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Sammanfattning

Mandatum Livförsäkringsaktiebolag (nedan Mandatum Life) är ett solvent och ansett finländskt fi-
nansbolag och en del av Sampokoncernen. Mandatum Life har verksamhet i Finland och Baltikum och 
erbjuder spar- och pensionsförsäkringar samt försäkringar som täcker risker i samband med dödsfall, 
sjukdom och arbetsoförmåga. Mandatum Life är ledande pensionsförsäkrare inom företagssegmentet, 
som är hörnstenen i Mandatum Lifes kundstrategi.

Mandatum Life hör till Mandatumkoncernen, vars moderbolag är Mandatum Holding Ab. Man-
datum Life rapporterar sitt eget resultat som en del av Mandatumkoncernens IFRS-bokslut. Det 
redovisade resultatet före skatt i Mandatumkoncernens IFRS-bokslut för 2021 var 247 miljoner 
euro (154), varav andelen för segmenten i anslutning till Mandatum Life utgjorde 244 miljoner euro 
före koncernelimineringar. Totalresultatet efter skatt som beaktar förändringarna i marknadsvärdet 
steg till 303 miljoner euro (213). 

Resultatet av Mandatum Lifes omkostnadsrörelse 2021 var 27 miljoner euro (27). Resultatet av riskrö-
relsen utgjorde 43 miljoner euro (38). Premieinkomsten för egen räkning steg till 1 367 miljoner euro (1 
051). Premieinkomsten inom fondförsäkringar ökade och var 1 279 miljoner euro (960). 

Mandatum Lifes kapitalbasmedel enligt försäkringsbolagslagen per den 31 december 2021 var med 
beaktande av övergångsregeln för försäkringstekniska avsättningar 2 564 miljoner euro (2 308) och 
solvenskapitalkravet (SCR) enligt försäkringsbolagslagen 1 352 miljoner euro (1 230) och minimikapi-
talkravet (MCR) 338 miljoner euro (306). Mandatum Life uppfyller de lagstadgade solvenskraven.

 

Marknadsriskerna i balansräkningen och livsfalls- och annullationsrisken som räknas till tecknings-
riskerna utgör bolagets viktigaste risker betraktat utifrån kapitalkraven. Dessutom är de operativa 
riskerna och riskerna relaterade till affärsverksamheten centrala risker med tanke på bolagets verk-
samhet och kontinuitet.

Under det första kvartalet 2020 orsakade coronaviruset en global pandemi, som har pågått sedan dess 
och påverkat människornas och företagens dagliga verksamhet. Pandemin har hittills inte haft och för-
väntas heller inte ha någon betydande inverkan på resultatet av bolagets riskrörelse.
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Solvenskrav efter riskkomponent (övergångsregeln beaktad)
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