle eiendeler  

Fremtind Livsforsikring AS sine eiendeler er delt inn i 

to porteføljer. Selskapets kapital forvaltes i en egen 

selskapsportefølje, mens forvaltningen av eiendeler, 

tilsvarende selskapets forsikringsforpliktelser, for-

valtes i kollektivporteføljen.  

Både selskapsporteføljen og kollektivporteføljen 

består i hovedsak av rentebærende verdipapirer til 

virkelig verdi.   

Selskapets verdijusterte kapitalavkastning var 0,41 

prosent per 31. mars 2021, mens selskapsporteføljens 

verdijusterte avkastning var 0,40 prosent. Kollektiv-

porteføljens verdijusterte avkastning var 0,41 prosent, 

mens den bokførte avkastningen var 1,31 prosent.  

Forsikringsmessige avsetninger 

Selskapets samlede forsikringsforpliktelser etter første 

kvartal 2021 var 7.147 mill. kroner, mot 6.957 mill. 

kroner ved årsskiftet. Dette tilsvarer en økning på 2,7 

prosent.  
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Resultatanalyse 

tall i mill. kroner 31.03.2021 31.03.2020 

Renteresultat              63 -   46 
Risikoresultat  140 - 174 
Administrasjonsresultat    12 -     6 
Reassuranseeffekt  -   4 -     1 

Resultat av teknisk 
regnskap  

 212 - 227 

 

Renteresultatet i første kvartal 2021 er i stor grad 

preget av at det er realisert gevinst på sikrings-

instrumenter til finansielle eiendeler i utenlandsk 

valuta.  

Risikoresultatet utgjorde 140 mill. kroner etter første 

kvartal 2021, mot - 174 mill. kroner samme periode i 

fjor. Det negative resultatet i 1 kvartal 2020 kom som 

følge av ekstraordinær oppreservering. 

Selskapet har et positivt administrasjonsresultat på 

12 mill. kroner, 18 mill. kroner bedre enn samme 

periode i fjor.  

Soliditet og risikoforhold 

Selskapet anses å være tilstrekkelig kapitalisert sett 

opp mot de regulatoriske kravene i Solvens II 

regelverket. Selskapets foreløpige beregning viser en 

solvensmargin per 31.03.2021 på 209 prosent, 

sammenlignet med 189 prosent ved årsskiftet.  

Organisatoriske forhold 

Fremtind Livsforsikring AS er et heleid selskap 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 et delkonsern i SpareBank 1 Gruppen AS. 

Fremtidsutsikter. 

Fremtind Livsforsikring har gjennom 2020 opparbeidet 
et godt fundament og beholder sin posisjon innen de 
tradisjonelle personrisikoproduktene med en 
markedsandel på 30,1 prosent for individuell kapital 
per 4. kvartal 2020. 
 
Selskapet har et stort potensial for lønnsom vekst. En 
vesentlig del av selskapets vekst vil være innen private 
forsikringer og gjennom styrken i selskapets 
forretningsmodell "forsikring i bank".   
 
Fremtind Livsforsikring har også en samarbeidsavtale 

med LO og Norsk Sykepleierforbund med tilbud om 

både kollektive og individuelle forsikringer. 

For å sikre lønnsom vekst vil Fremtind Livsforsikring 
fortatt ha stort fokus på videreutvikling av den 
samlede produktporteføljen, med vekt på kundebehov 
og bidrag til å forsterke det forholdet kunden har til 
banken og forbundet sitt. 
Dette skal Fremtind Livsforsikring gjøre gjennom sine 

erfarne samarbeidspartnere og deres evne å tenke 

nytt. 

