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Alan kehitys kotimaassa
Henkivakuutustoimiala kasvoi vuonna 
2013 maksutulolla mitattuna voimak-
kaasti. Suomessa toimivien henkivakuu-
tusyhtiöiden maksutulo nousi Finans-
sialan Keskusliiton tilastojen mukaan 
40 prosenttia edellisestä vuodesta 5,4 
miljardiin euroon (3,8 vuonna 2012). 
 Sijoitussidonnainen maksutulo kasvoi 
toimialalla 54 prosenttia 4 558 miljoo-
naan euroon (2 952) ja sen osuus koko 
alan maksutulosta kasvoi 85 prosent-
tiin (77). Perustekorkoinen maksutulo 
pienentyi 8 prosentilla 824 miljoonaan 
euroon (891). 

Tuotealueista voimakkaimmin kas-
voivat kapitalisaatiosopimukset, joiden 
maksutulo nousi 85 prosenttia 1 965 
miljoonaan euroon (1 063). Sijoitus- ja 
säästämistuotteiden suosion lisääntymi-
nen näkyi myös säästöhenkivakuutus-
ten maksutulossa, joka kasvoi edellis-
vuoteen nähden 47 prosenttia ja oli 
2 218 miljoonaa euroa (1 506). Riskihen-
kivakuutusten maksutulo ilman työn-
tekijäin ryhmähenkivakuutusta oli 340 
miljoonaa euroa (331). Työntekijäin ryh-
mähenkivakuutuksen maksutulo oli 42 
miljoonaa euroa (42).

Vuoden 2013 alusta tuli voimaan 
 uusia heikennyksiä eläkesäästämi-
sen verovähennysoikeuden ehtoihin ja 
 yksilöllisen eläkevakuutuksen maksu-
tulo jatkoi pienenemistään ollen 539 
miljoonaa euroa (589). Ryhmäeläkeva-
kuutusten maksutulo pienentyi 11 pro-
senttia, mikä johtui perustekorkoisten 
maksujen 16 prosentin laskusta. Ryhmä-
eläkevakuutusten sijoitussidonnainen 
maksutulo säilyi edellisvuoden tasolla 
96 miljoonassa eurossa.

Yksityishenkilöiden ottamien vakuu-
tusten maksutulo kasvoi 48 prosenttia  
4 284 miljoonaan euroon (2 891). 
 Yritysvakuutusten maksutulo kasvoi 15 
prosenttia ja oli 1 098 miljoonaa euroa 
(952). Kotitalouksien osuus alan maksu-
tulosta nousi 80 prosenttiin (75).

Henkivakuutusalan vakuutussääs-
töt kasvoivat kertomusvuoden aikana 11 
prosenttia ja olivat 38,3 miljardia euroa 
(34,5). Sijoitussidonnaisten vakuutus-
säästöjen määrä kasvoi 28 prosenttia 
21,5 miljardiin euroon (16,8). Kotitalouk-
sien osuus alan vakuutussäästöistä oli 
72 prosenttia (71).

Toiminnan tulos 
Mandatum Lifen konsernitilinpäätös 
on laadittu kansainvälisten tilinpäätös-
standardien (IFRS) mukaan. Emoyhtiön 
erillistilinpäätös on laadittu kansallisia 
säännöksiä noudattaen. Konsernitilin-
päätöksen tulos poikkeaa emoyhtiön 
 tuloksesta pääosin sijoitustoiminnan 
erilaisista kirjaussäännöistä johtuen. 

Mandatum Life -konsernin kokonais-
tulos käyvin arvoin verojen jälkeen oli 
220 miljoonaa euroa (286), josta käyvän 
arvon rahaston muutos oli 101 miljoonaa 
euroa (177). 

Konsernin IFRS -kirjanpidon 
 mukainen voitto ennen veroja oli 153 
miljoonaa euroa (136), ja tulos verojen 
jälkeen oli 119 miljoonaa euroa (108). 
Baltian  tytäryhtiön tulos oli -0,5 miljoo-
naa  euroa (0,8).  Emoyhtiön kansallisin 
säännöksin laskettu tilikauden voitto oli 
174 miljoonaa euroa (105).

Konsernin IFRS -säännöin laskettu 
vakavaraisuuspääoma oli 1 403 miljoo-
naa euroa (1 391). Emoyhtiön kansallisin 
säännöin laskettu toimintapääoma oli  
1 385 miljoonaa euroa (1 378), eli 6,3-ker-
tainen vaadittuun vähimmäismäärään 
nähden. Emoyhtiön vakavaraisuusaste 
oli 27,7 prosenttia (27,8).

Mandatum Life -konsernin taseen 
loppusumma oli 10 172 miljoonaa euroa 
(9 480), josta oman pääoman osuus oli 
1 260 miljoonaa euroa (1 140). Omaan 
pääomaan sisältyy sijoitusten käyvän 
arvon rahasto, jonka verovelalla oikais-
tu määrä oli 492 miljoonaa euroa (391).

Vakuutusmaksutulo 
Mandatum Life -konsernin kokonais-
maksutulo jälleenvakuuttajien osuutta 
vähentämättä oli kertomusvuonna 1 068 
miljoonaa euroa (983) ja omalla vas-
tuulla oleva maksutulo 1 063 miljoonaa 
 euroa (977). Vastaanotetun jälleenva-
kuutuksen osuus kokonaismaksutulos-
ta oli 4 miljoonaa euroa (2). Konsernin 
 ensivakuutuksen maksutulo oli 1 064 
miljoonaa euroa (981).    

Toiminta kotimaassa
Mandatum Lifen myynnin pääpainopis-
tealueet ovat sijoitussidonnaiset säästö-
sopimukset, ryhmäeläkkeet ja riskiva-
kuutukset sekä tytäryhtiö Innovan tar-
joamat henkilöstörahasto- ja eläkepal-
velut. Vuonna 2013 sijoitussidonnainen 
maksutulo nousi yhtiön historian kor-
keimmalle tasolle. Tämä oli seuraus- 

TULOSANALYYSI

Konserni, IFRS

Milj. € 2013 2012 muutos

Vakuutusmaksutulo (omalla vastuulla) 1 063 977 86

Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut  
sekä arvonkorotukset ja niiden oikaisut 568 573 -5

Maksetut korvaukset -740 -714 -26

Vastuuvelan muutos ennen lisäetuja -638 -598 -40

Liikekulut -96 -96 0

Vakuutustekninen tulos ennen lisäetuja 157 143 14

Muut korkokulut -7 -7 1

Muut tuotot ja kulut 6 3 2

Liikevoitto 156 139 17

Lisäedut -3 -3 0

Voitto ennen satunnaisia eriä, varauksia ja veroja 153 136 17

Verot -33 -28 -6

Tilikauden voitto 119 108 11

Käyvän arvon rahaston muutos 101 177 -77

Tulos käyvin arvoin 220 286 -66

Hallituksen toimintakertomus  
1.1.–31.12.2013
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ta Danske Bank -jakelukanavan sekä 
omien jakelukanavien kasvaneista mak-
sutulovolyymeista. Yhtiön vastuuvelan 
rakenteessa tapahtui kertomusvuonna 
merkittävä käänne, kun sijoitussidon-
nainen vastuuvelka ylitti ensimmäistä 
kertaa laskuperustekorollisen vastuuve-
lan määrän.  

Emoyhtiön ensivakuutuksen koti-
maisen liikkeen maksutulo nousi 10 % 
prosenttia ja oli 1 032 miljoonaa euroa 
(947). Luku ei sisällä Baltian kapitali-
saatiosopimusten 24 miljoonan euron 
maksutuloa (28). Yksilöllisten eläkeva-
kuutusten ja ryhmäeläkevakuutusten 
osuus maksutulosta oli 223 miljoonaa 
euroa (254), henkivakuutusten osuus 
378  miljoonaa euroa (314) ja sijoitusso-
pimuksiin kirjattavien kapitalisaatioso-
pimuksien osuus 430 miljoonaa euroa 
(379). 

Sijoitussidonnaisten vakuutus-
ten maksutulo nousi 13 prosenttia 880 
miljoonaan euroon (780). Ennätyskor-
keasta sijoitussidonnaisesta maksutu-
losta huolimatta sen markkinaosuus 
 laski 19,3 prosenttiin (26,2) alan maksu-
tulon  kasvaessa erittäin voimakkaasti. 

ENSIVAKUUTUKSEN MAKSUTULO

Konserni, IFRS

Milj. € 2013 2012 muutos

Vakuutussopimukset

Sijoitussidonnainen yksilöllinen henkivakuutus 331 266 65

Muu yksilöllinen henkivakuutus 50 50 0

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus 12 14 -2

Muu ryhmähenkivakuutus 8 6 2

Henkivakuutus yhteensä 401 337 64

Sijoitussidonnainen yksilöllinen eläkevakuutus 81 87 -5

Muu yksilöllinen eläkevakuutus 21 23 -2

Sijoitussidonnnainen ryhmäeläkevakuutus 57 68 -11

Muu ryhmäeläkevakuutus 64 76 -12

Eläkevakuutus yhteensä 223 255 -31

Vakuutussopimukset yhteensä 624 591 33

Sijoitussopimukset

Sijoitussidonnainen kapitalisaatiosopimus 440 389 50

Muu kapitalisaatiosopimus 0 0 0

Sijoitussopimukset yhteensä 440 389 50

Ensivakuutuksen maksutulo yhteensä 1 064 981 83

Maksutulolla mitattuna yhtiön tuo-
tealueista eniten kasvoivat säästöhen-
kivakuutukset, joiden maksutulo nousi 
edellisvuodesta 25 prosenttia 320 mil-
joonaan euroon (256). Kapitalisaatio-
sopimusten osalta maksutulon kasvua 
kertyi 14 prosenttia. Riskihenkivakuu-
tuksen maksutulo jatkoi myös kasvuaan 
ja oli 46 miljoonaa euroa (44). Työnteki-
jöiden ryhmähenkivakuutuksesta mak-
sutuloa kertyi 12 miljoonaa euroa (14).

Ryhmäeläkevakuutusten maksutulo 
laski 16 prosenttia 121 miljoonaan  euroon 
(144). Uusmyynnistä myös yritysseg-
mentin osalta poistuneen yksilöllisen 
eläkevakuutuksen maksutulo laski  
7 prosenttia 102 miljoonaan euroon (110). 

Kotimaassa Mandatum Life oli mak-
sutulolla mitattuna markkinajohta-
ja yritysvakuuttamissegmentissä 40,7 
prosentin (44,7) markkinaosuudellaan. 
Mandatum Lifen ensivakuutuksen mak-
sutulon kokonaismarkkinaosuus laski 
19,2 prosenttiin (24,5).

Henkilöstörahasto- ja eläkepalvelui-
ta tarjoavan Mandatum Lifen tytäryh-
tiö Innovan liikevaihto oli 4 miljoonaa 
euroa (3).

Ulkomainen toiminta 
Baltian tytäryhtiön toiminnan painopis-
te on kotimaan tavoin varainhoitopalve-
luissa, sijoitussidonnaisissa vakuutuksis-
sa ja riskihenkivakuutuksissa. Yhteistyö 
Danske Bankin kanssa jatkuu emoyhtiön 
tekemän pitkäaikaisen jakeluyhteistyö-
sopimuksen mukaisesti myös Baltiassa.

Baltian tytäryhtiön maksutulo 
oli yhteensä 32 miljoonaa euroa (33). 
 Sijoitussidonnaisten vakuutusten osuus 
koko hoidossa olevista 159 miljoonan eu-
ron vakuutussäästöistä oli 141 miljoonaa 
euroa.

Baltiassa riskivakuutusten kysyn-
tä lisääntyi ja riskisumma nousi 535 
 miljoonaan euroon (495).

Sijoitustoiminta 
Mandatum Lifen sijoitustoiminnan ta-
voitteena on saavuttaa hyväksyttävällä 
riskitasolla korkein mahdollinen tuotto. 
Onnistunut sijoitustoiminta mahdollistaa 
vakuutuksenottajille hyvän nimellistuo-
ton ja kartuttaa toimintapääomaa sekä 
täyttää omistajien tuotto-odotukset. 
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Sekä tuoton lisäämiseksi että riskin 
pienentämiseksi sijoitussalkku pyritään 
hajauttamaan sekä maantieteellisesti 
että eri omaisuusluokkien kesken. 

Vuoden 2013 sijoitusympäristö oli 
kokonaisuudessaan suotuisa. Sijoitus-
salkun kokonaistuotto vuonna 2013 oli 
7,1 prosenttia (9,4 vuonna 2012). Korko-
taso heilahteli vuoden aikana voimak-
kaasti päätyen hienoiseen nousuun 
 suhteessa vuoden alkuun. Yrityslainojen 
kysyntä säilyi erittäin vahvana ja mar-
ginaalit tiukentuivat edelleen. Korko-
salkun kokonaistuotto oli 3,3 prosenttia 
(9,1). Osakemarkkinat kehittyivät erit-
täin vahvasti ja koko vuoden tuotoksi 
muodostui 19,1 prosenttia (12,6). Euro 
vahvistui vuoden aikana, jonka seurauk-
sena valuuttaposition suojaamattoman 
osan tulos painui selvästi negatiiviseksi. 

Vuoden päättyessä konsernin sijoi-

tuskannan käypä arvo oli 5 452 miljoo-
naa euroa (5 519).  Suomeen sijoitettu-
na oli 38 prosenttia (40), muulle euro-
alueelle 30 prosenttia (20) ja muualle 
 ulkomaille 32 prosenttia (40) kaikista 
sijoituksista.

Korkoriskillisiä sijoituksia on sijoi-
tuskannasta 59 prosenttia (57). Korko-
salkun duraatio 31.12.2013 oli 1,8 vuot-
ta (1,8). Korkosijoituksista joukkovel-
kakirjalainat olivat 47 prosenttia (43), 
korkorahastot kaksi prosenttia (4) ja 
 rahamarkkinasijoitukset mukaan lukien 
käteinen 10 prosenttia (10) sijoituskan-
nasta.

Sijoituskannan osakepaino oli vuo-
den lopussa 27 prosenttia (29). Tähän 
lukuun sisältyvät suorat osakesijoituk-
set 12 prosenttia (13) ja sijoitukset osa-
kerahastoihin 14 prosenttia (16). Lisäksi 
osakeriskillisten pääomarahastosijoitus-

ten osuus oli neljä prosenttia (5), sekä 
vaihtoehtoisten rahastosijoitusten osuus 
kuusi prosenttia (6) sijoituskannasta.

Vuoden lopussa sijoituskannassa 
oli pääomarahastotyyppisiä sijoituksia, 
 jotka sisältävät osakeriskin lisäksi myös 
kiinteistö- ja korkoriskiä, 640 miljoonaa 
euroa (752), niihin jäljellä olevia rahas-
tositoumuksia on kaikkiaan 377 miljoo-
naa euroa (351). Pääoma sitoutuu näi-
hin rahastoihin jatkossa usean vuoden 
 aikana sitä mukaa kuin rahastot tekevät 
uusia sijoituksia. Näistä sitoumuksista 
27,4 miljoonaa euroa (4,1) liittyy sijoitus-
sidonnaisten vakuutusten katteena ole-
viin sijoituksiin, joihin on odotettavissa 
myös vastaava maksutulo. Allokaatio-
kuvassa pääomarahastojen osuus  pitää 
sisällään vain osakeriskiä sisältävät 
pääomarahastot, kun taas kiinteistö- ja 
korkoriskiä sisältävät pääomarahasto-

Kuva 4 – 1: Sijoitussalkun allokaatio

31.12.2013
5 452 milj. €

  Korkosijoitukset
  Osakkeet
  Pääomarahastot
  Kiinteistöt
   Vaihtoehtoiset 
sijoitukset

59 %
27 %

4 %
4 %
6 %

31.12.2012
5 519 milj. €

  Korkosijoitukset
  Osakkeet
  Pääomarahastot
  Kiinteistöt
   Vaihtoehtoiset 
sijoitukset

58 %
29 %

5 %
3 %
6 %

SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTTO KÄYVIN ARVOIN

                  Konserni, IFRS

Milj. € 2013 2012 muutos

Muu kuin sijoitussidonnainen liike

Korot 119 149 -30

Osingot 87 67 20

Kiinteistöjen tuotot ja kulut 2 4 -2

Myyntivoitot ja -tappiot 122 40 82

Pysyvät arvonalentumiset -33 -39 6

Kurssivoitot ja -tappiot 4 19 -15

Sijoitustoiminnan liikekulut ja poistot -12 -12 0

Muu arvostaminen 1 10 -9

Muut tuotot ja kulut 8 41 -33

Yhteensä 298 280 18

Käyvän arvon rahaston muutos (ennen veroja) 97 235 -138

Taseen ulkopuolisten arvostuserojen muutos 2 3 -1

Yhteensä käyvin arvoin 397 518 -121
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tyyppiset sijoitukset on sisällytetty näi-
tä riskejä vastaaville riveille. 

Kiinteistösijoitusten osuus sijoitus-
kannasta oli neljä prosenttia (3) jakau-
tuen suoriin ja epäsuoriin siten, että 
kiinteistösijoituksista suoria oli 62 pro-
senttia (62) ja epäsuoria eli rahasto-
osuuksia, laina- ja osakesijoituksia oli 38 
prosenttia (38). 

Omana tase-eränään olevat sijoitus-
sidonnaisia vakuutuksia kattavat sijoi-
tukset olivat konsernissa 4 558 miljoo-
naa euroa (3 768).

Mandatum Life -konsernin sijoitus-
toiminnan tuloslaskelman mukainen 
voitto oli 569 miljoonaa euroa (575). 
 Sijoitussidonnaisten vakuutusten kat-
teena olevien sijoitusten osuus voitosta 
oli 270 miljoonaa euroa (294).  

Tilivuoden korkotuotot olivat 119 
miljoonaa euroa (149). 87 miljoonan 
 euron osinkotuotoista (67) kotimaisis-
ta osakkeista saatiin 38 prosenttia (50), 
pääomarahastojen voitto-osuuksista 
57 prosenttia (50) ja pörssinoteeratuis-
ta indeksirahastoista 5 prosenttia (-). 
Tulokseen sisältyy nettomyyntivoittoa 
122 miljoonaa euroa (40), joista 56 mil-
joonaa realisoitui pörssinoteeratuista 
indeksirahastoista, 12 miljoonaa joukko-
velkakirjalainoista ja kotimaisista osak-
keista 54 miljoonaa, josta neljän suu-
rimman myyntikohteen, YIT:n, Stora 
Enson, Nesteen ja Kemiran myyntivoit-
tojen osuus on 62 prosenttia. Kurssi-
voitot 4 miljoonaa euroa (19) sisältävät 
valuuttajohdannaisten tulokset sekä 
joukkovelkakirjalainojen valuuttakurssi-
muutokset. 

Yhtiön hallituksen vahvistaman 
 sijoitussuunnitelman mukaisesti sijoi-
tustoiminnassa käytettiin termiini- ja 
optiosopimuksia sekä koron- ja luot-
toriskinvaihtosopimuksia aktiivisesti 
olemassa olevien positioiden ja taseen 
korkoriskin suojaamiseen sekä lisätuot-
tojen hankkimiseen. Johdannaisia seu-
rataan yhdessä alla olevien sijoitusten 
kanssa ja niihin sisältyvä riski lasketaan 
tarkasteluhetken markkinatilannetta 
vastaavasti. Johdannaispositio mitoite-
taan siten, että salkun kokonaisriski ei 
ylitä hallituksen vahvistamia rajoja. 

