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Sammanfattning
Mandatum Livförsäkringsaktiebolag (nedan Mandatum Life) är ett solvent och ansett finländskt finansbolag 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.
Det redovisade resultatet före skatt i Mandatum Life-koncernens IFRS-bokslut för 2020 var 154 miljoner euro (280). Totalresultatet efter skatt som beaktar förändringarna i marknadsvärdet minskade
till 213 miljoner euro (308).
Omkostnadsrörelsens resultat steg under 2020 till 27 miljoner euro (24). Resultatet av riskrörelsen var
35 miljoner euro (35). Premieinkomsten för egen räkning sjönk till 1 051 miljoner euro (1 596). Premieinkomsten inom fondförsäkringar minskade och var 960 miljoner euro (1 476). År 2019 ingick både i
premieinkomsten och i de utbetalda ersättningarna en engångspost på 400 miljoner euro till följd av
förändringen i skattebehandlingen av livförsäkringsprodukter.
Mandatum Lifes kapitalbasmedel enligt försäkringsbolagslagen per den 31 december 2020 var med
beaktande av övergångsregeln för försäkringstekniska avsättningar 2 308 miljoner euro (2 290) och
solvenskapitalkravet (SCR) enligt försäkringsbolagslagen med beaktande av övergångsregeln för aktiekursrisk 1 230 miljoner euro (1 182) och minimikapitalkravet (MCR) 306 miljoner euro (296). Mandatum
Life uppfyller således de lagstadgade solvenskraven.
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Marknadsriskerna i balansräkningen och livsfalls- och annulationsrisken som räknas till teckningsriskerna utgör bolagets viktigaste risker betraktat utifrån kapitalkraven. Dessutom är de operativa riskerna
och riskerna relaterade till affärsverksamheten centrala risker med tanke på bolagets verksamhet och
kontinuitet.
Under det första kvartalet av 2020 spred sig den nya virusbaserade sjukdomen COVID-19 och eskalerade till en global pandemi. Under en kort tid inverkade pandemin avsevärt på avkastningen på investeringsmarknaden, men läget korrigerades under kalenderåret och intäkterna av placeringsverksamheten blev god. Pandemin har haft endast obetydliga effekter på kontinuiteten i bolagets verksamhet,
även om bolagets personal till stor del arbetat på distans ända sedan den 13 mars 2020. Bolagets kontinuitetsplaner har omfattat en beredskapsplan för en pandemi och under de rådande förhållandena
har de planer som gjorts upp på förhand fungerat väl och verksamheten har inte varit exponerad för
störningar eller dröjsmål.
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