 

Styret i Fremtind Livsforsikring AS 
26.04.2021 
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RESULTATREGNSKAP  

NOK 1.000 kroner  
 

TEKNISK REGNSKAP   31.03.2021 31.03.2020 

1. PREMIEINNTEKTER  
 

1.1 Forfalte premier, brutto  966.569 919.359 

1.2 - Avgitte gjenforsikringspremier -40.406 -46.094 

1. Sum premieinntekter for egen regning 926.163 873.264 

2. NETTO INNTEKTER FRA INVESTERINGER I KOLLEKTIVPORTEFØLJEN  
 

2.2 Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler 23.315 35.008 

2.3 Netto driftsinntekt fra eiendom  
 

2.4 Verdiendringer på investeringer -61.240 -61.140 

2.5 Realisert gevinst og tap på investeringer 66.364 -10.307 

2. Sum netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 28.439 -36.439 

4. Andre forsikringsrelaterte inntekter  1.848 2.764 

5. ERSTATNINGER  
 

5.1.1 Utbetalte erstatninger, brutto -355.305 -367.736 

5.1.2 -Gjenforsikringsandel av utbetalte erstatninger 36.321 38.377 

5. Sum erstatninger -318.983 -329.358 

6. RESULTATFØRTE ENDRINGER I FORPLIKTELSER - KONTRAKTSFASTSATTE FORPLIKTELSER  
 

6.1 Endring i premiereserve mv  
 

6.1.1          Endring i premiereserve mv., brutto 236.263 -519.057 

6.1.2          Endring i gjenforsikringsandel av premiereserve mv. -1.630 5.216 

6.3 Endring i kursreguleringsfond 46.185 - 

6. Sum resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser -191.707 -513.841 

9. FORSIKRINGSRELATERTE DRIFTSKOSTNADER  
 

9.1 Forvaltningskostnader -1.198 - 

9.2 Salgskostnader -94.241 -98.994 

9.3 Endring i forskuddsbetalte direkte salgskostnader - - 

9.4 Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader (inkl. provisjoner for mottatt gjenforsikring) -117.414 -124.395 

9.5 - Gjenforsikringsprovisjoner og gevinstandeler 2.979 3.186 

9. Sum forsikringsrelaterte driftskostnader 209.874 -220.203 

10. Andre forsikringsrelaterte kostnader -24.212 -3.543 

11. RESULTAT AV TEKNISK REGNSKAP 211.674 -227.355  
 

 

IKKE TEKNISK REGNSKAP      

12. NETTO INNTEKT FRA INVESTERINGER  
 

12.2 Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler 4.312 7.248 

12.3 Netto driftsinntekt fra eiendom  - 

12.4 Verdiendringer på investeringer 3.698 -23.208 

12.5 Realisert gevinst og tap på investeringer -375 -19 

12. Sum netto inntekter fra investeringer 7.634 -15.979 

14. FORVALTNINGSKOSTNADER OG ANDRE KOSTNADER TIL SELSKAPSPORTEFØLJEN  
 

14.1 Forvaltningskostnader -347 -1.910 

14.2 Andre kostnader -4.163 -3.759 

14. Sum forvaltningskostnader og andre kostnader knyttet til selskapsporteføljen -4.511 --5.669 

15. RESULTAT AV IKKE-TEKNISK REGNKAP 3.123 -21.648 

16. Resultat før skattekostnad 214.797 -249.004 

17. Skattekostnad -61.056 60.478 

18. RESULTAT FØR ANDRE INNTEKTER OG KOSTNADER 153.741 -188.526 

20. TOTALRESULTAT 153.741 -188.526 
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Balansen – Eiendeler  

NOK 1.000   31.03.2021 31.03.2020 

EIENDELER I SELSKAPSPORTEFØLJEN  
  

1. IMMATERIELLE EIENDELER 
 

  

 1.1 Goodwill     

 1.2 Andre immaterielle eiendeler   1.108.960 1.241.903 

Sum immaterielle eiendeler  1.108.960 1.241.903 

2. INVESTERINGER 
 

  

2.4 Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi    

2.4.1           Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kost)    

2.4.2           Rentebærende verdipapirer  1.958.004 1.285.168 

2.4.3           Utlån og fordringer  244.372 136.121 

2.4.4           Finansielle derivater    

2.4.5           Andre finansielle eiendeler  1.717 990 

2.5. Gjenforsikringsdepoter    

Sum investeringer  2.204093 1.422.278 

3. FORDRINGER 
  

 