Tilikaudella on sovellettu suojauslas-
kentaa valuuttamääräisten rahastojen 
käyvän arvon suojaukseen valuuttaris-
kiltä. Suojauksen tuloksena kirjattiin 
käyvän arvon rahaston sijaan tulokseen 
tappiota 18 miljoonaa euroa (-11). 

Johdannaisiin liittyvät voitot olivat 
kaiken kaikkiaan 29 miljoonaa euroa 
(55). Nämä sisältyvät eriin valuutta-
kurssivoitot ja -tappiot, muut tuotot ja 
kulut sekä korkotuotot ja -kulut. Voitot 
muodostuvat korkojohdannaisista 12 

miljoonaa euroa (51), valuuttajohdan-
naisista 20 miljoonaa euroa (16), joista 
kirjanpidollisesti suojaavien osuus oli 18 
miljoonaa (12). Osake- ja luottoriskijoh-
dannaiset olivat tappiollisia yhteensä 3 
miljoonaa euroa (-13). 

Omaan pääomaan sisältyvä käy-
vän arvon rahasto kasvoi tilivuonna 
97 miljoonaa euroa (235) ennen veroja. 
Käyvän arvon rahaston muutoksesta 
osakkeiden ja rahastojen osuus oli 139 
miljoonaa euroa (163), josta kotimais-
ten osakkeiden osuus oli 68 miljoonaa 
euroa. Korkoinstrumenttien vaikutus 
käyvänarvon rahaston muutokseen oli 
-42 miljoonaa euroa (72) ja tässäkin po-
sitiossa suurimman muutoksen aiheut-
ti kotimaiset yrityslainamarkkinat -19 
miljoonaa euroa. Pysyviksi arvonalentu-
mistappioiksi käyvän arvon rahastosta 
kirjattiin 33 miljoonaa euroa (-37), joista 
noin puolet aiheutui pääomarahastosi-
joituksista.  

Vastuuvelka  
ja asiakashyvitykset 
Konsernitilinpäätöksessä noudatettujen 
IFRS-standardiin pohjautuvien sääntö-
jen vaikutukset vastuuvelkaan on selvi-
tetty konsernitilinpäätöksen laadintape-
riaatteissa. Vakuutus- ja sijoitussopi-
musten velan laskennassa noudatetaan 
pääosin kansallisia vastuuvelan lasken-
taperiaatteita lukuun ottamatta tasoi-
tusmäärää. 

Kansallisen tilinpäätöskäytän-
nön mukaisesti vakuutus- ja sijoitus-
sopimuksista aiheutuva velka kirja-
taan  vastuuvelaksi, jonka muodostavat 
 vakuutusmaksu- ja korvausvastuu.

Mandatum Life -konsernin vakuu-
tus- ja sijoitussopimusten yhteenlas-
kettu vastuuvelka taseessa oli kauden 
päättyessä jälleenvakuuttajan osuutta 
vähentämättä 8 544 miljoonaa euroa  
(7 904), josta sijoitussidonnaisten sopi-
musten osuus oli 4 617 miljoonaa euroa 
(3 833). Baltian tytäryhtiön osuus vas-
tuuvelasta oli 159 miljoonaa euroa (153), 
josta 142 miljoonaa euroa (134) on sijoi-
tussidonnaista liikettä.

Valtaosa vakuutus- ja sijoitussopi-
musten vastuuvelasta muodostuu emo-
yhtiön kotimaisesta vakuutustoimin-
nasta. Emoyhtiön kansallisin laskenta-
periaattein laskettu vastuuvelka ennen 
jälleenvakuuttajien osuutta oli vuoden 
2013 lopussa 8 471 miljoonaa euroa  
(7 828).  Jälleenvakuuttajien osuus vas-
tuuvelasta oli 2,7 miljoonaa euroa (3,4). 

Emoyhtiön sijoitussidonnaisen 
 sopimuskannan vastuuvelka oli kauden 
päättyessä 4 549 miljoonaa euroa  
(3 765). Luku sisältää Baltian kapitali-

saatiosopimuksen. Sijoitussidonnaisen 
liikkeen osuus emo-yhtiön vastuuvelasta 
oli 54 prosenttia. Vastaanotetun jälleen-
vakuutuksen vastuuvelka oli kauden 
päättyessä 5,5 miljoonaa euroa (1,9).

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus-
liikkeen vastuuvelka oli emoyhtiössä 
17,9 miljoonaa euroa (20,2).

Kotimaisessa toiminnassa vastuu-
velalle vuonna 2013 hyvitetty kokonais-
hyvitys oli vakuutuslajista riippuen 
1,25–4,5 prosenttia. Kokonaishyvityk-
seen sisältyi 0–1,5 prosentin asiakashy-
vitys, jonka määrä vaihtelee vakuutus-
lajista ja laskuperustekorosta riippuen.  
Asiakashyvityksissä pyritään jatkuvuu-
teen pääomamarkkinoiden heilahteluis-
ta huolimatta. 

Emoyhtiön vastuuvelkaan sisäl-
tyy vakuutussäästöille tilivuodelta 2013 
 annettavia asiakashyvityksiä 2,9 mil-
joonaa euroa (3,2). Tulevien lisäetujen 
 vastuu oli tilikauden lopussa 0,2 miljoo-
naa euroa (0,03). 

Suurimmassa osassa korkotuottoi-
sia sopimuksia laskuperustekorko on 
3,5 prosenttia. Suomessa ennen vuotta 
1999 myydyissä yksilöllisissä vakuutuk-
sissa laskuperustekorko on 4,5 prosent-
tia, joka on myös määräysten mukai-
nen korkein sallittu diskonttauskorko. 
 Näiden vakuutusten vastuuvelan dis-
konttauskorko on alennettu 3,5 pro-
senttiin, mistä johtuen vastuuvelkaa on 
täydennetty 75 miljoonalla eurolla (71 
miljoonaa euroa vuonna 2012). Lisäksi 
71 miljoonaa euroa on varattu laskupe-
rustekoron alentamiseen 2,25 prosent-
tiin vuoden 2014 osalta ja 2,75 prosent-
tiin vuodeksi 2015. Tämä täydennys 
alentaa vastuuvelasta sijoitustoiminnal-
le tulevan vähimmäistuottovaateen 2,25 
prosenttiin vuoden 2014 ja 2,75 prosent-
tiin vuoden 2015 osalta. Molemmat erät 
huomioiden Mandatum Lifen vastuuvel-
kaa on kasvatettu alhaisten korkotaso-
jen johdosta yhteensä 146 miljoonalla 
eurolla (118).

Runsasvahinkoisten vuosien varalle 
kansallisin laskentaperiaattein lasket-
tuun vastuuvelkaan sisältyvä tasoitus-
määrä oli vuoden lopussa 12 miljoo-
naa euroa (11,1). Konsernitilinpäätök-
sessä tasoitusmäärä sisältyy omaan 
 pääomaan ja verovelkaan.

Vastuuvelan riittävyystestin mu-
kaan vastuuvelka on riittävä. Vastuuve-
lan jakautumisesta ja muutoksesta on 
 tarkempi selvitys tilinpäätöksen riskien-
hallintaa käsittelevässä liitteessä.

Kohtuusperiaate
Vakuutusyhtiölain 13 luvun mukaan 
henkivakuutusyhtiössä on noudatettava 
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ns. kohtuusperiaatetta sellaisten vakuu-
tusten kohdalla, joilla on vakuutusso-
pimuksen mukaan oikeus vakuutusten 
mahdollisesti tuottaman ylijäämän pe-
rusteella myönnettäviin lisäetuihin. 

Mandatum Lifen tavoitteena on an-
taa pitkällä aikavälillä voitonjakoon oi-
keutetuille vakuutussäästöille ennen ku-
luja ja veroja kokonaishyvitys, joka olisi 
vähintään kunakin hetkenä matalaris-
kisimpinä pidettävien pitkien korkosi-
joitusten korkotason mukainen. Tämän 
hetken tulkinnan mukaisesti Saksan 
valtion joukkovelkakirjalainat olisivat 
lähimpänä riskitöntä pitkää korkosijoi-
tusta. Toistaiseksi kuitenkin kokonais-
hyvityksen tavoitetasona on säästöva-
kuutusten osalta 5 vuoden ja eläkeva-
kuutusten osalta 10 vuoden Suomen 
 valtion joukkovelkakirjalainan korko-
tasoa vastaava tuotto. Kokonaishyvitys 
muodostuu laskuperustekorosta ja vuo-
sittain määrättävistä lisäeduista. 

Mandatum Lifen hallitus päättää 
lisäedut vuosittain ja niiden määrään 
vaikuttaa mm. yleinen korkotaso, yh-
tiön onnistuminen sijoitustoiminnassa 
pitkällä aikavälillä, vakuutuksen lasku-
perustekoron taso sekä yhtiön vakava-
raisuus. Lisäksi lisäetutasossa otetaan 
huomioon, jos yhtiön tulee ko. vakuutus-
lajin osalta varautua tulevaisuuden osal-
ta oletettua korkeampiin korvausmeno-
ihin johtuen mm. vakuutettujen kuol-
leisuuden merkittävästä muutoksesta. 
Yhtiön Internet-sivuilta löytyy yksityis-
kohtaisempi kuvaus lisäetutavoitteesta 
sekä selvitys annetuista lisäeduista.

Riskivakuutuksessa kohtuusperiaa-
tetta sovelletaan kuolemantapausturvi-
en osalta korotettujen korvaussummien 
tai maksunalennusten muodossa. 

Lisäetujen tasossa pyritään jatku-
vuuteen.

Tavoitteet ovat voimassa toistaisek-
si. Mandatum Lifen hallituksella on oi-
keus muuttaa tavoitetta ja periaatteita 
vakuutusyhtiöitä säätelevän lainsää-
dännön puitteissa. Julkaistut lisäetujen 
jakoperusteet ja kohtuusperiaatteen so-
veltaminen eivät ole osa vakuutussopi-
musta.

Yhtiön vakavaraisuusasema 
 pyritään pitämään sellaisena, että se ei 
 rajoita lisäetujen antamista vakuutuk-
senottajille eikä omistajille suunnatta-
vaa voitonjakoa.

Viron, Latvian ja Liettuan lainsää-
dännössä ei ole kohtuusperiaatetta 
 vastaavaa sääntelyä.

Korvauskulut 
Mandatum Life -konsernin omalla vas-
tuulla olevat korvauskulut olivat yhteen-

sä 734 miljoonaa euroa (673) sisältäen 
korvaustoiminnan hoitokulut. Korva-
uskulujen määrää pienentää lukuun 
sisältyvä korvausvastuun muutos - 7,3 
 miljoonaa euroa (- 41). Korvauskulut 
ovat pääosin kotimaiseen liikkeeseen 
liittyviä. Baltian tytäryhtiön osuus kor-
vauskuluista on 25 miljoonaa euroa (24). 

Mandatum Life -konsernista mak-
settiin tilikauden aikana korvauksia yh-
teensä 741 miljoonaa euroa (714), josta 
jälleenvakuuttajien osuus oli 3,1 miljoo-
naa euroa (3,9).  Sijoitussidonnaisten 
vakuutusten osuus maksetuista korva-
uksista oli 345 miljoonaa euroa (289).

Emoyhtiö Mandatum Life maksoi 
tilivuonna eläkkeitä n. 61 000 eläkkeen-
saajalle yhteensä 319 miljoonaa euroa 
(320).  Näistä ryhmäeläkevakuutuksiin 
liittyi 57 prosenttia (58).  Erilaisia mui-
ta korvauksia maksettiin yhteensä lähes 
38 000 kappaletta. Sopimuksen mukaan 
erääntyviä säästösummia maksettiin 
20 miljoonaa euroa (68). Takaisinosto-
jen määrä oli 322 miljoonaa euroa (245), 
henkivakuutusten riskikorvausten mää-
rä 73 miljoonaa euroa (70) ja jälleenva-
kuutuskorvaukset 1 miljoonaa euroa (1). 

Liikekulut ja henkilöstö 
Mandatum Life -konsernin liikekulut 
olivat 100 miljoonaa euroa (101). Liike-
kuluista Baltian tytäryhtiön osuus oli 
6 miljoonaa euroa (6). Innovan osuus 
liikekuluista oli 4 miljoonaa euroa (4). 
Emoyhtiön liikekulut olivat 90 miljoo-
naa euroa (91). 

Vuonna 2013 Mandatum Life -kon-
sernin liikekustannussuhde oli 105,4 
prosenttia (112,7). Kokonaisliikekus-
tannussuhde, jonka nimittäjässä on 
huomioitu kaikki liikekulujen kattami-
seen  tarkoitetut tuotot, oli konsernin 
osalta 86,2 prosenttia (93,4). Konsernin 
 liikekulut sisältävät hankintakuluja 33 
 miljoonaa euroa (37).

Emoyhtiön liikekustannussuhde oli 
101,9 prosenttia (109,9) ja kaikki kulujen 
kattamiseen saadut tuotot mukaan lu-
kien 83,9 prosenttia (91,6). Mandatum 
Life ei jaksota vakuutusten hankinta-
kuluja, jolloin vakuutuksen ensimmäi-
sen eli hankintavuoden tulos on yleensä 
hankintakuluista johtuen negatiivinen.

Keskeinen teema Mandatum Lifessa 
vuonna 2013 oli tehokkuuden paranta-
minen. Vuoden alussa toiminnan tehos-
tamisen keinoja haettiin koko henkilö-
kunnan voimin. Ideoita tehokkuuden 
lisäämiseksi ja kustannussäästöjen löy-
tämiseksi saatiin runsaasti ja ohjelmal-
le asetetut tavoitteet saavutettiin. Kiin-
teiden kulujen lisäksi säästöjä löydettiin 
myös prosesseista, toimintojen keskit-

tämisestä ja tehokkaammista toiminta-
tavoista.

Vuoden alussa toteutettiin yritys-
myynnin uuden toimintamallin jalkaut-
taminen. Uuden myynti- ja hoitomal-
lin tavoitteena on myynnin tehokkaam-
pi ajankäyttö ja kohdentaminen sekä 
 asiakaskokeman parantaminen. Jatkos-
sa kasvotusten tavataan suuremmat 
ja potentiaalisimmat asiakkuudet, kun 
taas pienempiä asiakkuuksia palvel-
laan pääasiallisesti puhelimen ja verkon 
tukemana. Uuden toimintamallin myö-
tä myynnin osaamisen kehittämiseen 
 panostettiin erityisen paljon ja myynnin 
koulutuksia lisättiin. Vuoden 2013 lop-
puun mennessä jo lähes 90 % koko hen-
kivakuutusmyyntiin aiemmin erikoistu-
neesta myyntihenkilöstöstä oli suoritta-
nut Sijoituspalvelututkinnon (APV).

Mandatum Lifen strategisen linja-
uksen mukaan yhtiö haluaa kasvaa pal-
kitsemis- ja henkilöstöratkaisujen tar-
joajana ja sitouttaa oman henkilöstön 
ratkaisujen kehittämiseen. Edellisenä 
vuonna tytäryhtiö Innovan henkilöstölle 
perustettu henkilöstörahasto laajennet-
tiin vuonna 2013 koko Mandatum Lifen 
henkilökunnan käyttöön. Työntekijöillä 
on mahdollisuus rahastoida vuosittai-
sesta tulospalkkiosta maksimissaan 0,5 
kuukauden palkkaa vastaava summa. 
Rahastoidessaan palkkion työntekijä 
saa 20 prosentin lisähyvityksen, koska 
rahastoitavasta osuudesta ei makseta 
työnantajan sivukuluja. Kaikilla Man-
datum Lifen emoyhtiön työntekijöillä 
on lisäksi yhtiön ottama ryhmäeläke-
vakuutus.

Henkilöstötyytyväisyys on pysynyt 
hyvällä tasolla: marraskuussa toteu-
tetussa henkilöstön tyytyväisyystut-
kimuksessa kokonaistyytyväisyys oli 
76 prosenttia (2012: 77). Kaikkiaan 81 
prosenttia (83) piti Mandatum Lifea 
 erittäin hyvänä työpaikkana. 

Työhyvinvoinnin ja työkykyä tuke-
vien prosessien kehittäminen näkyy vii-
me vuosien aikana tasaisesti laskenees-
sa sairauspoissaoloprosentissa. Vuonna 
2013 sairauspoissaoloprosentti oli noin 
2,5 (2012: 3,3).

Mandatum Life emoyhtiön palve-
luksessa oli kertomusvuoden aikana 
kokopäiväisiksi työntekijöiksi (FTE) 
muunnettuna keskimäärin 424 henkilöä 
(430), joiden palveluita myytiin myös 
Keskinäiselle Vakuutusyhtiölle Kaleval-
le. Mandatum Life -konsernin henkilö-
lukumäärä oli kokonaisuudessaan 541 
henkilöä (545), joista myyntihenkilöstöä 
116 (146). Baltian tytäryhtiöiden henki-
lömäärä oli 117 (115), joista myyntihen-
kilöstöä 40 (38). Baltian tytäryhtiöiden 
henkilölukumäärä jakaantui siten, että 
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Virossa oli 45, Latviassa 32 ja Liettuas-
sa 41 henkilöä.

Riskienhallinta 
Mandatum Life -konsernissa hallitus 
vastaa riskienhallinnan ja sisäisen val-
vonnan riittävyydestä. Hallitus vahvis-
taa vuosittain riskienhallintasuunnitel-
man, sijoituspolitiikan ja muut yleisoh-
jeet, joiden mukaan riskienhallinta ja 
sisäinen valvonta organisoidaan liike-
toiminnoissa. Jatkuvuussuunnitelma on 
osa riskienhallintasuunnitelmaa.

Mandatum Lifen toimitusjohtajal-
la on kokonaisvastuu riskienhallinnan 
 toteutuksesta hallituksen ohjeiden mu-
kaisesti. Liiketoimintayksiköt ovat vas-
tuussa omien operatiivisten riskiensä 
tunnistamisesta, arvioinnista, seuran-
nasta ja hallinnasta.

Riskit on jaettu pääryhmiin, joi-
ta ovat vakuutusriskit, markkinariski, 
 operatiiviset riskit, juridiset ja comp-
liance -riskit sekä liiketoiminta ja mai-
neriskit. Jokaiselle pääryhmälle on ni-
metty vastuuhenkilö säännöllisesti ko-
koontuvassa riskienhallintakomiteassa. 
Komitean puheenjohtajana toimii toimi-
tusjohtaja, ja komitea käsittelee myös 
Baltian tytär yhtiön riskit.

Riskeistä ja riskienhallinnasta on 
laadittu tilinpäätöksen liitetieto, jossa 
on selvitetty Mandatum Lifen merkit-
tävimmät riskit ja riskienhallinnan 
 yleiset periaatteet. 

Konsernirakenne ja omistus 
Mandatum Life on Sampo Oyj:n täysin 
omistama tytäryhtiö.  

