
Rapport om solvens och finansiell ställning 2018
Rapport enligt EU-kommissionens delegerade förordning 2015/35

SAMMANFATTNING
Mandatum Livförsäkringsaktiebolag (nedan Mandatum Life) är 
ett solvent och ansett finländskt finansbolag och en del av Sam-
pokoncernen. Mandatum Life har verksamhet i Finland och de 
baltiska länderna och erbjuder spar- och pensionsförsäkringar 
samt försäkringar som täcker dödfalls-, sjukdoms- och 
handikapprisker. Mandatum Life är den ledande pensions-
försäkraren inom företagssegmentet, som är hörnstenen i Man-
datum Lifes kundstrategi.

Det redovisade resultatet före skatt i Mandatum Life-
koncernens IFRS-bokslut för 2018 uppgick till 450 miljoner 
euro (236). Totalresultatet som beaktar förändringarna i 
marknadsvärdet sjönk efter skatt till 112 miljoner euro (188). 
Omkostnadsrörelsens resultat steg 2018 till nytt rekord och 
landade på 35 miljoner euro (33). Resultatet av riskrörelsen var 
33 miljoner euro (35). Premieinkomsten för egen räkning ökade 
och var 1 074 miljoner euro (960). Premieinkomsten från fond-
försäkringar uppgick till 976 miljoner euro (850).

Mandatum Life offentliggjorde i slutet av 2016 att samarbetet 
med Danske Bank upphör och meddelade samtidigt att bolag-
et avser utnyttja rätten att avyttra det försäkringsbestånd som 
sålts genom Danske Bank till Danske Bank. Avvikande från det-
ta tillkännagav Mandatum Life och Danske Bank den 24 april 
2018 att distributionssamarbetet fortsätter och att försäkrings-
beståndet kvarstår hos Mandatum Life. Som ett led i det nya 
samarbetsavtalet betalade Danske Bank till Mandatum Life en 
engångsprestation på 197 miljoner euro. 
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Marknadsriskerna i balansräkningen samt livslängs- och annul-
lations- risken som räknas till teckningsriskerna utgör bolagets 
viktigaste risker betraktat utifrån kapitalkraven. Dessutom är 
de operativa riskerna och riskerna relaterade till affärsverksam-
heten centrala risker med tanke på bolagets verksamhet och 
kontinuitet.

Mandatum Lifes kapitalbasmedel enligt försäkringsbolagslagen 
per den 31 december 2018 var med beaktande av övergångsre-
geln för försäkringstekniska avsättningar 1 740 miljoner euro 
(1 977) och solvenskapitalkravet (SCR) enligt försäkringsbo-
lagslagen med beaktande av övergångsregeln för aktiekursrisk 
990 miljoner euro (1 087) och minimikapitalkravet (MCR) 248 
miljoner euro (272). Mandatum Life uppfyller således de lag-
stadgade solvenskapitalkraven. 

A = Förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar
B = Förlusttäckningskapacitet i uppskutna skatter
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