3.1 Fordringer i forbindelse med direkte forretninger  49.075 78.079 

3.2 Fordringer i forbindelse med gjenforsikringsforretninger    

3.3 Andre fordringer  48.883 150.027 

Sum fordringer  116.717 228.107 

4. ANDRE EIENDELER 
  

 

4.1 Anlegg og utstyr    

4.2 Kasse, bank  116.717 131.488 

4.3 Eiendeler ved skatt   60.478 

4.4 Andre eiendeler betegnet etter sin art    

Sum andre eiendeler  116.717 191.966 

Sum eiendeler i selskapsporteføljen  3.527.728 3.084.254 

    

EIENDELER I KOLLEKTIVPORTEFØLJEN   
 

6. INVESTERINGER I KOLLEKTIVPORTEFØLJEN    
6.3 Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost    

6.3.1          Investeringer som holdes til forfall    

6.3.2          Utlån og fordringer  238.377  

6.4 Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi    

6.4.1           Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kost)    

6.4.2           Rentebærende verdipapirer  6.831.005 5.579.513 

6.4.3           Utlån og fordringer  -244.372 -136.121 

6.4.4           Finansielle derivater  14.887  

6.4.5          Andre finansielle eiendeler  94.379 504.614 

Sum investeringer i kollektivporteføljen  6.934.276 5.948.007 

    

7. Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser i kollektivporteføljen   524.337 521.374 

Sum eiendeler i kollektivporteføljen  7.458.614 6.469.381 

SUM EIENDELER  10.986.341 9.553.635     
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BALANSEN – EGENKAPITAL OG GJELD 
   

NOK 1.000   31.03.2021 31.03.2020 

EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER  
  

10. INNSKUTT EGENKAPITAL    

10.1 Selskapskapital    

10.1.1        Aksjekapital  100.000 100.000 

10.2 Overkurs  2.352.057 900.100 

Sum innskutt egenkapital  2.452.057 1.000.100 

12. OPPTJENT EGENKAPITAL    
11.1 Fond    

11.1.4       Avsetninger til garantiordningen  19.696 16.656 

 11.2 Annen opptjent egenkapital   150.834 -188.393 

Sum opptjent egenkapital  170.530 -171.737 

SUM EGENKAPITAL  2.622.587 828.363 

12. ANSVARLIG EGENKAPITAL MV.    
12.1 Evigvarende ansvarlig lånekapital  550.000 300.000 

Sum ansvarlig lånekapital   550.000 300.000 

13. FORSIKRINGSFORPLIKTELSER KONTRAKTSFASTSATTE FORPLIKTELSER    
13.1 Premiereserve mv.  7.147.060 6.469.381 

13.3 Kursreguleringsfond   - 

Sum forsikringsforpliktelser kontraktsfastsatte forpliktelser  7.147.060 6.469.381  
  

 

15. AVSETNING FOR FORPLIKTELSER 
  

 

15.2 Forpliktelser ved skatt    

15.2.1        Forpliktelser ved periodeskatt  101.736 410 

15.2.2        Forpliktelser ved utsatt skatt  468 18 

15.3 Andre avsetninger for forpliktelser  178.668 1.288.935 

Sum avsetning for forpliktelser  280.872 1.289.363 

16. Premiedepot fra gjenforsikringsforetak  366.736 365.802  
  

 

17. FORPLIKTELSER   
 

17.1 Forpliktelser i forbindelse med direkte forsikring  -55.182 23.538 

17.2 Forpliktelser i forbindelse med gjenforsikring  837 550 

17.3 Forpliktelser til kredittinstitusjoner    

17.4 Finansielle derivater    161.290 

17.5 Andre forpliktelser  72.846 113.761 

Sum forpliktelser  18.501 299.139  
  

 

18. PÅLØPTE KOSTNADER OG MOTTATTE IKKE OPPTJENTE INNTEKTER   
 

18.1 Mottatte, ikke opptjente leieinntekter    

18.2 Andre påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter  585 1.587 

Sum påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter  585 1.587  
  

 

Sum forpliktelser  8.363.754 8.725 
 

  
 