Mandatum Lifen tytäryhtiöitä ovat 
virolainen Mandatum Life Insurance 
Baltic SE (omistus 100 %), jolla on sivu-
konttorit Latviassa ja Liettuassa sekä 
suomalainen Innova Henkilöstö rahas  to- 
ja Eläkepalvelut Oy (omistus 100 %).

Mandatum Lifen konserniin kuuluu 
lisäksi tytäryhtiöinä 22 (22) suomalais-
ta asunto- ja kiinteistöosakeyhtiötä sekä 
osakkuusyhtiöinä Niittymaa Oy (omis-
tus 49 %) sekä SaKa Hallikiinteistöt Oy 
(omistus 48 %). 

Merkittävät tapahtumat 
tilikauden jälkeen 
Ei merkittäviä tapahtumia.

Tulevaisuuden näkymät
Lähitulevaisuuden mahdollisuudet ja 
haasteet ovat monilta osin vastaavat 
kuin vuosi sitten. Maailman ja erityises-
ti euroalueen talouteen liittyvä epävar-

muus sekä matalariskisten korkojen al-
hainen taso muodostavat edelleen lähi-
vuosien osalta merkittävimmät haasteet 
sijoitustoiminnalle ja yhtiön tulokselle. 

Vuonna 2013 Mandatum Lifen sijoi-
tustoiminnan tuotto muodostui hyväk-
si. Tämä oli seurausta erityisesti osa-
kesijoitusten erinomaisesta tuotosta. 
Myös yrityslainojen osalta tuotto nousi 
hyväksi. Matalariskisten markkinakor-
kojen alhainen korkotaso yhdessä va-
kuutuksille taattujen selkeästi korke-
ampien laskuperustekorkojen kanssa 
muodostaa merkittävimmän haasteen 
yhtiön tulevaisuuden näkymien osalta. 
Lähivuosina erääntyviin korkosijoituk-
siin liittyvä jälleensijoitusriski on al-
haisista korkotasoista ja yrityslainojen 
verrattain alhaisista riskimarginaaleis-
ta johtuen huomattava. Vuoden aikana 
positiivisesti kehittynyt vakavaraisuus-
pääoma sekä vastuuvelan korkotäyden-
nykset luovat kuitenkin yhtiölle valmiu-
det kestää sekä alhaisten korkojen aikaa 
että lyhytaikaisia markkinaheilahteluja.  

Yhtiö laajensi vuoden aikana merkit-
tävästi varainhoitoasiakkaille tarjotta-
vien sijoituskohteiden valikoimaa. Yri-
tyspuolella myyntiorganisaatiota ja pal-
velutarjontaa muokattiin vastaamaan 
paremmin henkilöriskeihin, eläkeaikaan 
varautumiseen ja palkitsemiseen liitty-
vää asiakastarvetta. Näiden muutosten 
seurauksena, ja kun lisäksi keskeinen 
jakeluyhteistyökumppani Danske Bank 
sai toteutettua merkittävän organisaa-
tiouudistuksen vuoden 2013 aikana, 
myyntivolyymien on realistista odottaa 
jatkavan kasvuaan myös vuonna 2014. 
Kehitystä tukee mittausten perusteel-
la tapahtunut asiakastyytyväisyyden 
 selkeä paraneminen. 

Sijoitustoiminnan lisäksi yhtiön 
 tulokseen vaikuttaa vakuutusriskeistä 
syntyvä riskiliikkeen tulos sekä kustan-
nusliikkeen tulos. Kustannusliikkeen 
kehitys on ollut erityisen positiivista 
viimeisten vuosien aikana. Kehityksen 
taustalla on vuoden 2013 aikana toteu-
tettu tehostamisohjelma ja samanai-
kaisesti voimakkaasti kasvaneista si-
joitussidonnaisista säästöistä seuran-
nut kuormitustulon kasvu. Tehostamis-
ohjelman vaikutukset tulevat täydellä 
painolla näkyviin vuonna 2014 ja kun 
kuormitustulonkin odotetaan jatkavan 
kasvuaan, niin kustannusliikkeen tu-
loksen odotetaan ylittävän vuoden 2013 
tason. Toki sijoitussidonnaisen liikkeen 
painoarvon kasvaessa, myös yhtiön kus-
tannusliikkeen näkymiin sisältyy sijoi-
tusmarkkinoiden vaihtelusta johtuvaa 
epävarmuutta. Riskiliikkeen tulokseen 
odotetaan pysyvän aiempien vuosien 
tasolla.    

Viranomaissääntelyn osalta vuosi 
2013 oli merkittävä. Uudistettu vakuu-
tusyhtiölaki saatettiin voimaan 1.1.2014. 
Euroopan Unionin tasolla valmisteil-
la ollut vakuutusyhtiöiden vakavarai-
suussääntelyä ja -valvontaa harmoni-
soiva Solvenssi II-direktiivi sai lopulli-
sen muotonsa. Solvenssi II:n mukainen 
vakavaraisuussääntely tulee voimaan 
1.1.2016 alkaen. Solvenssi II:lla on jo 
ennen voimaantuloa ollut merkittävä 
vaikutus eurooppalaisten yhtiöiden ris-
kinottohalukkuuteen. Mandatum Lifen 
strategiana on ollut pitää yllä vakava-
raisuustasoa, joka mahdollistaa sijoi-
tustoiminnassa laskuperustekorkoisen 
vastuuvelan pitkään duraatioon nähden 
mielekkään riskinoton. Jatkossa yhtiön 
tulee olla entistä valikoivampi erityises-
ti niiden riskien osalta, joissa Solvenssi 
II:n pääomavaatimukset ylittävät yhtiön 
sisäisen näkemyksen. Solvenssi II:ssa 
on siirtymäsäännöksiä, jotka antavat 
yhtiöille tarvittaessa aikaa sopeuttaa 
 taseen rakennetta uuteen sääntelyyn 
paremmin sopivaksi.

Hallinto 
Mandatum Lifen hallinto määräy-
tyy  ensisijaisesti vakuutusyhtiölain ja 
osakeyhtiölain säännösten pohjalta.  
 Tarkemmat määräykset yhtiön hallin-
nosta ovat yhtiöjärjestyksessä. 

Ylintä päätösvaltaa käyttää yhtiöko-
kous. Varsinainen yhtiökokous pidettiin 
12.3.2013 ja ylimääräinen yhtiökokous 
 pidettiin 23.4.2013. 

Mandatum Lifen hallitukseen kuu-
luu yhtiöjärjestyksen mukaan vähin-
tään  neljä ja enintään seitsemän jäsentä. 
Hallituksen jäsenten lukumäärä vuonna 
2013 oli viisi jäsentä. Hallituksen jäsenis-
tä oli erovuorossa Patrick Lapveteläinen 
ja Jarmo Salonen, jotka valittiin uudel-
leen vuonna 2016 pidettävään varsinai-
seen yhtiökokoukseen asti.

Mandatum Lifen hallituksen 
 kokoonpano on: puheenjohtaja konser-
nijohtaja Kari Stadigh, varapuheen-
johtaja,  konsernin talousjohtaja Peter 
Johansson ja jäseninä sijoitusjohtaja 
Patrick Lapveteläinen, fil.maist. SHV 
Jorma Leinonen ja sijoittajasuhde- ja 
viestintäjohtaja Jarmo Salonen. Hallitus 
piti  tilikauden aikana 15 kokousta.

Henkilöstön valitsemana edustajana 
hallituksen kokouksissa on yhteyspääl-
likkö Matti Lepistö ja hänen varamiehe-
nään projektipäällikkö Sirpa Mustonen. 
Henkilöstön edustaja ei ole hallituksen 
jäsen.

Yhtiön toimitusjohtajana toimii 
OTK Petri Niemisvirta ja toimitusjoh-
tajan sijaisena talousjohtaja fil.lis, SHV 



9IFRS-tilinpäätösMandatum Life Vuosikertomus 2013 

Jukka Kurki.
Yhtiökokouksen valitsemina tilin-

tarkastajina toimivat Ernst & Young Oy 
(KHT-yhteisön vastuullisena tilintarkas-
tajana KHT Heikki Ilkka) ja KHT Kristi-
na Sandin. Varatilintarkastajina toimivat 
KHT Eva Bruun ja KHT Terhi Mäkinen.

Hallituksen  
voitonjakoehdotus
Mandatum Lifen tilikauden kansallisin 
periaattein laskettu tulos on  
173 503 200,64 euroa positiivinen.  
Voitonjakokelpoiset varat ovat  
563 310 603,89 euroa. Hallitus ehdot-
taa yhtiökokoukselle, että tilikauden 
 tuloksesta jaetaan osinkoa 100 000 
000 euroa ja loput siirretään voitto-/ 
tappiotilille.
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Konsernin laaja tuloslaskelma

Milj, € Liite 1 – 12/2013 1–12/2012

Vakuutusmaksutulo 1 1 063,1 977,4

Sijoitustoiminnan nettotuotot 2 569,4 574,5

Liiketoiminnan muut tuotot 4,3 3,5

Korvaukset 3 -731,3 -669,0

Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos 4 -647,7 -642,1

Henkilöstökulut 5 -46,0 -42,4

Liiketoiminnan muut kulut 6 -53,9 -58,4

Rahoituskulut 7 -6,6 -7,2

Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista 1,4 0,0

Tilikauden voitto ennen veroja 152,7 136,1

Verot 19 -33,5 -27,8

Tilikauden voitto 119,2 108,4

Tilikauden muut laajan tuloksen erät 20-21

Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi

Muuntoerot 0,0 0,0

Myytävissä olevat rahoitusvarat 96,9 236,2

Rahavirtasuojaukset -0,3 -1,2

Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 4,0 -57,6

Muut laajan tuloksen erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi  
yhteensä nettona verojen jälkeen

100,6 177,4

Tilikauden laaja tulos 219,8 285,8
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Milj, € Liite 12/2013 12/2012

Varat

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 8 5,1 5,4

Sijoituskiinteistöt 9 105,2 93,4

Aineettomat hyödykkeet 10 8,5 11,0

Sijoitukset osakkuusyrityksissä 11 1,4 0,0

Rahoitusvarat  12 - 16 5 122,3 5 269,2

Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset 17 4 622,9 3 833,8

Saamiset jälleenvakuutussopimuksista 24 2,8 3,4

Muut varat 22 81,3 109,6

Käteiset varat 23 222,1 153,9

Varat yhteensä 10 171,6 9 479,8

Velat

Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista 24 3 927,5 4 070,8

Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista 25 4 616,6 3 833,1

Rahoitusvelat 13, 26 110,8 105,1

Laskennalliset verovelat 18 128,0 153,1

Muut velat 28 128,8 177,4

Velat yhteensä 8 911,6 8 339,6

Oma pääoma 30

Osakepääoma 40,4 40,4

Rahastot 621,1 520,4

Kertyneet voittovarat 598,6 579,5

Emoyhtiön omistajien osuus 1 260,1 1 140,3

Määräysvallattomien osuus 0,0 0,0

Oma pääoma yhteensä 1 260,1 1 140,3

Oma pääoma ja velat yhteensä 10 171,6 9 479,8

Konsernitase
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Milj. €
Osake-  

pääoma
Ylikurssi- 

 rahasto Vararahasto Voittovarat Muuntoerot 

Myytävissä  
olevat rahoi-

tusvarat*)
Rahavirta- 

suojaus**) Yht.

Oma pääoma 1.1.2012 40,4 98,9 30,1 471,3 -0,2 212,9 1,2 854,5

Muutokset omassa pääomassa

Siirrot oman pääoman erien välillä 0,0 0,0

Osingonjako 0,0

Kauden laaja tulos 108,4 0,0 178,3 -0,9 285,7

Oma pääoma 31.12.2012 40,4 98,9 30,1 579,7 -0,2 391,2 0,2 1 140,3

Muutokset omassa pääomassa

Siirrot oman pääoman erien välillä 0,0 -0,1 0,1 0,0

Osingonjako -100,0 -100,0

Kauden laaja tulos 119,2 0,0 100,8 -0,2 219,8

Oma pääoma 31.12.2013 40,4 98,9 30,1 598,8 -0,2 492,1 0,0 1 260,1

*) Myytävissä olevista rahoitusvaroista on kirjattu omaan pääomaan kauden arvostusta 166,8 (180,2) milj. euroa. Kauden tulokseen on siirretty 96,9 (-1,9) milj. euroa. 

**) Rahavirtaa suojaavat korkojohdannaiset erääntyivät tilikaudella eikä uusia rahavirran suojauksia ole aloitettu.

Muuntoeroihin, myytävissä oleviin rahoitusvaroihin sekä rahavirtasuojaukseen sisältyvät määrät ovat laajaan tulokseen kirjattuja verovaikutuksella huomioituja eriä.

Laskelma oman pääoman muutoksista
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Milj. € 2013 2012

Liiketoiminnan rahavirta

Voitto ennen veroja 152,7 136,1

Oikaisut:

Poistot 6,4 6,8

Realisoitumattomat arvostusvoitot ja -tappiot -180,6 -296,6

Sijoitusten myyntivoitot ja -tappiot -149,5 -63,7

Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos 640,8 600,9

Muut oikaisut 23,6 32,5

Oikaisut yhteensä  340,7 279,9

Liiketoiminnan varojen lisäys (-) tai vähennys (+)

Sijoitukset *) -258,3 -351,4

Muut varat 65,2 45,8

Yhteensä -193,1 -305,6

Liiketoiminnan velkojen lisäys (+) tai vähennys (-)

Rahoitusvelat -0,6 -1,8

Muut velat -85,9 30,2

Maksetut korot ja tuloverot -45,1 -75,4

Yhteensä -131,6 -47,0

Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat 168,8 63,4

Investointien rahavirta  

Nettoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -0,6 -2,7

Investointeihin käytetyt nettorahavarat -0,6 -2,7

Rahoitustoiminnan rahavirta  

Maksetut osingot -100,0 0,0

Rahoituksesta kertyneet nettorahavarat -100,0 0,0

Rahavirrat yhteensä  68,2 60,7

Rahavarat tilikauden alussa 153,9 93,2

Rahavarat tilikauden lopussa 222,1 153,9

Rahavarojen nettomuutos 68,2 60,7

Lisätietoa rahavirtalaskelmaan:

Saadut korot 196,7 224,4

Maksetut korot -27,3 -31,9

Saadut osingot 42,7 41,4

*) Sijoitukset sisältävät sijoituskiinteistöt, rahoitusvarat sekä sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset.

Rahavirtalaskelman erät eivät ole suoraan johdettavissa taseista mm.  valuuttakurssien muutosten takia. 

Tilikauden rahavarat sisältävät kassan 178,6 milj. euroa (98,9) sekä muut lyhytaikaiset talletukset (enintään 3 kk) 43,5 milj. euroa (55,0).

Konsernin rahavirtalaskelma
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Yhteenveto merkittävistä 
tilinpäätöksen laatimis
periaatteista

Mandatum Lifen konsernitilinpäätös 
vuodelta 2013 on laadittu kansainvä-
listen tilinpäätösstandardien (Interna-
tional Financial Reporting Standards, 
”IFRSs”) mukaisesti. Tilinpäätöstä 
 laadittaessa Mandatum Life on sovel-
tanut kaikkia liiketoimintaansa liitty-
viä 31.12.2013 voimassa olleita ja EU:n 
 komission hyväksymiä standardeja ja 
tulkintoja. 

Kuluneella tilikaudella on otet-
tu käyttöön seuraavat liiketoimintaan 
 liittyvät muutetut standardit.

Muutos IAS 1:een Tilinpäätöksen 
esittäminen (voimaan 1.7.2012 tai sen jäl-
keen alkavilla tilikausilla) vaatii muiden 
laajan tuloksen erien ryhmittelyä sen 
mukaan, siirretäänkö ne mahdollisesti 
myöhemmin tiettyjen ehtojen täyttyessä 
tulosvaikutteisiksi. Muutoksella oli vai-
kutus konsernin muiden laajan tuloksen 
erien sekä liitetietojen esittämiseen.

Uudistettu IAS 19 Työsuhde-etuudet 
(voimaan 1.1.2013 tai sen jälkeen alka-
villa tilikausilla) edellyttää kaikkien va-
kuutusmatemaattisten voittojen ja tap-
pioiden kirjaamista välittömästi muihin 
laajan tuloslaskelman eriin eli ns. putki-
menetelmästä luovutaan ja rahoitusme-
no määritetään nettorahastointiin pe-
rustuen. Muutoksella ei ollut vaikutusta 
konsernin tilinpäätökseen.

IFRS 13 Käyvän arvon määrittämi-
nen (voimaan 1.1.2013 tai sen jälkeen 
 alkavilla tilikausilla) yhdisti yhteen 
 standardiin käyvän arvon määrityk-
sen ja antaa sille täsmällisen määritel-
män. Standardilla oli vaikutus lähinnä 
konsernin rahoitusinstrumentteja ja 
 sijoituskiinteistöjä koskevien liitetieto-
jen esittämiseen.

Muutos IFRS 7:ään Rahoitusinstru-
mentit: tilinpäätöksessä esitettävät 
 tiedot (voimaan 1.1.2013 tai sen jälkeen 
alkavilla tilikausilla) tarkensi liitetieto-
vaatimuksia mm. taseessa nettomää-
räisesti esitetyistä rahoitusinstrumen-
teista. Muutoksella ei ollut vaikutusta 
 konsernin tilinpäätökseen.

IFRS -standardeihin tehdyt 
 parannukset 2009 - 2011 – erityyppisiä, 
 vähemmän merkittäviä muutoksia,  joita 
tehtiin kerralla useampiin standardei-

hin. Konsernin näkemyksen mukaan 
muutokset eivät ole olleet merkittäviä 
tilinpäätösraportoinnille.

Konsernitilinpäätöksen liitetietojen 
laadinnassa on otettu huomioon myös 
suomalainen kirjanpito- ja yhteisölain-
säädäntö sekä viranomaissäännökset. 
Osa riskeistä vaadittavista liitetiedois-
ta on esitetty konsernitilinpäätöksen 
 Riskienhallinta -osiossa.

Tilinpäätöksen arvostamisperusta on 
alkuperäinen hankintameno lukuun otta-
matta käypään arvoon tulosvaikutteises-
ti kirjattavia rahoitusvaroja ja  -velkoja, 
myytävissä olevia rahoitusvaroja, suoja-
uskohteita käyvän arvon suojauksessa 
sekä oman pääoman ehtoisina instru-
mentteina suoritettavia osake perusteisia 
maksuja, jotka arvostetaan käypään 
 arvoon.

Konsernitilinpäätös esitetään euroina 
pyöristettynä lähimpään miljoonaan yh-
den desimaalin tarkkuudella, ellei toisin 
ole mainittu.

Mandatum Henkivakuutusosakeyh-
tiön hallitus hyväksyi tilinpäätöksen 
 julkaistavaksi 11. helmikuuta 2014.

