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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 arbetsoförmå-
ga. 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 2019 var 280 miljoner euro 
(450). Totalresultatet som beaktar förändringarna i marknadsvärdet efter skatt ökade till 308 miljoner euro (112). 

Omkostnadsrörelsens resultat minskade under 2019 till 24 miljoner euro (35). Resultatet av riskrörelsen 
var 35 miljoner euro (33). Premieinkomsten för egen räkning steg till 1 596 miljoner euro (1 074). Premiein-
komsten inom fondförsäkringar ökade och var 1 476 miljoner euro (976). I premieinkomsten för 2019 ingår 
exceptionella poster till ett värde av cirka 400 miljoner euro.

Mandatum Lifes kapitalbasmedel enligt försäkringsbolagslagen per den 31 december 2019 var med beak-
tande av övergångsregeln för försäkringstekniska avsättningar 2 290 miljoner euro (1 740) och solvenska-
pitalkravet (SCR) enligt försäkringsbolagslagen med beaktande av övergångsregeln för aktiekursrisk 1 182 
miljoner euro (990) och minimikapitalkravet (MCR) 296 miljoner euro (248). Kapitalbasen ovan avviker 
från de uppgifter som publicerats i bolagets årsredovisning, huvudsakligen på grund av återtagning av ett 
tidigare fattat beslut om utdelning. Mandatum Life uppfyller således de lagstadgade solvenskraven. 

 Marknadsriskerna i balansräkningen och livsfalls- och annulationsrisken som räknas till teckningsris-
kerna 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. Som en följd av detta tog exempelvis i Finland staten genom separat definierade 
förordningar i bruk beredskapslagen avsedd för undantagsförhållanden. Pandemin har haft betydande 
konsekvenser för den globala ekonomiska aktiviteten och medfört att affärsefterfrågan minskat drama-
tiskt i många olika företag. Naturligtvis har pandemin också inverkat på Mandatum Life. Fluktuationerna 
på finansmarknaden har inverkat på investeringarnas värdering och detta resulterade i en betydande 
nedgång i bolagets kapitalbasmedel under årets första kvartal. Samtidigt sjönk också bolagets solvenskrav 
betydligt till följd av inverkan av flera faktorer, vilket lett till att bolagets solvens varit fortsatt god och den 
låg på 205 % den 31 mars 2020. På kontinuiteten i bolagets verksamhet har pandemin haft endast obetyd-
liga effekter, även om bolagets personal arbetat på distans sedan den 13 mars. Bolagets kontinuitetsplaner 
har omfattat en beredskapsplan för en pandemi och de planer som gjorts upp på förhand har fungerat 
under de rådande förhållandena och verksamheten har inte orsakats störningar eller dröjsmål.
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