SUM EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER  10.986.341 9.553.635 
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KONTANTSTRØM  

NOK 1 000 31.03.2021 31.03.2020 

KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER     

Resultat av ordinær virksomhet før skattekostnad       214.592      - 249.004 

Avskrivninger og nedskrivninger         33.217          33.387  

Endring Verdipapirer         57.519          84.348  

Endring Forsikringstekniske avsetninger       190.078        568.057  

Endring forpliktelser ved direkte forsikring og forpliktelser i forbindelse med gjenforsikring       -46.877       - 28.770 

Endring gjenforsikringsandel av brutto forsikringsforpliktelser          1.630          -5.216 

Endring andre poster         23.436        -74.983 

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter       473.594        327.819  

      

KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER     

Utbetaling ved investering i immaterielle eiendeler             -47            -385 

Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler         55.524        379.877  

Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler     -533.426   -2.050.695 

Overført fra SpareBank 1 Forsikring AS og DNB Livsforsikring AS      1.374.763  

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter          -477.949          -296.440 

      

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER     

Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter                     -                        -    

      

Netto kontantstrøm for perioden              -4.354              31.379  

     

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 01.01.            121.071             100.109  

      

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 31.12            116.717             131.488  
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ENDRING I EGENKAPITAL  

NOK 1 000 AKSJEKAPITAL OVERKURS GARANTI-
ORDNING 

ANNEN 
OPPTJENT 

EGENKAPITAL 

TOTAL 
EGENKAPITAL  

Stiftelse av selskapet  50 50   100 

Nyemisjon, tingsinnskudd  99.950 900.050   1.000.000 

Årets overskudd     1.285 1.285 

Egenkapital pr. 31.12.2019 100.000  900.100    1.285  1.001.385  

Egenkapital pr. 01.01.2020 100.000 900.100  15.503 1.285 1.016.888 

      

Resultatført før andre inntekter og kostander     113.751 113.751 

Verdiendringer eiendeler tilgjengelig for salg      

Skatt på andre inntekter og kostander       

Totalresultat     113.751 113.751 

 
Poster ført direkte mot EK 

     

Avsetning garantiordning      2.040  -2.040  

Gjeldskonvertering DNB liv og SB1F 0 1.251.957   1.251.957 

Aksjeemisjon   200.00    

Konsernbidrag    -113.751 -113.751 

EGENKAPITAL PR. 31.12.2020 100.000  2.352.057 17.544 -755 2.468.846 

      

Resultatført før andre inntekter og kostander     153.741 153.741 

Verdiendringer eiendeler tilgjengelig for salg      

Skatt på andre inntekter og kostander       

Totalresultat     153.741 153.741 

 
Poster ført direkte mot EK 

     

Avsetning garantiordning      2.152 -2.152 
 

EGENKAPITAL PR. 31.03.2021 100.000  2.352.057 19.696 150.834 2.622.587 
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NOTER TIL REGNSKAPET  

NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER  

 

REGNSKAPSPRINSIPPER 

Delårsregnskapet er utarbeidet i henhold til IAS 34 Delårsrapportering jfr. årsregnskapsforskriften for livsforsikringsselskaper § 6-2. 

Delårsrapporten gir ikke fullstendige noteopplysninger som er påkrevd i årsregnskapet, følgelig bør delårsrapporten leses i sammenheng 

med årsregnskapet for 2020. Årsregnskapet for 2020 finnes å internettsiden www.fremtind.no. 

De samme regnskapsprinsipper og beregningsmetoder som ble benyttet i årsregnskapet for 2020 er lagt til grunn i delårsrapporten, med 

unntak av skatt. 

Skattekostnaden i delårsregnskapet er basert på nominell skattesats for året. I tillegg er det tatt hensyn til permanente forskjeller i det 

tekniske regnskapet.   

Estimater 

I utarbeidelsen av delårsregnskapet har ledelsen benyttet estimater som påvirker regnskapstallene. Et område hvor slike estimater er 

vesentlige, er forsikringstekniske avsetninger. Kildene til usikkerhet ved estimering er de samme som ved årsoppgjøret for 2020. Fremtidige 

hendelser kan medføre at estimatene endrer seg. Endringene vil bli regnskapsført når eventuelt nytt estimat fastsettes. 