Konsernitilinpäätös

Tytäryhtiöt

Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiö 
Mandatum Henkivakuutusosakeyhti-
ön ja sen tytäryhtiöiden tilinpäätökset. 
Tytäryhtiöinä käsitellään yhtiöt, joissa 
konsernilla on määräysvalta. Määrä-
ysvalta toteutuu, kun konsernilla on yli 
puolet äänivallasta tai sillä on muu-
toin määräysvalta määrätä yrityksen 
talouden ja liiketoiminnan periaatteis-
ta  hyödyn saamiseksi sen toiminnasta. 
Hankitut yritykset yhdistellään tytär-
yhtiöinä siitä päivästä lähtien, kun kon-
serni on saanut määräysvallan ja luovu-
tetut tytäryhtiöt siihen päivään saakka, 
kun määräysvalta lakkaa.

Tytäryhtiöiden hankinnat käsi-
tellään hankintamenomenetelmällä. 
 Hankintameno kohdistetaan hankin-
nan kohteen yksilöitävissä oleville va-
roille, veloille ja ehdollisille veloille, jot-
ka arvostetaan hankinta-ajankohdan 
käypään arvoon. Mahdollinen määrä-
ysvallattomien omistajien osuus han-
kinnan kohteessa arvostetaan joko käy-
pään arvoon tai määrään, joka vastaa 
määräysvallattomien omistajien suh-

teellista osuutta hankitun tytäryhtiön 
 nettovarallisuudesta. Hankekohtaisesti 
valitulla käsittelytavalla on vaikutusta 
sekä  kirjattavaan vähemmistöosuuden 
että liikearvon määrään. Määrä, jolla 
maksettu vastike, määräysvallattomi-
en omistajien osuus sekä mahdollisesti 
aiemmin omistettu osuus yhteen lasket-
tuina ylittävät konsernin osuuden han-
kitun yhtiön nettovarallisuuden käyväs-
tä arvosta, kirjataan liikearvoksi.  

Konsernitilinpäätös laaditaan 
 soveltaen yhtenäisiä laadintaperiaattei-
ta samankaltaisissa olosuhteissa toteu-
tuviin samanlaisin liiketoimiin ja muihin 
tapahtumiin. Konsernin sisäiset liiketa-
pahtumat, saamiset ja velat sekä voitot 
ja tappiot eliminoidaan konsernitilin-
päätöstä laadittaessa. 

Osakkuusyhtiöt

Osakkuusyhtiöinä käsitellään  yhtiöt, 
joissa konsernilla on huomattava 
 vaikutusvalta, mutta ei valtaa määrä-
tä yrityksen talouden ja liiketoimin-
nan periaatteista. Jollei toisin osoite-
ta,  huomattava vaikutusvalta toteutuu, 
kun konserni omistaa 20–50 prosenttia 
 sijoituskohteen äänivallasta. Sijoitukset 
osakkuusyhtiöihin käsitellään pääoma-
osuusmenetelmällä. Hankintahetkellä 
sijoitukset osakkuusyhtiöihin kirjataan 
hankintamenoon, jota oikaistaan han-
kinta-ajankohdan jälkeen tapahtuvalla 
muutoksella konsernin osuudessa osak-
kuusyhtiön voitosta (tappiosta) ja muilla 
muutoksilla, jotka on suoraan kirjat-
tu osakkuusyhtiön omaan pääomaan. 
 Mikäli konsernin osuus osakkuusyrityk-
sen tappioista ylittää sijoituksen kirjan-
pitoarvon, sijoitukset merkitään tasee-
seen nolla-arvoon ja ylimenevät tappiot 
yhdistellään vain siinä tapauksessa, että 
konserni on sitoutunut osakkuusyrityk-
sen velvoitteiden täyttämiseen. Sijoitus 
osakkuusyhtiöön sisältää hankinnasta 
syntyneen liikearvon. Realisoitumatto-
mat voitot (tappiot) konsernin ja osak-
kuusyhtiön välillä eliminoidaan konser-
nin omistusosuuden mukaisesti.

Konsernin omistusosuuden mukai-
nen osuus osakkuusyhtiön tuloksesta on 
esitetty omana eränään tuloslaskelmas-
sa. Konsernin osuus osakkuusyhtiön 
muihin laajan tuloksen eriin kirjatuista 
muutoksista esitetään konsernin muis-
sa laajan tuloslaskelman erissä.

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
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Jos ilmenee viitteitä siitä, että 
 sijoituksen arvo saattaa olla alentunut, 
testataan sen kirjanpitoarvo arvonalen-
tumisen varalta vertaamalla sitä sijoi-
tuksesta kerrytettävissä olevaan ra-
hamäärään. Kerrytettävissä olevana 
rahamääränä pidetään käyttöarvoa tai 
myynnistä aiheutuvilla menoilla vähen-
nettyä käypää arvoa sen mukaan kum-
pi niistä on suurempi. Jos sijoitukses-
ta kerrytettävissä oleva rahamäärä on 
 pienempi kuin sen kirjanpitoarvo, vä-
hennetään kirjanpitoarvoa kirjaamalla 
siitä tulosvaikutteinen arvonalentumis-
tappio, jonka suuruus on kirjanpitoar-
von ja kerrytettävissä olevan rahamää-
rän erotus. Mikäli sijoituksesta kerry-
tettävissä oleva rahamäärä myöhemmin 
kasvaa ja on suurempi kuin kirjanpito-
arvo peruutetaan tehty arvonalennus 
vastaavasti tulosvaikutteisesti.

Ulkomaan rahan  
määräiset liiketoimet
Konsernitilinpäätös laaditaan euroina, 
joka on konsernin ja emoyhtiön toimin-
ta- ja esittämisvaluutta. Konserniyhti-
öt ovat laatineet tilinpäätöksensä käyt-
täen toimintavaluuttaa, joka on kunkin 
yhtiön taloudellisen toimintaympäris-
tön päävaluutta. Yhtiöiden ulkomaan 
rahan määräiset liiketoimet kirjataan 
toimintavaluutan määräisiksi tapahtu-
mapäivän kurssiin tai kirjauskuukauden 
keskikurssiin. Tilinpäätöspäivänä ulko-
maan rahan määräiset tase-erät muute-
taan yhtiön toimintavaluutan määräi-
siksi tilinpäätöspäivän kurssiin. 

Ulkomaan rahan määräisten liiketa-
pahtumien ja monetaaristen tase-erien 
muuttamisesta toimintavaluutan mää-
räisiksi aiheutuvat kurssierot kirjataan 
valuuttakurssivoittoina tai -tappioina 
tuloslaskelmaan. Myytävänä pidettä-
vien ei-monetaaristen rahoitusvarojen 
kurssierot kirjataan omaan pääomaan 
käyvän arvon rahastoon.

Ulkomaisten tytäryritysten, joiden 
toimintavaluutta ei ole euro, tuloslas-
kelmat muutetaan euroiksi tilikauden 
keskikurssiin ja taseet tilinpäätöspäi-
vän kurssiin. Syntyvät kurssierot kirja-
taan omaan pääomaan muuntoeroksi, 
jonka muutos kirjataan muihin laajan 
tuloksen eriin. Kun tytäryritys myydään 
kokonaan tai osittain, kertyneet muun-
toerot kirjataan tuloslaskelmaan osana 
myyntivoittoa tai -tappiota.

Ulkomaisten yksiköiden hankintaan 
liittyvä liikearvo ja käyvän arvon oikai-
sut käsitellään tilinpäätöksessä kuin 
ne olisivat ulkomaisen yksikön varoja 
ja velkoja. Muuntoerot, jotka syntyvät 
 näiden erien muuntamisesta tilinpää-

töspäivän kurssiin, kirjataan omaan 
pääomaan ja niiden muutos muihin 
 laajan tuloksen eriin.

Muuntoerot, jotka ovat syntyneet 
ennen konsernin IFRS-standardei-
hin siirtymispäivää 1.1.2004, on IFRS 
1  salliman helpotuksen mukaisesti 
 oletettu nollan suuruisiksi.

Segmenttiraportointi 
Mandatum Life konsernin segmenttira-
portointi perustuu kotimaisen liiketoi-
minnan tuoteryhmäjakoon sekä muu-
hun maakohtaiseen organisaatioraken-
teeseen. Raportoivat segmentit ovat 
sijoitussidonnaiset sopimukset (Suomi), 
muut sopimukset (Suomi) sekä Baltia.  

Tuoteryhmien riskit poikkeavat 
 toisistaan sijoitusriskien osalta.  Seg-
menttien tulokset raportoidaan yhtiön 
johdolle osana johdon raportointia.

Segmentille sijoitussidonnaiset sopi-
mukset (Suomi) on kohdistettu sijoitus-
sidonnaisten sopimusten katteena ole-
vat sijoitukset ja näiden tuotto mukaan 
lukien Mandatum Lifen rahastoyhtiöiltä 
saamat palkkiot. Lisäksi tälle segmen-
tille on kohdistettu toiminnan vaatimaa 
vähimmäistoimintapääomaa vastaava 
määrä tase-erästä ’myytävissä olevat 
rahoitusmarkkinavälineet’. Kyseiselle 
erälle on tuloslaskelmalla oletettu las-
kennallinen kuuden kuukauden euribo-
ria vastaava tuotto, joka on vastaavasti 
vähennetty muut sopimukset -segmen-
tin sijoitustoiminnan nettotuotosta.  Lii-
kekustannusten, mukaan lukien poistot, 
ja aineellisten ja aineettomien hyödyk-
keiden allokointi kotimaisille segmen-
teille on laadittu yhtiön sisäisen kustan-
nuslaskennan avulla.

Ensisijainen segmenttiraportointi 
antaa myös olennaisilta osin maantie-
teellisen jaon, koska toiminta Baltiassa 
esitetään yhtenä erillisenä liiketoimin-
ta-alueena. Ulkomaisen toiminnan laa-
jetessa maakohtaista jaottelua laajen-
netaan. Konsernitilinpäätöksessä seg-
menttien väliset liiketapahtumat, saata-
vat ja velat eliminoidaan rivi riviltä.

Segmenttien ja yhtiöiden välisten 
kotimaisten ja rajat ylittävien liiketoimi-
en hinnoittelussa on sovellettu markki-
naehtoperiaatetta. Hinnoittelu perustuu 
OECD:n siirtohinnoitteluohjeistukseen 
sekä EU:n siirtohinnoitteludokumen-
toinnista antamaan käytännesääntöön.

Korot ja osingot
Korkotuotot ja -kulut jaksotetaan efek-
tiivisen koron menetelmällä sopimuk-
sen juoksuajalle. Tällä menetelmällä 
korkotuotot ja –kulut jaksotetaan ra-

hoitusinstrumentin juoksuajalle tasai-
sesti suhteessa instrumentin taseessa 
 olevaan pääomaan. 

Osingot kirjataan tuotoksi sinä tili-
kautena, jona oikeus niiden saamiseen 
on syntynyt. 

Palkkiot
Käypään arvoon tulosvaikutteises-
ti  kirjattavien rahoitusinstrument-
tien palkkiot ja transaktiokulut kirja-
taan suoraan tulokseen instrumentin 
 alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä.

Vakuutusten hankkimisesta aiheu-
tuvat menot käsitellään Liiketoiminnan 
muihin kuluihin sisältyvinä palkkioku-
luina. 

Muut palkkiokulut sisältyvät 
 tuloslaskelmaerään Sijoitustoiminnan 
 nettotuotot.

Vakuutusmaksut
Vakuutussopimuksiin ja sijoitussopi-
muksiin sisältyvät vastuut ovat pitkä-
aikaisia, jolloin vakuutusmaksu ja sen 
perusteella maksettava korvaus eivät 
yleensä kohtaa samalla tilikaudella. 
 Vakuutusmaksut kirjautuvat maksutu-
loon vakuutuslajista riippuen pääsään-
töisesti maksuperusteisesti. Veloituspe-
rusteisesti kirjautuu osa ryhmäeläkeva-
kuutuksen vakuutusmaksuista.

Vakuutusmaksuvastuun muutos 
 esitetään kuluna erässä Vakuutus- ja 
 sijoitussopimusvelkojen muutos. 

Rahoitusvarat  
ja velat 
Rahoitusvarat ja -velat luokitellaan 
alkuperäisen kirjaamisen yhteydes-
sä niiden arvostuskäytännön mukaan 
käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
 kirjattaviin rahoitusvaroihin, lainoihin 
ja muihin saamisiin, myytävissä oleviin 
rahoitusvaroihin, käypään arvoon tulos-
vaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvel-
koihin ja muihin rahoitusvelkoihin.

Konsernin riskienhallintaperiaattei-
den mukaisesti sijoituksia seurataan ja 
hallinnoidaan käyvin arvoin mahdolli-
simman ajantasaisen ja oikean kuvan 
saamiseksi sijoitustoiminnasta. Sijoi-
tukset myös raportoidaan konsernin 
 johdolle käyvin arvoin. Rahoitusvaroi-
hin kuuluvat sijoitukset ovat joukko-
velkakirjoja ja oman pääoman ehtoisia 
instrumentteja. Ne on pääosin luokitel-
tu myytävissä oleviksi rahoitusvaroiksi. 

Vakuutussopimuksia koskevan 
 standardin IFRS 4 mukaan harkinnan-
varaiseen voitonjakoon oikeutettujen 
sopimusten arvostuksessa noudate-
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taan kansallisia laskentaperiaattei-
ta, tasoitusmäärää lukuun ottamatta, 
eli sopimuksia ei arvosteta käypään 
 arvoon. Näiden sopimusten sekä oman 
pääoman katteena olevia sijoituksia 
hallinnoidaan kokonaisuutena ja ne on 
pääosin luokiteltu myytävissä oleviksi 
 rahoitusvaroiksi. 

Käypään arvoon tulosvaikutteises-
ti kirjattaviksi rahoitusvaroiksi on mää-
ritetty sijoitussidonnaisten sopimus-
ten katteena olevat sijoitukset, jotka 
 esitetään taseessa omana eränään. Myös 
näitä vastaava velka esitetään omana 
eränään. Lisäksi ulkomaisten tytäryh-
tiöiden rahoitusvaroihin kuuluvat sijoi-
tukset sekä rahoitusinstrumentit, joissa 
pääinstrumentista ei ole irrotettu kytket-
tyä johdannaista, on määritetty käypään 
arvoon tulosvaikutteisesti  kirjattavaksi. 

Taseeseen ja taseesta pois 
kirjaaminen
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
 kirjattavien rahoitusvarojen ja -velko-
jen, eräpäivään asti pidettävien sijoitus-
ten ja myytävissä olevien rahoitusvaro-
jen ostot ja myynnit kirjataan taseeseen 
kauppapäivänä, joka on päivä, jolloin 
sitoudutaan ostamaan tai myymään 
 kyseinen rahoitusvaroihin tai -velkoihin 
kuuluva erä. Lainat ja muut saamiset 
kirjataan taseeseen lainaa nostettaessa. 

Rahoitusvarat ja -velat netotetaan 
ja esitetään taseessa nettomääräisenä 
vain silloin, kun netottamiseen on lailli-
nen oikeus ja netotus aiotaan toteuttaa 
tai saaminen ja velka suorittaa saman-
aikaisesti.

Rahoitusvarat kirjataan pois 
 taseesta, kun sopimusperusteinen 
 oikeus  rahoitusvaroihin kuuluvan erän 
rahavirtoihin lakkaa tai kun oikeudet on 
siirretty toiselle osapuolelle. Rahoitus-
velat kirjataan pois taseesta, kun niiden 
velvoitteet on täytetty ja niiden voimas-
saolo on lakannut.

Käypään arvoon  
tulosvaikutteisesti kirjattavat 
rahoitusvarat ja velat
Konsernissa käypään arvoon tulosvai-
kutteisesti kirjattavia tase-eriä ovat 
kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät 
johdannaissopimukset sekä käypään 
arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi 
määritetyt rahoitusvarat.

Kaupankäyntitarkoituksessa  
pidettävät johdannaissopimukset

Johdannaissopimukset, joita ei ole mää-
ritetty suojaaviksi ja jotka eivät täytä 

suojauslaskennan ehtoja, luokitellaan 
kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi.

Johdannaiset arvostetaan niitä alun 
perin kirjanpitoon kirjattaessa käypään 
arvoon. Johdannaissopimuksista kir-
jataan taseeseen saaminen, kun käypä 
arvo on positiivinen ja velka, kun käy-
pä arvo on negatiivinen. Johdannaiset 
 arvostetaan taseessa käypään arvoon ja 
käyvän arvon muutos yhdessä realisoi-
tuneiden voittojen ja tappioiden kanssa 
kirjataan tuloslaskelmaan. 

Käypään arvoon  
tulosvaikutteisesti kirjattavaksi 
määritetyt rahoitusvarat 
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
 kirjattaviksi rahoitusvaroiksi luokitel-
laan rahoitusvarat, jotka alkuperäisen 
kirjaamisen yhteydessä peruuttamat-
tomasti määritetään sellaisiksi. Varat 
merkitään niitä alun perin kirjanpitoon 
kirjattaessa käypään arvoon. Käyvän 
arvon muutos yhdessä myyntivoitto-
jen ja -tappioiden, korkotuottojen ja –
kulujen sekä osinkotuottojen kanssa 
 kirjataan tuloslaskelmaan.  

Lainat ja muut saamiset 

Lainoiksi ja muiksi saamisiksi luokitel-
laan johdannaisvaroihin kuulumattomat 
rahoitusvarat, joihin liittyvät maksut 
ovat kiinteitä tai määritettävissä olevia, 
joita ei noteerata toimivilla markkinoil-
la ja joita ei aiota myydä välittömästi 
tai lyhyen ajan kuluessa. Lainat ja muut 
saamiset -ryhmä sisältää myös käteiset 
varat. 

Lainat ja muut saamiset merkitään 
niitä alun perin kirjanpitoon kirjattaes-
sa käypään arvoon, lisättynä välittö-
mästi kohdistettavissa olevilla transak-
tiomenoilla. Alkuperäisen kirjaamisen 
jälkeen lainat ja muut saamiset arvos-
tetaan jaksotettuun hankintamenoon 
 efektiivisen koron menetelmää käyttäen.

Myytävissä olevat  
rahoitusvarat 

Myytävissä oleviin rahoitusvaroihin 
 luokitellaan johdannaisvaroihin kuulu-
mattomat rahoitusvarat, jotka on mää-
ritetty myytävissä oleviksi tai  jotka 
eivät kuulu muihin rahoitusvarojen 
ryhmiin. Myytävissä olevat rahoitus-
varat koostuvat saamistodistuksista ja 
 osakkeista ja osuuksista. 

Myytävissä olevat rahoitusvarat 
kirjataan niitä alun perin kirjanpitoon 
kirjattaessa käypään arvoon, lisätty-
nä hankintaan suoraan kohdistettavis-
sa olevilla transaktio-menoilla. Taseessa 

myytävissä olevat rahoitusvarat arvos-
tetaan käypään arvoon ja arvonmuutos 
kirjataan muihin laajan tuloksen eriin 
ja esitetään käyvän arvon rahastossa 
verovaikutus huomioon ottaen. Korko-
tuotot ja osingot kirjataan tulokseen. 
Kun myytävissä oleviin rahoitusvaroihin 
kuuluva omaisuuserä myydään, omaan 
pääomaan kertynyt käyvän arvon muu-
tos yhdessä myyntivoiton tai –tappi-
on kanssa kirjataan tulokseen.  Käyvän 
arvon muutos siirretään omasta pää-
omasta tuloslaskelmaan myös silloin, 
kun omaisuuserän arvo on alentunut si-
ten, että siitä kirjataan arvonalentumis-
tappio. Myytävissä olevista monetaa-
risista tase-eristä johtuvat kurssierot 
 kirjataan aina suoraan tuloslaskelmaan.

Muut rahoitusvelat

Muita rahoitusvelkoja ovat liikkeeseen 
lasketut velkakirjat sekä muut rahoitus-
velat. 

Muut rahoitusvelat kirjataan tasee-
seen saadun vastikkeen määräisenä 
transaktiokuluilla oikaistuna silloin, kun 
vastike saadaan. Rahoitusvelat arvos-
tetaan efektiivisen koron menetelmällä 
jaksotettuun hankintamenoon.

Jos omia velkoja lunastetaan 
 takaisin ennen eräpäivää, velat poiste-
taan taseesta ja velan kirjanpitoarvon 
ja  lunastuksessa maksetun vastikkeen 
erotus kirjataan tulokseen. 

Käypä arvo

Rahoitusinstrumenttien käypä arvo 
määritetään toimivilla markkinoil-
la noteerattujen hintojen perusteel-
la.  Instrumentit arvostetaan ostokurs-
siin tai viimeiseen kaupantekohintaan, 
 mikäli kyse on NASDAQ OMX:ssä no-
teeratuista osakkeista. Myös johdan-
naissopimukset arvostetaan viimeiseen 
kaupantekohintaan. Mikäli rahoitus-
instrumentille on olemassa sen markki-
nariskin kumoava vastaerä, arvostuk-
sessa käytetään tältä osin keskikurssia. 
Jos rahoitusinstrumentille kokonaisuu-
tena ei ole olemassa julkista noteeraus-
ta, mutta sen osatekijöille on olemassa 
toimivat markkinat, käypä arvo määri-
tetään osatekijöiden markkinahintojen 
perusteella. 

Jos markkinat eivät ole toimivat tai 
arvopaperilla ei ole noteerausta, käypä 
arvo määritetään markkinoilla yleises-
ti hyväksyttyjen arvostusmenetelmien 
avulla. Arvostus tehdään käyttämällä 
asiaa tuntevien, liiketoimintaan haluk-
kaiden osapuolten välisten viimeaikais-
ten markkinatransaktioiden hintoja, 
toisen olennaisilta osin samanlaisen 
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instrumentin tilinpäätöshetken käypää 
arvoa, rahavirtojen diskonttausmenetel-
mää sekä optionhinnoittelumalleja. 

Jos rahoitusvaroihin kuuluvan omai-
suuserän käypää arvoa ei ole mahdol-
lista määritellä, hankintamenon katso-
taan olevan riittävän lähellä oleva arvio 
käyvästä arvosta. Tällaisten rahoitus-
varojen määrä konsernin taseessa on 
 epäolennainen.

Rahoitusvarojen  
arvonalentuminen 
Raportointikauden päättyessä arvioi-
daan, onko objektiivista näyttöä siitä, 
että muun kuin käypään arvoon tulos-
vaikutteisesti arvostettavan rahoitusva-
roihin kuuluvan erän arvo on alentunut. 
Kun arvonalentumisesta on objektiivis-
ta näyttöä yhden tai useamman alku-
peräisen kirjaamisen jälkeisen toteu-
tuneen tappion synnyttävän tapahtu-
man seurauksena ja näillä tapahtumil-
la on luotettavasti arvioitavissa oleva 
 vaikutus rahoitusvaroista tulevaisuu-
dessa saataviin arvioituihin rahavirtoi-
hin,  kirjataan arvonalentumistappio.

Jaksotettuun hankintamenoon 
kirjattavat rahoitusvarat 

Objektiivisena näyttönä arvonalentu-
misesta pidetään esimerkiksi liikkee-
seenlaskijan tai velallisen merkittäviä 
taloudellisia vaikeuksia, jotka johtavat 
maksukyvyttömyyteen ja arvioon siitä, 
että asiakas ei todennäköisesti selviy-
dy maksuvelvoitteistaan konsernille. 
Objektiivinen näyttö arvioidaan ensin 
yksinään merkittävien rahoitusvarojen 
osalta ja tämän jälkeen joko yksittäin tai 
ryhmäkohtaisesti sellaisten rahoitus-
varojen osalta, jotka eivät yksinään ole 
merkittäviä.

Kun on objektiivista näyttöä sii-
tä, että jaksotettuun hankintamenoon 
 taseeseen merkityistä rahoitusvarois-
ta on syntynyt arvonalentumistappiota, 
tappion suuruus määritetään saamisen 
kirjanpitoarvon ja saamisesta arvioi-
tujen kerrytettävissä olevien tulevi-
en  rahavirtojen nykyarvon erotuksena. 
Diskonttauskorkona käytetään saami-
sen alkuperäistä efektiivistä korkoa. 
Erotus kirjataan arvonalentumistappi-
oksi  tuloslaskelmaan. Arvonalentumi-
nen arvioidaan sopimuskohtaisesti. 

Mikäli arvonalentumistappion mää-
rä pienenee myöhemmin ja vähennyk-
sen voidaan objektiivisesti katsoa liitty-
vän arvonalentumistappion kirjaamisen 
jälkeiseen tapahtumaan (kuten rahoitu-
sinstrumentin liikkeeseenlaskijan luot-
tokelpoisuusluokituksen paranemiseen), 

arvonalentumistappio peruutetaan 
 tulosvaikutteisesti.

Myytävissä olevat rahoitusvarat

Objektiivinen näyttö perustuu erillis-
tarkasteluun, joka tehdään, kun liik-
keeseenlaskijan luottoriskiluokitukses-
sa tapahtuu muutos tai yhtiö siirretään 
tarkkailulistalle tai kun osakkeen tai 
osuuden käypä arvo laskee merkittäväs-
ti tai pitkäaikaisesti alle alkuperäisen 
hankintamenon. 

Päätös siitä, onko arvon alentumi-
nen merkittävä tai pitkäaikainen, vaa-
tii johdon harkintaa. Päätös tehdään 
 tapauskohtaisesti ja sitä tehtäessä ar-
vioidaan laadullisten kriteerien lisäksi 
mm. osakkeen arvon historiallisia muu-
toksia ja aikajaksoa, jonka ajan osak-
keen käypä arvo on ollut hankintame-
noa alhaisempi. Mandatum Life -kon-
sernissa arvon alentuminen katsotaan 
yleensä merkittäväksi, kun julkisesti 
noteeratun osakkeen tai osuuden käypä 
arvo alittaa keskimääräisen hankinta-
menon 20 prosentilla ja pitkäaikaiseksi, 
kun käypä arvo on alittanut hankinta-
menon yli 12 kuukauden ajan. 

Koska noteeraamattomille osakkeille 
ja osuuksille ei ole saatavissa toimivilla 
markkinoilla julkaistavia hintoja, niiden 
arvo pyritään määrittämään markki-
noilla yleisesti hyväksyttyjen arvostus-
menetelmien avulla. Merkittävin notee-
raamattomien osakkeiden ja osuuksien 
erä ovat pääomarahastosijoitukset. Pää-
omarahastosijoitukset arvostetaan ylei-
sesti alalla vallitsevan käytännön, In-
ternational Private Equity and Venture 
 Capital Guidelines (IPEV) mukaisesti.

Arvon alenemisen merkittävyyttä 
ja pitkäaikaisuutta arvioidaan viimek-
si mainituissa tapauksissa tapauskoh-
taisesti ottaen huomioon sijoitukseen 
liittyvät erityistekijät ja olosuhteet. 
Mandatum Life tekee pääomarahasto-
sijoituksensa pitääkseen ne rahaston 
elinkaaren loppuun asti, jolloin rahas-
ton tyypilliseksi toimiajaksi muodostuu 
10–12 vuotta. Arvio koko rahaston mah-
dollisesta arvon alentumisesta voidaan 
yleensä perustellusti tehdä vasta elin-
kaaren loppupuolella. Mikäli on lisäk-
si kuitenkin perusteltua syytä epäillä, 
että sijoituksesta ei sitä myytäessä saa-
da hankintamenoa vastaavaa määrää, 
 kirjataan arvonalennus.  

Saamistodistusten arvon alentu-
misessa tappion suuruus määritetään 
pääoman lyhennyksillä ja jaksotuksilla 
oikaistun hankintamenon ja tarkastelu-
hetken käyvän arvon välisenä erotuk-
sena, vähennettynä aikaisemmin tulos-
vaikutteisesti kirjatulla arvonalentumis-

tappiolla.
Kun myytävissä oleviin rahoitus-

varoihin kuuluvan saamistodistuksen 
tai osakkeen tai osuuden arvonalentu-
misesta on saatu objektiivinen näyttö, 
muihin laajan tuloksen eriin kirjattu 
kertynyt tappio siirretään omasta pää-
omasta kirjattavaksi tulosvaikutteisena 
arvonalentumistappiona.

Jos myytävissä oleviin rahoitus-
varoihin kuuluvan saamistodistuk-
sen  käypä arvo myöhemmin nousee ja 
nousun voidaan objektiivisesti katsoa 
liittyvän arvonalentumistappiokirjauk-
sen jälkeiseen tapahtumaan, arvonalen-
tumistappio peruutetaan ja kirjataan 
 tuloslaskelmaan. 

Jos osakkeen käypä arvo arvonalen-
tumiskirjauksen jälkeen nousee, arvon-
nousu kirjataan suoraan muun laajan 
tuloksen eriin. Arvon edelleen laskiessa 
alle hankintamenon kirjataan tulosvai-
kutteinen arvonalennus.

Johdannaissopimukset  
ja suojausperiaatteet 
Johdannaissopimukset luokitellaan 
 kaupankäyntitarkoituksessa pidettä-
viin sopimuksiin ja suojaaviin sopimuk-
siin, ja ne sisältävät korkojohdannai-
set, luottoriskijohdannaiset, valuutta-
johdannaiset, osakejohdannaiset sekä 
hyödykejohdannaiset. Johdannaissopi-
mukset arvostetaan niitä alun perin kir-
janpitoon kirjattaessa käypään arvoon. 
Kaikki johdannaissopimukset kirjataan 
 taseeseen varoiksi, kun niiden  käypä 
arvo on positiivinen ja veloiksi, kun 
 käypä arvo on negatiivinen.

Kaupankäyntitarkoituksessa  
pidettävät johdannaissopimukset

Johdannaissopimukset, joita ei ole mer-
kitty suojaaviksi sekä pääsopimuksesta 
erotetut kytketyt johdannaiset käsitel-
lään kaupankäyntitarkoituksessa pidet-
tävinä johdannaissopimuksina. Kaupan-
käyntitarkoituksessa pidettävät johdan-
naissopimukset arvostetaan käypään 
arvoon ja käyvän arvon muutokset sekä 
myyntivoitot ja –tappiot yhdessä korko-
tuottojen ja –kulujen kanssa kirjataan 
tuloslaskelmaan. 

Kaupankäyntitarkoituksessa pidet-
täviksi johdannaisiksi luokitellaan myös 
sopimukset, joita käytetään suojaamis-
tarkoituksessa, mutta jotka eivät täytä 
IAS 39 -standardin suojauslaskennalle 
asettamia ehtoja.
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Suojaavat johdannaissopimukset ja 
suojausperiaatteet 

Suojausperiaatteiden mukaisesti kon-
sernissa voidaan suojautua korkoriskil-
tä, valuuttakurssiriskiltä ja hintariskiltä 
soveltamalla käyvän arvon tai rahavir-
ran suojausta. Rahavirran suojauksel-
la suojaudutaan tulevien rahavirtojen 
vaihtelulta, käyvän arvon suojauksella 
suojaudutaan suojattavan kohteen käy-
vän arvon muutoksilta.

Suojauslaskentaa sovelletaan suo-
jauksiin, jotka ovat suojattavan riskin 
osalta tehokkaita ja täyttävät IAS 39 
-standardin suojauslaskennan ehdot. 
Suojaussuhde suojaavan johdannaisen 
ja suojattavan kohteen välillä sekä suo-
jaukseen liittyvät riskienhallintatavoit-
teet dokumentoidaan suojauksen alka-
essa. Suojauksen tehokkuus arvioidaan 
suojaussuhteen alussa ja suojauksen 
 aikana siten, että suojaus on erittäin 
 tehokas koko suojauksen ajan. Suojaus-
ta pidetään tehokkaana, kun suojaavan 
instrumentin käyvän arvon tai rahavir-
tojen muutos eliminoi suojauksen koh-
teena olevan sopimuksen tai position 
käyvän arvon tai rahavirtojen muutok-
sesta 80–125 prosenttia. 

Kuluneella tilikaudella on sovellet-
tu sekä käyvän arvon että rahavirran 
 suojausta. 

Rahavirran suojaus

Rahavirran suojauksella suojataan 
 vaihtuvakorkoisten velkakirjalainojen 
tai muiden vaihtuvakorkoisten varojen 
tai velkojen korkorahavirtoja. Suojaa-
vina instrumentteina käytetään mm. 
koronvaihto- sekä yhdistettyä koron- 
ja valuutanvaihtosopimuksia. Johdan-
naissopimukset, jotka on dokumentoi-
tu rahavirtaa suojaaviksi ja jotka ovat 
suojauksena tehokkaita, arvostetaan 
käypään arvoon. Käyvän arvon muu-
toksesta tehokkaan suojauksen osuus 
kirjataan muihin laajan tuloksen eriin. 
Ylimenevä tehoton osuus kirjataan 
 suoraan tulokseen.

Omaan pääomaan kertyneet käyvän 
arvon muutokset kirjataan tuloslaskel-
maan sille kaudelle, jona suojauksen 
kohteena olevat rahavirrat tuloutuvat.

Kun suojaava johdannainen erään-
tyy, myydään, suojaussuhde päätetään 
tai suojaus ei enää täytä suojauslasken-
nan ehtoja, omaan pääomaan suojauk-
sen loppumishetkeen mennessä kerty-
nyt käyvän arvon muutos jää omaan 
pääomaan, kunnes se kirjataan tuloslas-
kelmaan sille kaudelle, jona suojauksen 
kohteena olevat rahavirrat tuloutuvat.

Käyvän arvon suojaus

Käyvän arvon suojauksella suojaudu-
taan mm. hinta- ja korkotason sekä 
 valuuttakurssien muutosten aiheut-
tamilta vaikutuksilta käypiin arvoihin 
konsernin riskienhallintaperiaatteiden 
mukaisesti. Suojaavina johdannaisina 
käytetään konserniyhtiöiden hallitusten 
hyväksymiä instrumentteja, joita ovat 
valuuttatermiinit, koronvaihto- ja valuu-
tanvaihtosopimukset sekä optiot.

Johdannaissopimusten, jotka on do-
kumentoitu käypää arvoa suojaaviksi ja 
jotka ovat suojauksena tehokkaita, käy-
vän arvon muutokset kirjataan tuloslas-
kelmaan. Myös suojauksen kohteena 
olevat omaisuus- ja velkaerät arvoste-
taan suojauksen aikana käypään arvoon 
ja käyvän arvon muutokset kirjataan 
tuloslaskelmaan.

Arvopaperilainaus
Lainaksi annetut arvopaperit säilyvät 
taseessa lainauksesta huolimatta. Vas-
taavasti lainaksi otettuja arvopapereita 
ei kirjata taseeseen. Jos lainaksi otetut 
arvopaperit myydään kolmannelle osa-
puolelle, saatu myyntihinta kirjataan 
 taseeseen varoiksi ja vastaavansuu-
ruiseksi velaksi lainanantajalle. Velka 
 käsitellään käypään arvoon tulosvaikut-
teisesti kirjattavana velkana.

Vuokrasopimukset

Konserni vuokralle ottajana

Muut vuokrasopimukset

Vuokrasopimukset, joissa vuokral-
le  otetun hyödykkeen omistamiseen 
 liittyvistä riskeistä olennainen osa  säilyy 
vuokralle antajalla, luokitellaan muik-
si vuokrasopimuksiksi ja ne sisälty-
vät vuokralle antajan taseeseen. Muun 
vuokrasopimuksen perusteella mak-
settavat vuokrat kirjataan tasaerinä 
 vuokrakuluiksi vuokra-ajan kuluessa.

Konserni vuokralle antajana 

Muut vuokrasopimukset

Vuokrasopimukset, joissa konsernin 
vuokralle antaman hyödykkeen omista-
miseen liittyvistä riskeistä ja eduista olen-
nainen osa säilyy konsernilla, luokitellaan 
muiksi vuokrasopimuksiksi. Muilla vuok-
rasopimuksilla vuokralle annetut hyödyk-
keet sisältyvät tase-erään Sijoituskiin-
teistöt ja niiden poistoajat ja -menetelmät 
sekä arvonalentumistappioiden kirjaus-
perusteet ovat samat kuin vastaavien 

aineellisten hyödykkeiden.  Muun vuok-
rasopimuksen perusteella saatavat vuok-
rat kirjataan tuloslaskelmaan tasaerinä 
vuokratuotoiksi vuokra-ajan kuluessa.

Aineettomat hyödykkeet

Muut aineettomat hyödykkeet  
Aineettomina hyödykkeinä, joilla on 
 rajallinen taloudellinen vaikutusai-
ka, käsitellään ulkopuolelta hankitut 
ja  sisäisesti aikaansaadut atk-ohjel-
mistot ja muut aineettomat hyödyk-
keet, jos on todennäköistä, että niistä 
johtuva odotettavissa oleva vastainen 
taloudellinen hyöty koituu konsernin 
hyväksi ja hyödykkeiden hankintame-
no on luotettavasti määritettävissä. 
Sisäisesti  aikaansaadun aineettoman 
hyödykkeen hankintameno määräytyy 
hyödykkeelle välittömästi kohdistetta-
vien menojen summana. Tutkimusme-
not kirjataan kuluksi sinä tilikautena, 
jona ne toteutuvat. Kehittämismenoista, 
 jotka johtuvat uusien atk-ohjelmistojen 
suunnittelusta tai jo olemassa olevien 
 ohjelmistojen merkittävistä parannuk-
sista, aktivoidaan vain ne, jotka täyttä-
vät edellä mainitut taseeseen kirjaami-
sen  edellytykset. 

Muina aineettomia hyödykkeinä 
on käsitelty myös Innovan liiketoimin-
takaupassa syntyneet asiakassuhteet. 
Asiakassuhteet on arvostettu käypään 
arvoon hankinnan yhteydessä. Hyö-
dykkeen taloudelliseksi vaikutusajak-
si on katsottu 10 vuotta, jonka kuluessa 
 hyödyke kirjataan tasapoistoina kuluksi. 
Asiakassuhteet testataan tarvittaessa 
arvonalentumisen varalta.