Avrundingsdifferanser 

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

 

NOTE 2 – VERDSETTELSESHIERARKI – FINANSIELLE EIENDELER OG FORPLIKTELSER TIL VIRKELIG VERDI  

Hoveddelen av selskapets finansielle eiendeler er vurdert til 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 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. 

Nivå 1 

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 

Nivå 2 

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 hvor 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. 

Nivå 3 

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 ingen finansielle eiendeler klassifisert under nivå 3. 

Bevegelser mellom nivåene skjer når karakter rundt input til verdsettelse endrer seg.   
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Per 1. kvartal 2021         

NOK 1 000 NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3  Sum 

VERDIPAPIRER - utpekt til virkelig verdi over resultat     

Obligasjoner og sertifikater 730.986 8.058.023  8.789.009 

Andre verdipapirer  96.096  96.097 

 
 
DERIVATER - som måles til virkelig verdi  

    

    Valutainstrumenter  14.887  14.887 

Sum finansielle forpliktelser som måles til virkelig verdi 730.986 8.169.006 - 8.899.993 

      

 

Året 2020         

NOK 1 000 NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3  Sum 

VERDIPAPIRER - utpekt til virkelig verdi over resultat     

Obligasjoner og sertifikater 846.928 7485.663 - 8.332.591 

Andre verdipapirer - 218.259 - 218.259 

Finansielle derivater      

Valutaterminer   60.109  60.109 

Sum finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi 846.928 7.764.030 - 8.610.959 

      

 

NOTE 3 – VERDIPAPIRER TIL VIRKELIG VERDI  

  31.03.2021 31.12.2020 

  Bokført verdi/ Bokført verdi/ 

NOK 1000  virkelig verdi virkelig verdi 

OBLIGASJONER OG SERTIFIKATER:    

Norske obligasjoner og sertifikater  7.006.961 6.600.109 

Utenlandske obligasjoner og sertifikater  1.782.047 1.732.482 

Sum obligasjoner og sertifikater til virkelig verdi  8.789.009 8.332.591 

    

ANDRE VERDIPAPIRER:    

Andre finansielle eiendeler  96.097 218.259 

Sum andre finansielle eiendeler til virkelig verdi  96.097 218.259 

    

Sum finansielle eiendeler til virkelig verdi  8.885.105 8.550.850 
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NOTE 4 – DERIVATER  

 Per 1. kvartal 2020 Året 2020 

NOK 1 000 
Virkelig verdi 
eiendeler 

Virkelig verdi 
forpliktelser 

Virkelig verdi 
eiendeler 

Virkelig verdi 
forpliktelser 

VALUTAINSTRUMENTER     

Valutaterminer 14.887  60.109  

Sum valutainstrumenter 14.887  60.109  

Sum finansielle derivater 14.887  60.109  

 

 

OPPSTILLING VEDRØRENDE MOTREGNING  

1. KVARTAL 2021 

Finansielle eiendeler  

 

 

Instrument  Brutto balanseført 
beløp 

Balanseført beløp 
som nettoføres 

Nettobeløp i 
balansen  

Beløpet som ikke 
er nettopresentert 

i balansen  

Beløp etter mulig 
nettooppgjør 

Valutainstrument  14.887  14.887  14.887 

Sum  14.887  14.887  14.887 

 

 

ÅRET 2020 

Finansielle eiendeler  

 

Instrument  Brutto balanseført 
beløp 

Balanseført beløp 
som nettoføres 

Nettobeløp i 
balansen  

Beløpet som ikke 
er nettopresentert 

i balansen  

Beløp etter mulig 
nettooppgjør 

Valutainstrument  60.109  60.109  60.109 

Sum  60.109  60.109  60.109 
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Fremtind Livsforsikring AS 

Postadresse:  

Postboks 778 Sentrum  

0106 Oslo 

 

Forretningsadresse:  

Hammersborggata 2,  

0179 Oslo 