Aineettomat hyödykkeet, joilla on 
rajallinen taloudellinen vaikutusai-
ka, kirjataan kertyneillä poistoilla ja 
 arvonalentumistappioilla vähennet-
tyyn alkuperäiseen hankintamenoon. 
 Aineettomat hyödykkeet poistetaan 
 tasapoistoin niiden arvioidun taloudel-
lisen vaikutusajan kuluessa. Arvioidut 
 taloudelliset vaikutusajat hyödykeryh-
mittäin ovat seuraavat:

Atk-ohjelmistot . . . . . . . . . . . 4–10 vuotta 
Muut aineettomat  
hyödykkeet . . . . . . . . . . . . . . . 3–10 vuotta

Aineelliset  
käyttöomaisuushyödykkeet 
Aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä 
ovat omassa käytössä olevat kiinteis-
töt, koneet ja laitteet sekä kalusto. Kiin-
teistöjen luokitus omassa käytössä ja 
sijoituskäytössä oleviin suoritetaan käy-
tössä olevan neliömäärän perusteella. 
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Mikäli omassa käytössä on korkeintaan 
10 prosenttia kiinteistön pinta-alasta, 
kiinteistö luokitellaan kokonaan sijoitus-
kiinteistöksi.

Kiinteistöt ja muut aineelliset käyt-
töomaisuushyödykkeet arvostetaan 
kertyneillä poistoilla ja arvonalentumis-
tappioilla vähennettyyn alkuperäiseen 
hankintamenoon. Perusparannusmenot 
lisätään kiinteistöjen kirjanpitoarvoon 
silloin kun on todennäköistä, että niistä 
koituva vastainen taloudellinen hyöty 
koituu konsernin hyväksi. Tavanomai-
set korjaus- ja kunnossapitomenot kir-
jataan kuluksi tilikaudella, jolla ne ovat 
syntyneet.

Aineelliset käyttöomaisuushyö-
dykkeet poistetaan tasapoistoin niiden 
 arvioidun taloudellisen vaikutusajan ku-
luessa. Pääsääntöisesti jäännösarvo ar-
vioidaan nollan suuruiseksi. Maa-alueis-
ta ei tehdä poistoja. Taloudellisen vaiku-
tusajan arviota tarkistetaan tilinpäätök-
sen yhteydessä. Poistoaikoja oikaistaan, 
mikäli arvio muuttuu merkittävästi. 
 Arvioidut taloudelliset vaikutusajat 
 hyödykeryhmittäin ovat seuraavat:

Asuin-, toimisto-  
ja liikerakennukset . . . . . .  20–60 vuotta
Teollisuus- ja  
varastorakennukset . . . . .  30–60 vuotta
Rakennusten ainesosat . . . 10–15 vuotta
Atk-laitteet ja autot. . . . . . . . . 3–5 vuotta
Muut koneet ja kalusto. . . . . 3–10 vuotta

Aineellisen käyttöomaisuushyödykkeen 
poistojen kirjaaminen lopetetaan, mikä-
li omaisuuserä luokitellaan myytävänä 
olevaksi IFRS 5 Myytävänä olevat pitkä-
aikaiset omaisuuserät ja lopetetut toimin-
not mukaisesti.

Aineettomien ja aineellisten 
käyttöomaisuushyödykkeiden 
arvonalentuminen

Tilikauden päättyessä arvioidaan, onko 
viitteitä siitä, että aineettomiin hyö-
dykkeisiin tai aineellisiin käyttöomai-
suushyödykkeisiin kuuluvan omaisu-
userän arvo saattaa olla alentunut. Jos 
arvonalentumisesta on viitteitä, arvioi-
daan omaisuuserästä kerrytettävissä 
oleva rahamäärä. Kerrytettävissä oleva 
rahamäärä arvioidaan lisäksi vuosittain 
liikearvosta, keskeneräisistä aineetto-
mista hyödykkeistä sekä taloudellisel-
ta vaikutusajaltaan rajoittamattomista 
aineettomista hyödykkeistä riippumatta 
siitä, onko arvonalentumisesta viitteitä. 
Liikearvo kohdistetaan arvonalentumis-
testausta varten hankinta-ajankohdasta 
lähtien konsernin rahavirtaa tuottavil-

le yksiköille. Testissä verrataan yksikön 
liikearvon sisältävää kirjanpitoarvoa 
yksiköstä kerrytettävissä olevaan raha-
määrään.

Kerrytettävissä oleva rahamäärä on 
omaisuuserän käypä arvo vähennettynä 
luovutuksesta aiheutuvilla menoilla tai 
sitä korkeampi käyttöarvo. Käyttöarvol-
la tarkoitetaan omaisuuserästä tai raha-
virtaa tuottavasta yksiköstä saatavissa 
olevia arvioituja vastaisia nettorahavir-
toja, jotka diskontataan nykyarvoonsa 
ennen veroja määritettyä korkoprosent-
tia käyttäen. Jos omaisuuserän kirjanpi-
toarvo on suurempi kuin siitä kerrytet-
tävissä oleva rahamäärä, siitä kirjataan 
tuloslaskelmaan arvonalentumistappio. 
Kirjaamisen yhteydessä poistettavan 
omaisuuserän taloudellinen vaikutusai-
ka arvioidaan uudelleen.

Arvonalentumistappio peruutetaan, 
jos olosuhteissa on tapahtunut muutos 
ja hyödykkeestä kerrytettävissä oleva 
rahamäärä on muuttunut arvonalentu-
mistappion kirjaamisajankohdasta, ei 
kuitenkaan enempää, kuin mikä hyö-
dykkeen kirjanpitoarvo olisi ilman ar-
vonalentumistappion kirjaamista. Liike-
arvosta kirjattua arvonalentumistappio-
ta ei peruuteta missään tilanteessa.

Sijoituskiinteistöt
Sijoituskiinteistöjä pidetään vuokra-
tuottojen saamiseksi ja omaisuuden 
 arvonnoususta hyötymiseksi. Sijoi-
tuskiinteistöt arvostetaan hankinta-
menomallia käyttäen kuten omassa 
käytössä olevat kiinteistötkin. Samoin 
niiden poistoajat ja -menetelmät sekä 
 arvonalentumistappioiden kirjausperus-
teet ovat samat kuin vastaavien omassa 
käytössä olevien kiinteistöjen. 

Sijoituskäytössä olevien kiinteistö-
jen käyvät arvot esitetään liitetietona ja 
ne arvioidaan käyttäen tuleviin tuottoi-
hin ja markkinaehtoisiin tuotto-odotuk-
siin perustuvaa tuottoarvomenetelmää 
ja toteutuneisiin vertailukauppoihin pe-
rustuvaa kauppa-arvomenetelmää.

Arvioinnin lähtökohtana ovat kiin-
teistökohtaiset ominaisuudet koski-
en mm. kiinteistön sijaintia, kuntoa ja 
vuokraustilannetta sekä markkinaläh-
töiset vertailutiedot koskien vaihtoeh-
toisia vuokria, tuottovaatimustasoja ja 
yksikköhintoja. Arviointi on tilikaudel-
la suoritettu käyttäen konsernin omaa 
 asiantuntemusta.

Varaukset 
Varaus kirjataan, kun konsernille on 
 aikaisempien tapahtumien seuraukse-
na syntynyt oikeudellinen tai tosiasial-

linen velvoite, maksuvelvoitteen toteu-
tuminen on todennäköistä ja velvoit-
teen suuruus on arvioitavissa luotetta-
vasti. Jos velvoitteesta tai osasta siitä 
on mahdollista saada korvaus joltakin 
kolmannelta osapuolelta, korvaus kir-
jataan erilliseksi omaisuuseräksi vain 
 silloin, kun sen saaminen on käytän-
nössä varmaa. 

Vakuutus  
ja sijoitussopimukset
Vakuutussopimukset käsitellään IFRS 
4 -standardin mukaisesti joko vakuu-
tussopimuksina tai sijoitussopimuksina. 
Standardin mukaan vakuutussopimuk-
set luokitellaan vakuutussopimuksiksi, 
mikäli niissä siirtyy vakuutuksenottajan 
ja vakuutuksenantajan välillä merkittä-
vää vakuutusriskiä. Mikäli sopimuksen 
perusteella siirtyvä riski on luonteel-
taan rahoitusriskiä eikä merkittävää 
vakuutusriskiä, luokitellaan sopimus si-
joitussopimukseksi. Sopimuksen luokit-
telu vakuutus- tai sijoitussopimukseksi 
määrää sen arvostuskäytännön.

Sopimuksista syntyvät velat käsitel-
lään standardin ensimmäisessä vaihees-
sa kansallisten vaatimusten mukaisesti 
lukuun ottamatta tasoitusmäärää sekä 
sen muutosta, jotka IFRS:n mukaisesti 
esitetään omassa pääomassa ja tulok-
sessa.

Vakuutus- ja sijoitussopimuksiin 
liittyviä riskejä on kuvattu laajasti kon-
sernitilinpäätöksen Riskienhallinta 
 -osiossa. 

Jälleenvakuutussopimukset

Jälleenvakuutussopimus on sopimus, 
joka täyttää IFRS 4:n asettamat edel-
lytykset vakuutussopimukselle ja jonka 
perusteella konserni voi saada korva-
uksia toiselta vakuutusyhtiöltä, mikä-
li se itse joutuu korvausvelvolliseksi 
 muiden tekemiensä vakuutussopimus-
ten perusteella. Jälleenvakuutussopi-
musten perusteella saatavat suorituk-
set on kirjattu taseessa erään Saamiset 
jälleenvakuutussopimuksista sekä Muut 
varat. Ensiksi mainittu erä sisältää 
 jälleenvakuuttajien osuuden konsernin 
jälleenvakuutettujen vakuutussopimus-
ten vakuutusmaksu- ja korvausvastuus-
ta. Muissa varoissa on lyhytaikaiset saa-
miset jälleenvakuuttajilta.

Kun konserni itse joutuu maksa-
maan korvauksia jälleenvakuutussopi-
muksen perusteella toiselle vakuutusyh-
tiölle, kirjataan velka tase-erään Muut 
velat. 

Jälleenvakuutuksiin liittyvät saami-
set ja velat arvostetaan yhdenmukaises-
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ti jälleenvakuutettujen saamisten ja vel-
kojen kanssa. Jälleenvakuutussaamiset 
testataan vuosittain arvonalentumis-
tappioiden varalta. Arvonalentumistap-
pio kirjataan tulosvaikutteisesti, mikäli 
on olemassa objektiivista näyttöä, että 
konserni ei tule saamaan kaikkia raha-
määriä, joihin sillä sopimuksen ehtojen 
mukaan on oikeus.

Vakuutussopimusten luokittelu

Henkivakuutustoiminnan sopimuk-
set luokitellaan vakuutussopimuksiksi 
tai sijoitussopimuksiksi. Vakuutussopi-
muksia ovat sopimukset, joihin liittyy 
merkittävä vakuutusriski tai sellaiset 
sopimukset, joihin sisältyy vakuutuk-
senottajan oikeus muuttaa sopimusta 
kasvattamalla riskiä. Kapitalisaatiosopi-
muksiin ei sisälly vakuutusriskiä, joten 
nämä sopimukset on luokiteltu sijoitus-
sopimuksiksi. 

Sopimukseen liittyvä oikeus har-
kinnanvaraiseen osuuteen ylijäämäs-
tä (Discretionary Participation Feature 
(DPF)) on vakuutuksenottajan sopi-
mukseen perustuva oikeus saada taa-
tun vähimmäisedun lisäksi muita etuja. 
Etuina hyvitetään vakuutuksille lasku-
perustekoron lisäksi asiakashyvityksiä, 
korotetaan kuolemantapaussummia tai 
alennetaan vakuutusmaksuja. Manda-
tum Lifen tulkinnassa kohtuusperiaat-
teesta määritellään tavoitteet harkin-
nanvaraisille eduille. Sijoitussidonnai-
sissa sopimuksissa vakuutuksenottaja 
kantaa sijoitusriskin valitsemalla sijoi-
tuskohteet, joihin sopimusten arvonke-
hitys sidotaan. 

Vakuutus ja sijoitussopimusten  
arvostus

Kaikkiin vakuutussopimuksiin ja nii-
hin sijoitussopimuksiin, joihin liittyy 
 harkinnanvarainen oikeus osuuteen 
 ylijäämästä (DPF), sovelletaan kansalli-
sia laskentaperiaatteita lukuun ottamat-
ta tasoitusmäärän ja sen muutoksen 
kirjaamista. 

Kaikkiin sopimuksiin lukuun otta-
matta sijoitussidonnaisia sopimuksia 
liittyy harkinnanvarainen oikeus ylijää-
mään. Sellaisiin sijoitussidonnaisiin so-
pimuksiin, joita ei luokitella vakuutusso-
pimuksiksi, liittyy vakuutuksenottajan 
oikeus vaihtaa säästöjen tuottorakenne 
sijoitussidonnaisesta sellaiseksi, joka 
muodostuu vähimmäistuottotakuus-
ta ja oikeudesta harkinnanvaraiseen 
osuuteen ylijäämästä. Tämän perusteel-
la myös näihin sopimuksiin sovelletaan 
kansallisia laskentaperiaatteita. 

Takaisinosto-oikeutta, vähimmäis-
tuottotakuuta, saman sopimuksen sisäl-
lä olevia vakuutus- ja talletusosia sekä 
muita vastaavia oikeuksia ei eroteta 
pääsopimuksesta eikä arvosteta erik-
seen.

Velat vakuutus ja sijoitussopimuk
sista ja jälleenvakuutusvarat

Vakuutus- ja sijoitussopimusten velka 
kirjataan vakuutusvelaksi, jonka muo-
dostavat vakuutusmaksuvastuu ja kor-
vausvastuu. Henkivakuutustoiminnan 
vakuutusteknisen vakuutusvelan las-
kennassa käytetään erilaisia menetel-
miä, jotka sisältävät oletuksia mm. kuo-
levuudesta, sairastuvuudesta, sijoitus-
ten tuottotasosta, vastaisista liikekuluis-
ta ja vahinkojen selviämisestä.

Tulevan jälleenvakuutuksen vas-
tuuvelan muutos on laskettu vaihtuvin 
kurssein.

Vakuutusmaksuvastuu lasketaan 
 ensivakuutuksessa vakuutuskohtaisesti 
ja jälleenvakuutuksessa antavan yhtiön 
ilmoituksen perusteella tai yhtiön omien 
laskuperusteiden mukaan.

Vakuutusvelan diskonttauksessa  
käytetty korko on enintään kunkin 
maan viranomaisen hyväksymän enim-
mäiskoron suuruinen. Ensivakuutuksen 
maksuperusteissa käytetty laskuperus-
tekorko ts. sopimuksille alkamishetkellä 
taattu vähimmäistuottotakuu vaihtelee 
vakuutusten alkamisajankohdan perus-
teella nollasta 4,5 prosenttiin. Vakuu-
tusvelkaa diskontattaessa on käytetty 
samaa tai alempaa korkoa kuin maksua 
laskettaessa. Suurin osa Mandatum 
 Lifen harkinnanvaraiseen voitonjakoon 
oikeutettujen sopimusten ansaittujen 
etujen vakuutusvelasta on diskontat-
tu 3,5 prosentilla, joka on myös korkein 
käytetty diskonttauskorko. Lisäksi vuo-
deksi 2014 Mandatum Life on alenta-
nut enimmäiskoroksi 2,25 prosenttia ja 
 vuodeksi 2015 2,75 prosenttia.

Vakuutusvelan diskonttauskoron 
ja 4,5 % vähimmäistuottotakuun eron 
 takia vakuutusvelkaan on lisätty las-
kuperustekoron täydennysvastuuta. 
 Tytäryhtiössä Mandatum Life Insuran-
ce Baltic SE diskonttauskorko vaihte-
lee maittain välillä 2,0 – 4,0 prosenttia 
ja vähimmäistuottotakuun keskiarvo 
 välillä 2,0 − 4,0 prosenttia.

Kuolevuusoletuksilla on olennainen 
vaikutus vakuutusvelan määrään erityi-
sesti ryhmäeläkevakuutuksessa, jonka 
vastuu muodostaa noin 32 prosenttia 
kotimaisen henkivakuutusyhtiön vakuu-
tusvelasta. Ryhmäeläkkeen vakuutusve-
lan laskennassa käytetään ns. kohortti-
kuolevuusmallia, joka huomioi vakuute-

tun iän ja sukupuolen lisäksi myös syn-
tymävuoden. Kohorttikuolevuus olettaa 
elinajan odotteen kasvavan yhdellä 
 vuodella kymmenen vuoden aikavälillä.

Sijoitussidonnaisten sopimusten 
 velat ja katteena olevat varat on sovi-
tettu yhteen. Velkojen ja varojen mää-
rät on esitetty liitetiedoissa. Ensivakuu-
tuksen korvausvastuuta laskettaessa 
vain alkaneiden eläkkeiden korvausvas-
tuussa käytetään diskonttausta. Tule-
van jälleenvakuutuksen korvausvastuu 
perustuu antavan yhtiön ilmoitukseen 
ja arvioon vielä tilittämättä olevas-
ta korvauskulusta. Sijoitussidonnaisen 
vastuuvelan katteessa on mukana kon-
serniin kuuluvien yhtiöiden liikkeeseen 
laskemia joukkovelkakirjalainoja. Näitä 
ei ole eliminoitu omaisuudesta. Elimi-
nointi johtaisi taseen osalta virheelli-
seen  informaatioon, koska vakuutuk-
senottajat kantavat sijoituksiin liittyvän 
sijoitusriskin ja lisäksi epätasapainoon 
 sijoitussidonnaisen vakuutusvelan ja 
sen katteena olevan omaisuuden osalta.

Korvausvastuu kattaa tulevaisuu-
dessa suoritettavat korvaukset kaikista 
jo tapahtuneista vakuutustapahtumis-
ta. Korvausvastuuseen sisältyvät myös 
kaikki korvausten hoitokulut.

Vakuutusvelasta määritetään 
 vuosittain lyhyt- ja pitkäkestoisen velan 
osuus. 

Konsernitilinpäätöksen Riskienhal-
linta -osiossa on kerrottu vastuuvelan 
muutos päättyneen tilikauden aikana 
sekä vakuutusvelan ennustettu vuosit-
tainen erääntyminen.

Vakuutusvelan riittävyystesti

Velan riittävyystesti tehdään yhtiöittäin 
kaikista sopimuskannoista ja täyden-
nystarvetta tarkastellaan yhtiöittäin 
koko vakuutusvelan riittävyyden perus-
teella. Ei-sijoitussidonnaiseen velkaan 
kohdistuva testi sisältää kaikki odotet-
tavissa olevat sopimuksiin perustuvat 
rahavirrat. Sopimuksiin perustuviin 
rahavirtoihin kuuluvat odotettavissa 
olevat vakuutusmaksut, korvaukset, li-
säedut ja liikekulut. Korvauksissa on ar-
vioitu takaisinostot ja muut vakuutus-
tapahtumat historiatietoihin perustuen. 
Korvausmäärät pitävät sisällään sekä 
sopimusten laskuperustekoron että ar-
vion tulevista lisäeduista. Rahavirtojen 
pääoma-arvot diskontataan tilinpäätös-
hetkeen käyttäen swap-korkokäyrää. 

Sijoitussidonnaisen liikkeen testis-
sä lasketaan riski- ja liikekuluylijäämi-
en pääoma-arvot vastaavalla tavalla. 
Mikäli yhtiökohtaisen sijoitussidonnai-
sen ja muun liikkeen velan yhteismäärä 
edellyttää täydentämistä, kasvatetaan 



IFRS-tilinpäätösMandatum Life Vuosikertomus 2013 21

velkaa tulosvaikutteisesti testin osoitta-
malla määrällä.

Kohtuusperiaate

Vakuutusyhtiölain 13 luvun 2 §:n mu-
kaan henkivakuutuksessa on noudatet-
tava ns. kohtuusperiaatetta sellaisten 
vakuutusten kohdalla, joilla on vakuu-
tussopimuksen mukaan oikeus vakuu-
tusten mahdollisesti tuottaman ylijää-
män perusteella myönnettäviin lisäetui-
hin (DPF). Mikäli vakavaraisuusvaati-
mukset eivät ole esteenä, kohtuullinen 
osa ylijäämästä on palautettava lisäetui-
na näille vakuutuksille.

Mandatum Lifen tavoitteena on 
 antaa pitkällä aikavälillä voitonjakoon 
oikeutetuille vakuutussäästöille ennen 
kuluja ja veroja kokonaishyvitys, joka 
olisi vähintään kunakin hetkenä mata-
lariskisimpinä pidettävien pitkien kor-
kosijoitusten korkotason mukainen. 
Tämän hetken tulkinnan mukaises-
ti Saksan valtion joukkovelkakirjalai-
nat olisivat lähimpänä riskitöntä pitkää 
korkosijoitusta. Toistaiseksi kuiten-
kin kokonaishyvityksen tavoitetasona 
on säästövakuutusten osalta 5 vuoden 
ja eläkevakuutusten osalta 10 vuoden 
Suomen valtion joukkovelkakirjalainan 
korkotasoa vastaava tuotto. Kokonais-
hyvitys muodostuu laskuperustekorosta 
ja vuosittain määrättävistä lisäeduista. 
 Lisäetujen tasossa pyritään jatkuvuu-
teen. Yhtiön vakavaraisuusasema py-
ritään pitämään sellaisena, että se ei 
rajoita lisäetujen antamista vakuutuk-
senottajille eikä omistajille suunnatta-
vaa voitonjakoa. Tarkemmin periaate 
on selitetty yhtiön internet-sivuilla.

Viron, Latvian ja Liettuan lainsää-
dännössä ei ole kohtuusperiaatetta 
 vastaavaa sääntelyä. 

Työsuhdeetuudet 

Työsuhteen päättymisen  
jälkeiset etuudet

Työsuhteen päättymisen jälkeisiä 
etuuksia ovat eläkkeet ja henkivakuu-
tukset. 

Mandatum Lifen eläkejärjeste-
lyt ovat maksupohjaisia. Merkittävin 
maksupohjainen järjestely on Suomen 
 TyEL-perusvakuutus.  

Maksupohjaisissa järjestelyissä kon-
serni suorittaa kiinteitä maksuja eläke-
vakuutusyhtiölle eikä sillä ole oikeudellis-
ta tai tosiasiallista velvoitetta suorittaa 
lisämaksuja. Maksupohjaisista järjes-
telyistä aiheutuvat velvoitteet kirjataan 
kuluksi kaudella, jota veloitus koskee. 

Konsernilla on lisäksi vapaaehtoi-
sia etuuspohjaisia eläkevakuutuksia. 
Vakuutukset ovat konsernin sisäisiä, ne 
sisältyvät Mandatum Lifen vakuutusvel-
kaan ja niiden määrä on epäolennainen.

Osakeperusteiset maksut
Sammolla oli tilikauden aikana kolme 
voimassa olevaa käteisvaroina makset-
tavaa osakeperusteista kannustinjärjes-
telmää (Johdon ja asiantuntijoiden pit-
käaikaiset kannustinjärjestelmät  2009 
I ja 2011 I). Järjestelyt on arvostettu 
käypään arvoon niiden myöntämishet-
kellä sekä jokaisena raportointipäivä-
nä tämän jälkeen. Sammon hallitus on 
 valtuuttanut konsernijohtajan päättä-
mään kannustinjärjestelmään kuuluvis-
ta henkilöistä ja heille tulevien suoritus-
palkkion määräytymisperusteena olevi-
en kannusteyksiköiden määrästä. Ohjel-
missa konsernin johtoryhmän jäsenten 
osalta päätöksen jaettavien kannuste-
yksiköiden määrästä tekee konsernin 
 hallitus. Mandatum Life -konsernissa 
ohjelmien piiriin kuului vajaat 20 henki-
löä vuoden 2013 lopussa.

Käteisvaroina maksettavissa järjes-
telyissä arvostus kirjataan velaksi ja sen 
muutos tuloslaskelmaan. 

Kannustimien käypä arvo on määri-
tetty Black-Scholes – hinnoittelumallin 
avulla. Markkinaperusteisen kannus-
tinosan käyvässä arvossa on huomioitu 
hinnoittelumallilla ennakoitu toteuma 
palkkiona maksettavien kannustinyk-
siköiden määrästä. Ei-markkinaperus-
teisten ehtojen vaikutuksia ei sisällyte-
tä kannustimen käypään arvoon, vaan 
ne otetaan huomioon niiden osakkei-
den määrissä, joihin oletetaan syntyvän 
 oikeus oikeuden syntymisajanjakson 
kuluessa. Tältä osin konserni päivit-
tää  oletuksen arvioidusta lopullisesta 
 kannustinyksiköiden määrästä jokaise-
na väli- ja tilinpäätöspäivänä.

Tuloverot
Tuloslaskelman verokulu sisältää 
 kauden verotettavaan tuloon perus-
tuvan veron ja laskennallisen veron. 
 Verokulu kirjataan tulosvaikutteisesti, 
paitsi suoraan omaan pääomaan tai laa-
jaan tuloslaskelmaan kirjattavien erien 
osalta, jolloin myös vero kirjataan kysei-
siin eriin. Kauden verotettavaan tuloon 
perustuva vero lasketaan kunkin maan 
voimassaolevan verokannan perusteel-
la. Veroa oikaistaan mahdollisilla edelli-
siin tilikausiin liittyvillä veroilla. 

Laskennalliset verot lasketaan 
 kaikista väliaikaisista eroista kirjanpi-
toarvon ja verotuksellisen arvon välillä. 

Verotuksessa vähennyskelvottomasta 
liikearvon arvonalentumisesta ei kirjata 
laskennallista veroa eikä tytäryhtiöiden 
jakamattomista voittovaroista kirjata 
laskennallista veroa siltä osin, kun ero 
ei todennäköisesti purkaudu ennakoita-
vissa olevassa tulevaisuudessa.

Laskennalliset verot laske-
taan  käyttämällä tilinpäätöspäivään 
 mennessä vahvistettuja verokantoja. 

Laskennallinen verosaaminen on 
kirjattu siihen määrään asti, kun on 
 todennäköistä, että tulevaisuudessa 
syntyy verotettavaa tuloa, jota vastaan 
väliaikainen ero voidaan hyödyntää.

Osakepääoma
Osingot kirjataan omasta pääomas-
ta sinä tilikautena, jona yhtiökokous 
 päättää osingonjaosta.

Rahavarat
Rahavaroina käsitellään käteiset varat, 
joiksi katsotaan kassa sekä lyhytaikai-
set talletukset (3 kk).

Mandatum Life esittää liiketoimin-
nan rahavirrat käyttäen epäsuoraa 
 esitystapaa, jolloin voittoa (tappiota) 
 ennen veroja oikaistaan ei-kassape-
rusteisten tapahtumien vaikutuksella, 
 varojen ja velkojen muutoksilla ja tuo-
toilla ja kuluilla, jotka liittyvät investoin-
tien tai rahoituksen rahavirtoihin.

Rahavirtalaskelmassa saadut ja 
maksetut korot esitetään liiketoimin-
nan rahavirroissa. Myös saadut osingot 
sisältyvät liiketoiminnan rahavirtoihin. 
Maksetut osingot esitetään rahoitustoi-
minnan rahavirroissa.

Johdon harkintaa edellyt
tävät laatimisperiaatteet ja 
arvioihin liittyvät keskeiset 
epävarmuustekijät
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-stan-
dardien mukaisesti edellyttää joh-
don tekemiä arvioita ja oletuksia, jot-
ka ovat vaikuttaneet tilinpäätöksessä 
 esitettäviin tuottoihin, kuluihin, varoi-
hin ja  velkoihin sekä ehdollisiin velkoi-
hin. Harkintaa joudutaan käyttämään 
myös tilinpäätöksen laatimisperiaattei-
den soveltamisessa. Arviot perustuvat 
 tilinpäätöshetkellä parhaaseen käytet-
tävissä olleeseen tietoon. Arviointi pe-
rustuu sekä aikaisempiin kokemuksiin 
että tulevaisuutta koskeviin tilinpäätös-
hetkellä todennäköisimpinä pidettyihin 
 oletuksiin. Toteutumatiedot voivat poi-
keta näistä arvioihin ja oletuksiin perus-
tuvista päätöksistä. Mahdolliset arvioi-
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den muutokset kirjataan sillä tilikau-
della, jonka aikana arviota korjataan ja 
 kaikilla tämän jälkeisillä ajanjaksoilla. 

Mandatum Lifen keskeiset tulevai-
suutta koskevat oletukset ja tilinpää-
töspäivän arvioihin liittyvät keskei-
set epävarmuustekijät liittyvät mm. 
 vakuutusmatemaattisissa laskelmis-
sa käytettyihin oletuksiin, julkisesti 
 noteeraamattomien rahoitusvarojen ja 
–velkojen ja sijoituskiinteistöjen käy-
pien  arvojen  arviointiin sekä rahoitus-
varojen ja aineettomien hyödykkeiden 
arvonalentumisten arviointiin. Näitä 
osa-alueita koskevat laatimisperiaatteet 
edellyttävät eniten merkittävien arvioi-
den ja  oletusten käyttämistä.

Vakuutusmatemaattiset  
oletukset

Vakuutusvelkojen vakuutusmatemaatti-
sista oletuksista on kerrottu tarkemmin 
kappaleessa Velat vakuutus- ja sijoitus-
sopimuksista ja jälleenvakuutusvarat.

Käypien arvojen määritys

Jos rahoitusvaroilla ei ole toimivilla 
markkinoilla noteerattuja hintoja, käypä 
arvo määritetään markkinoilla yleises-
ti hyväksyttyjen arvostusmenetelmien 
avulla. Menetelmistä on kerrottu enem-
män tilinpäätösperiaatteiden kappalees-
sa Käypä arvo. 

Sijoituskiinteistöjen käyvät arvot on 
tilikauden aikana arvioitu itse markki-
noilta saadun vertailuaineiston perus-
teella. Tähän liittyy johdon tekemät ole-
tukset esim. markkinoiden tuottovaa-
teista sekä käytettävästä diskonttaus-
korosta.

Uusien tai uudistettujen 
IFRSstandardien ja  
tulkintojen soveltaminen

Seuraavat julkistetut standardimuutok-
set ja uudistukset konserni ottaa käyt-
töön tilikaudella 2014.

IFRS 10 Konsernitilinpäätös (voi-
maan 1.1.2013 tai sen jälkeen alkavil-
la tilikausilla, sovellettava viimeistään 
1.1.2014 alkavalla tilikaudella) määrit-
tää tarkemmin määräysvallan käsitettä 
konsernitilinpäätökseen yhdistelemisen 
ratkaisevana tekijänä. Standardin käyt-
töönotolla ei tule olemaan olennaista 
vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettä-
vät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä 
(voimaan 1.1.2013 tai sen jälkeen alkavil-
la tilikausilla, sovellettava viimeistään 
1.1.2014 alkavalla tilikaudella) sisältää 

liitetietovaatimuksia koskien erilaisia 
osuuksia muissa yhteisöissä kuten esim. 
osakkuusyhtiöissä ja taseen ulkopuolelle 
jäävissä yhtiöissä. Uudella standardilla 
tulee olemaan vaikutus konsernin esit-
tämiin liitetietoihin.

Uudistettu IAS 27 Erillistilinpäätös 
(voimaan 1.1.2013 tai sen jälkeen alkavil-
la tilikausilla, sovellettava viimeistään 
1.1.2014 alkavalla tilikaudella) sisältää 
erillistilinpäätöstä koskevat vaatimuk-
set siltä osin, kun niitä ei ole sisällytetty 
uuteen IFRS 10:een. Standardin käyt-
töönotolla ei tule olemaan olennaista 
vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

Uudistettu IAS 28 Osuudet osakkuus- 
ja yhteisyrityksissä (voimaan 1.1.2013 tai 
sen jälkeen alkavilla tilikausilla, sovel-
lettava viimeistään 1.1.2014 alkavalla tili-
kaudella) sisältää vaatimukset pääoma-
osuusmenettelyn käyttämisestä osak-
kuus- ja yhteisyritysten käsittelyssä. 
Standardin käyttöönotolla ei tule ole-
maan olennaista vaikutusta konsernin 
tilinpäätökseen.

Muutos IAS 32:een Rahoitusinstru-
mentit: esittämistapa (voimaan 1.1.2014 
tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla) 
 tarkentaa rahoitusvarojen ja –velkojen 
nettomääräistä esittämistä. Standardin 
käyttöönotolla ei tule olemaan olennais-
ta vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.
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KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN 2013     

Milj. €

Sijoitus- 
sidonnaiset  
sopimukset  

(Suomi)

Muut  
sopimukset  

(Suomi) Baltia Eliminoinnit Konserni

Vakuutusmaksutulo 904,4 151,6 31,6 -24,4 1 063,1

Sijoitustoiminnan nettotuotot 287,4 278,8 5,4 -2,2 569,4

Liiketoiminnan muut tuotot 4,3 0,0 4,3

Korvaukset -340,7 -384,5 -24,4 18,2 -731,3

Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos 1) -779,4 130,3 -7,0 8,4 -647,7

Henkilöstökulut -25,4 -17,2 -3,5 -46,0

Liiketoiminnan muut kulut -32,3 -19,0 -2,6 -53,9

Rahoituskulut -6,6 -6,6

Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista 1,4 1,4

Voitto ennen veroja 14,0 139,2 -0,5 0,0 152,7

Verot -3,4 -30,1 0,0 0,0 -33,5

Tilikauden voitto 10,6 109,1 -0,5 0,0 119,2

Tilikauden muut laajan tuloksen erät

Muuntoerot 0,0

Myytävissä olevat rahoitusvarat 96,9

Rahavirtojen suojaus -0,3

Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 4,0

Tilikauden muut laajan tuloksen erät yhteensä nettona verojen 
jälkeen

100,6

TILIKAUDEN LAAJA TULOS 219,8

Tilikauden voitosta

Emoyhtiön omistajien osuus 119,2

Määräysvallattomien osuus 0,0

Tilikauden laajasta tuloksesta

Emoyhtiön omistajien osuus 219,8

Määräysvallattomien osuus 0,0

1) Kotimaisissa segmenteissä on huomioitu vastuun siirtyminen sijoitussidonnaisten ja laskuperustekorollisten sopimusten välillä. Siirtyminen vähentää sijoitusidonnaisten sopi-
musten erää ’vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos’ ja lisää muut sopimukset segmentin vastaavaa erää  5,3 milj. euroa (vuonna 2012  10,5 milj. euroa).

Mandatum Life konsernin segmenttiraportointi perustuu kotimaisen liiketoiminnan tuoteryhmäjakoon sekä muuhun maakohtaiseen organisaatiorakenteeseen.  Raportoitavat 
segmentit ovat sijoitussidonnaiset sopimukset (Suomi), muut sopimukset (Suomi) sekä Baltia.

Tuoteryhmien riskit poikkeavat toisistaan sijoitusriskien osalta.  Segmenttien tulokset raportoidaan yhtiön johdolle osana johdon raportointia.  Ensisijainen segmenttiraportointi 
antaa myös olennaisilta osin maantieteellisen jaon, koska toiminta Baltiassa esitetään yhtenä erillisenä liiketoiminta-alueena.  Ulkomaisen toiminnan laajetessa maakohtaista ja-
ottelua laajennetaan. Konsernitilinpäätöksessä segmenttien väliset liiketapahtumat, saatavat ja velat eliminoidaan rivi riviltä.  Segmentti-informaatio on tuotettu konsernin tilin-
päätöstä laadittaessa ja esitettäessä noudatettujen laatimisperiaatteiden mukaisesti.

Segmentti-informaatio
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KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN 2012     

Milj. €

Sijoitus- 
sidonnaiset  
sopimukset  

(Suomi)

Muut  
sopimukset  

(Suomi) Baltia Eliminoinnit Konserni

Vakuutusmaksutulo 808,1 164,0 33,0 -27,7 977,4

Sijoitustoiminnan nettotuotot 302,6 261,2 12,8 -2,2 574,5

Liiketoiminnan muut tuotot 3,5 0,0 3,5

Korvaukset -282,1 -376,1 -23,6 12,9 -669,0

Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos 1) -768,3 124,8 -15,6 17,0 -642,1

Henkilöstökulut -19,9 -19,1 -3,4 -42,4

Liiketoiminnan muut kulut -36,1 -19,9 -2,4 -58,4

Rahoituskulut -7,2 -7,2

Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista 0,0 0,0

Voitto ennen veroja 4,2 131,2 0,8 0,0 136,1

Verot -1,0 -26,8 0,1 0,0 -27,8

Tilikauden voitto 3,2 104,3 0,9 0,0 108,4

Tilikauden muut laajan tuloksen erät

Muuntoerot 0,0

Myytävissä olevat rahoitusvarat 236,2

Rahavirtojen suojaus -1,2

Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot -57,6

Tilikauden muut laajan tuloksen erät yhteensä nettona verojen 
jälkeen

177,4

TILIKAUDEN LAAJA TULOS 285,8

Tilikauden voitosta

Emoyhtiön omistajien osuus 108,4

Määräysvallattomien osuus 0,0

Tilikauden laajasta tuloksesta

Emoyhtiön omistajien osuus 285,8

Määräysvallattomien osuus 0,0

1) Kotimaisissa segmenteissä on huomioitu vastuun siirtyminen sijoitussidonnaisten ja laskuperustekorollisten sopimusten välillä. Siirtyminen vähentää sijoitusidonnaisten sopi-
musten erää ’vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos’ ja lisää muut sopimukset segmentin vastaavaa erää  10,5 milj. euroa (vuonna 2011  - 23,7 milj. euroa).



IFRS-tilinpäätösMandatum Life Vuosikertomus 2013 25

KONSERNITASE LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN 2013    

Milj. €

Sijoitus- 
sidonnaiset  
sopimukset  

(Suomi)

Muut  
sopimukset  

(Suomi) Baltia Eliminoinnit Konserni

Varat

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 0,7 4,3 0,0 5,1

Sijoituskiinteistöt 105,2 105,2

Aineettomat hyödykkeet 4,5 3,3 0,8 8,5

Sijoitukset osakkuusyrityksissä 1,4 1,4

Rahoitusvarat 35,6 5 060,2 26,5 5 122,3

Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset 4 555,1 0,0 142,1 -74,4 4 622,9

Saamiset jälleenvakuutussopimuksista 2,7 0,1 2,8

Muut varat 80,5 0,8 81,3

Käteiset varat 221,8 0,3 222,1

Varat yhteensä 4 595,9 5 479,5 170,6 -74,4 10 171,6

Velat

Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista 3 909,7 17,8 3 927,5

Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista 4 549,4 0,0 141,5 -74,4 4 616,6

Rahoitusvelat 110,8 110,8

Laskennalliset verovelat 128,0 128,0

Muut velat 3,1 124,9 0,7 128,8

Velat yhteensä 4 552,6 4 273,3 160,0 -74,4 8 911,6

Oma pääoma

Osakepääoma 40,4

Rahastot 621,1

Kertyneet voittovarat 598,6

Emoyhtiön omistajien osuus 1 260,1

Määräysvallattomien osuus 0,0

Oma pääoma yhteensä 1 260,1

Oma pääoma ja velat yhteensä 10 171,6
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KONSERNITASE LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN 2012    

Milj. €

Sijoitus- 
sidonnaiset  
sopimukset  

(Suomi)

Muut  
sopimukset  

(Suomi) Baltia Eliminoinnit Konserni

Varat

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 0,9 4,5 0,1 5,4

Sijoituskiinteistöt 93,4 93,4

Aineettomat hyödykkeet 6,1 4,1 0,8 11,0

Sijoitukset osakkuusyrityksissä 0,0 0,0

Rahoitusvarat 29,6 5 212,0 27,6 5 269,2

Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset 3 764,6 0,0 135,1 -65,9 3 833,8

Saamiset jälleenvakuutussopimuksista 3,4 0,1 3,4

Muut varat 108,6 0,9 109,6

Käteiset varat 153,6 0,3 153,9

Varat yhteensä 3 801,2 5 579,6 164,9 -65,9 9 479,8

Velat

Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista 4 052,1 18,7 4 070,8

Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista 3 764,7 0,0 134,3 -65,9 3 833,1

Rahoitusvelat 105,1 105,1

Laskennalliset verovelat 153,1 153,1

Muut velat 0,2 176,4 0,8 177,4

Velat yhteensä 3 764,9 4 486,8 153,9 -65,9 8 339,6

Oma pääoma

Osakepääoma 40,4

Rahastot 520,4

Kertyneet voittovarat 579,5

Emoyhtiön omistajien osuus 1 140,3

Määräysvallattomien osuus 0,0

Oma pääoma yhteensä 1 140,3

Oma pääoma ja velat yhteensä 9 479,8
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1.  Riskienhallinnan yleiset 
periaatteet 

Riski on oleellinen ja luontainen osa 
Mandatum Lifen toimintaympäristöä ja 
liiketoimintaa. Riskienhallintaprosessin 
avulla toimintaan kohdistuvat erilaiset 
riskit pyritään mahdollisimman hyvin 
tunnistamaan. Riskienhallintaproses-
sin avulla varmistutaan myös siitä, että 
 erilaisia riskejä voidaan arvioida, rajoit-
taa ja valvoa. 

Riskienhallintaprosessin tärkeimpi-
nä tavoitteina on varmistaa pääoman 
riittävyys suhteessa liiketoiminnan ris-
keihin sekä rajoittaa taloudellisen tulok-
sen heilahtelua, varmistaa tehokkaat ja 
jatkuvat liiketoimintaprosessit kaikissa 
olosuhteissa ja rajata riskit Mandatum 
Lifen hallituksen hyväksymälle tasolle 
kaikkien toimintojen osalta. 

Mandatum Henkivakuutusosakeyh-
tiö on Sampo Oyj:n kokonaan omistama 
tytäryhtiö.  Mandatum Life noudattaa 
Sampo-konsernin riskienhallintaperi-
aatteita, joissa myös Mandatum Lifea 
koskevat henkivakuutusyhtiön erityis-
piirteet on huomioitu. Mandatum  Lifen 
Baltian tytäryhtiössä noudatetaan vas-
taavia periaatteita riskienhallinnan 
osalta. Tässä riskienhallintaliitteessä 
esitetyt luvut koskevat pääsääntöisesti 
Mandatum Life emoyhtiötä.

1.1  Riskienhallinnan  
organisointi 

Mandatum Life -konsernissa  hallitus 
vastaa riskienhallinnan ja sisäisen 
 valvonnan riittävyydestä. Hallitus 
 vahvistaa vuosittain riskienhallinta-
suunnitelman, sijoituspolitiikan ja muut 
yleisohjeet, joiden mukaan riskienhal-
linta ja sisäinen valvonta organisoidaan 
liiketoiminnoissa. 

Mandatum Lifen toimitusjohta-
jalla on kokonaisvastuu riskienhallin-
nan  toteuttamisesta hallituksen ohjei-
den mukaisesti. Liiketoiminta-alueet 
ovat vastuussa omien operatiivisten 
 riskiensä tunnistamisesta, arvioinnista, 
 seurannasta ja hallinnasta. 

•  Riskienhallintakomitea koordinoi ja 
valvoo kaikkia Mandatum Lifen riske-
jä. Komitean puheenjohtajana on toi-
mitusjohtaja. Riskit on jaettu pääryh-
miin, joita ovat vakuutusriskit, mark-
kinariskit, operatiiviset riskit, juridiset 
ja compliance-riskit sekä liiketoimin-

ta- ja maineriskit. Baltian tytäryhtiön 
riskejä seurataan myös komiteassa. 
Jokaisella riskialueella on oma vastuu-
henkilönsä komiteassa.

•  Mandatum Lifen tasehallintakomitea 
valvoo, että sijoitustoimintaa hoide-
taan hallituksen hyväksymässä sijoi-
tuspolitiikassa määritettyjen limiit-
tien puitteissa ja valvoo likviditeetin, 
kannattavuuden ja vakavaraisuuspää-
omien riittävyyttä suhteessa taseen 
riskeihin, erityisesti markkinariskei-
hin. Tasehallintakomitea valmistelee 
hallitukselle ehdotuksen sijoituspoli-
tiikasta. Tasehallintakomitea raportoi 
hallitukselle ja kokoontuu vähintään 
kuukausittain. 

•  Vakuutusriskien komitea on vastuus-
sa vastuunvalintapolitiikan ylläpitä-
misestä sekä vastuunvalintaproses-
sin ja korvausprosessin toimivuuden 
valvonnasta. Komitea myös raportoi 
vastuunvalintapolitiikkaan liittyvistä 
poikkeamista riskienhallintakomiteal-
le. Vakuutusriskien komitean puheen-
johtajana on yhtiön pääaktuaari, jonka 
vastuulla on varmistaa, että vakuutus-
ten hinnoittelussa ja vastuuvelan las-
kennassa käytettävät periaatteet ovat 
riittävät ja yhteensopivat vastuunva-
lintaprosessin ja korvausprosessin 
kanssa. Hallitus hyväksyy vakuutusso-
pimusten hinnoittelun ja vastuuvelan 
laskennan keskeisimmät periaatteet. 
Lisäksi hallitus määrittelee maksi-
mitason omalla vastuulla pidettäville 
 riskeille ja hyväksyy jälleenvakuutus-
politiikan vuosittain. 

•  Operatiivisten riskien komitea analy-
soi ja käsittelee operatiivisia riskejä 
liittyen esimerkiksi uusiin tuotteisiin 
ja palveluihin, prosesseissa ja riskeis-
sä tapahtuneisiin muutoksiin sekä to-
teutuneisiin operatiivisiin riskitapah-
tumiin. Merkittävistä havainnoista 
raportoidaan riskienhallintakomiteal-
le ja hallitukselle neljännesvuosittain. 
Operatiivisten riskien komitea on vas-
tuussa myös jatkuvuus- ja valmius-
suunnitelmien sekä sisäisen valvon-
nan politiikan ylläpidosta ja päivittä-
misestä. 

•  Lakiasiat ja compliance -yksikkö 
 hoitaa lain ja säädösten noudattami-
seen liittyviä asioita ja yksikön johtaja 
on riskienhallintakomitean jäsen. 

•  Toimitusjohtaja on vastuussa liike-
toiminnallisista ja maineriskeistä ja 
hän on myös riskienhallintakomitean 
 puheenjohtaja. 

•  Baltian tytäryhtiöllä on omat riskien-
hallinnan menettelytavat. Kaikki suu-
rimmat riskitapahtumat raportoidaan 
myös Mandatum Lifen riskienhallin-
takomitealle. Baltian tytäryhtiön halli-
tuksen puheenjohtaja on riskienhallin-
takomitean jäsen.

Yllä mainittujen komiteoiden ja yksiköi-
den lisäksi sisäinen tarkastus varmis-
taa tarkastussuositusten avulla riittä-
vien  sisäisten kontrollien olemassaolon 
ja laatii hallitukselle vuosittain sisäisen 
tarkastuksen katsauksen.

HALLITUS

RISKIENHALLINTA KOMITEA

LAKIASIAT JA 
COMPLIANCE

-YKSIKKÖ

OPERATIIVISTEN 
RISKIEN KOMITEA

VAKUUTUSRISKIEN
KOMITEA

LIIKETOIMINTA 
JA MAINE-

KYSYMYKSET

BALTIA TASEHALLINTA-
KOMITEA

kuva 1–1: Riskienhallinnan hallintorakenne

Riskienhallinta
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2.  Mandatum Lifen  
liiketoiminnan riskit 

Mandatum Life konsernin pääasialli-
set riskit ovat vakuutustoiminnan riskit 
sekä taseen  markkinariskit. Operatiivi-
nen riski ja liiketoimintariski kuuluvat 
olennaisesti kaikkeen liiketoimintaan.

Henkivakuutus perustuu vakuutus-
tapahtumien ja vakuutustoiminnan vas-
tuisiin sisältyvien riskien kantamiseen 
ja hallinnointiin. Vakuutustapahtumien 
riskit ovat kooltaan ja sattumisajankoh-
diltaan satunnaisia. Merkittävä osa hen-
kivakuutuksen riskeistä ja tuloksesta 
tulee sijoitusomaisuudesta. Pitkällä täh-
täimellä sijoitusomaisuuden tuoton on 
katettava vähintään vähimmäistuotto-
takuu (laskuperustekorko), kohtuuspe-
riaatteen mukaiset asiakashyvitykset ja 
omistajan tuotto-odotukset. Muut tuot-
tokomponentit ovat vakuutustoiminnan 
riski- ja liikekuluylijäämät. Riskiylijää-
mä muodostuu vakuutuksenottajilta ve-
loitetusta riskimaksusta vähennettynä 
toteutuneilla korvauskuluilla. Riskiyli-
jäämää hallinnoidaan mm. huolellisella 
vastuuvalinnalla ja jälleenvakuutuksella. 
Liikekuluylijäämä muodostuu vakuutuk-
senottajilta veloitetusta liikekulukuor-
mituksesta vähennettynä toteutuneilla 
liikekuluilla. Sitä hallinnoidaan seuraa-
malla liikekuluja, kehittämällä yhtiön 
toiminnan tehokkuutta ja käyttämällä 
sellaista liikekulukuormitusrakennetta, 
josta saadaan tuloja läpi vakuutuksen 
elinkaaren.

3. Pääoman hallinta
Pääoman hallinnalla varmistetaan käy-
tettävissä olevan pääoman riittävyys 
suhteessa liiketoiminnasta ja toimin-
taympäristöstä aiheutuviin riskeihin. 
Pääomatarvetta arvioidaan vertaamal-
la käytettävissä olevia pääomia siihen 
pääomaan, joka tarvitaan nykyisestä 
liiketoiminnasta ja ulkoisesta toimin-
taympäristöstä aiheutuvien riskien 
 kattamiseen.

3.1  Ulkoinen vakavaraisuus
vaatimus 

Henkivakuutustoiminta on voimakkaas-
ti säädeltyä liiketoimintaa. Säädök-
set on asetettu sekä pääoman määräl-
le että sen rakenteelle. Mandatum Life 
konsernin toimintaa valvoo Finanssi-
valvonta ja lisäksi  Baltiassa vastaavat 
 viranomaiset.

EU-direktiivien mukainen vakava-
raisuusvaatimus ja toimintapääoman 
vähimmäismäärä raportoidaan neljän-

nesvuosittain valvoville viranomaisille. 
Lisäksi Suomessa raportoidaan neljän-
nesvuosittain viranomaisille ennakoi-
van vakavaraisuusvalvonnan laajen-
nettu toimintapääoma ja sitä vastaavat 
pääomavaateet. Ennakoiva vakavarai-
suusvalvonta on ollut Suomen vakuu-
tusyhtiölaissa 1.10.2008 alkaen ja sen 
tarkoituksena on mitata EU-direktiivien 
mukaista vaatimusta tarkemmin yhtiön 
todellisia riskejä. 

Mandatum Life emoyhtiön toiminta-
pääoma oli 1 385 miljoonaa euroa  
(1 378), sitä vastaavan viranomaisen 
asettaman vähimmäismäärän ollessa 
222 miljoonaa euroa (222). Yhtiö ylitti 
selkeästi myös ennakoivan vakavarai-
suusvalvonnan mukaiset vaateet. Balti-
an tytäryhtiön toimintapääoma oli 9,8 
miljoonaa euroa (10,2) ja vähimmäis-
määrä 3,7 miljoonaa euroa (3,5). 

3.2 Taloudellinen pääoma

Sampo-konsernissa riskejä tarkastel-
laan taloudellisen pääoman (econo-
mic capital) avulla. Se kuvaa pääoman 
 määrää, joka arvioidaan tarvittavan 
kattamaan yhtiön riskit vuodeksi eteen-
päin 99,5 prosentin luottamustasoilla. 
Taloudellisen pääoman määrä on ensi-
sijaisesti Sampo-konsernitason mittari, 
mutta se on käytössä myös Mandatum 
Lifessa. Mikäli yhtiön pääoma on talo-
udellisen pääoman määrää alhaisempi, 
tilanne ei kuitenkaan välttämättä aiheu-
ta lyhyellä aikavälillä Mandatum Lifen 
osalta toimenpiteitä, jos Sampo-kon-
sernin pääomitustilanne on riittävä ja 
samanaikaisesti Mandatum Lifen osal-
ta olisi tarvittaessa pääomaa saatavilla 
tai vastaavasti taseen riskitaso ja sitä 
kautta taloudellisen pääoman määrä 

 olisi tuotavissa tarvittaessa nopeastikin 
alemmalle tasolle. 

Taloudelliseen pääomaan vaikuttavat 
yhtiön markkina-, luotto- ja vakuutusris-
kit sekä toimintaan sisältyvät operatiivi-
set riskit. Taloudellinen pääoma kuvastaa 
paitsi erityyppisten riskien määrää, myös 
niiden keskinäistä hajautusvaikutusta. 
Tämä antaa realistisemman kuvan tarvit-
tavan pääoman kokonaismäärästä, koska 
on hyvin epätodennäköistä, että kaikki 
riskit toteutuisivat samanaikaisesti.

Mandatum Lifen taloudellinen pää-
oma perustuu koko taseen analysointiin, 
mikä tarkoittaa, että varojen ja velkojen 
arvot ja riskit määritetään niin markki-
naehtoisesti kuin on mahdollista. Velko-
jen markkinaehtoinen arvo arvioidaan 
käyttämällä stokastista simulointia. 
 Laskentamalli ja keskeisimmät paramet-
rit vastaavat soveltuvin osin Solvenssi 
II:n neljännessä kvantitatiivisessa vai-
kutustutkimuksessa (QIS 4) käytettyjä 
malleja ja parametreja. 

Taloudellista pääomaa verrataan ns. 
muokattuun vakavaraisuuspääomaan, 
jossa on normaalin vakavaraisuuspää-
oman lisäksi huomioitu arvio markkina-
ehtoisen vastuuvelan, johon lisätty riski-
marginaali, ja kirjanpidon vastuuvelan 
erotuksesta. 31.12.2013 tilanteessa Man-
datum Lifen konsernin muokattu va-
kavaraisuuspääoma oli 1 492 miljoonaa 
euroa (1 076) ja sitä vastaava 99,5 pro-
sentin luottamustasolla laskettu talou-
dellisen pääoman vaade 1 085 miljoonaa 
euroa (1 110). 

Noin 80 prosenttia taloudellisen 
 pääoman vaateesta muodostuu mark-
kina- ja luottoriskeistä. Markkinariski 
muodostuu pääosin korko- ja osakeris-
kistä. Vakuutusriskeistä merkittävimmät 
ovat pitkäikäisyys- ja raukeamisriski.

Kuva 3–1: Taloudellisen pääoman vaade (EC) ja muokattu vakavaraisuuspääoma 31.12.2013.
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4.  Markkinariskit ja  
niiden hallinta ja valvonta

Markkinariskeillä viitataan rahoitus-
varojen ja – velkojen sekä vastuuvelan 
markkina-arvojen muutosten aiheutta-
miin vaikutuksiin yhtiön tuloksessa tai 
vakavaraisuudessa. Markkinariskejä 
tarkastellaan sekä koko taseen riskien 
kannalta että puhtaasti sijoitusomaisuu-
den riskien kannalta. 

Mandatum Lifessa markkinariskien 
hallintaa lähestytään vastuuvelan odo-
tettujen kassavirtojen, korkotason ja 
voimassa olevan vakavaraisuusaseman 
pohjalta. Kaikille laskuperustekorkoisil-
le vastuuvelan erille yhteinen ominai-
suus on laskuperustekorko sekä koh-
tuusperiaatteen mukaan maksettavat 
asiakashyvitykset. Mandatum Lifen vas-
tuuvelan kassavirrat ovat suhteellisen 
hyvin ennakoitavissa, koska sopimusten 
takaisinostot tai ylimääräiset lisäsijoi-
tukset ovat rajoitettuja suurimmassa 
osassa yhtiön laskuperustekorkoisia va-
kuutuksia. 

Mandatum Lifen markkinariskit 
 aiheutuvat pääasiassa osakesijoituksista 
sekä korkosijoitusten ja perustekorkoi-
sen vastuuvelan kokonaiskorkoriskistä. 
Henkivakuutustoiminnan merkittävin 
korkoriski on se, ettei korkosijoituksilla 
saavuteta vastaavalle vakuutusteknisel-
le vastuuvelalle taattua vähimmäistuot-
toa pitkällä aikavälillä. Tämän  riskin 
 todennäköisyys kasvaa tilanteessa, 
 jossa markkinakorot laskevat ja pysyvät 
alhaisella tasolla. Taseen vastuuvelan ja 
korkosijoitusten välistä duraatioriskiä 
suhteessa vakavaraisuuspääomaan seu-
rataan ja hallitaan jatkuvasti.

Mandatum Life on varautunut ma-
talaan korkotasoon muun muassa alen-
tamalla uusien sopimusten laskuperus-
tekorkoa ja täydentämällä vastuuvelkaa 
alentamalla vastuuvelan diskonttaus-
korkoa. Tämän lisäksi olemassa ole-
via sopimuksia on muutettu siten, että 
 jälleensijoitusriski on paremmin hallit-
tavissa.

Mandatum Lifen hallitus hyväksyy 
vuosittain sijoituspolitiikan, joka mää-
rittää sijoitustoiminnan periaatteet ja 
limiitit. Sijoituspolitiikassa täsmenne-
tään myös mittarit ja rajat markkina-
riskin osalta hyväksyttävälle enimmäis-
määrälle. Nämä perustuvat sekä Sol-
venssi I että Solvenssi II -tyyppiseen 
lähestymistapaan. Solvenssi I-tyyppisen 
lähestymistavan osalta on määritelty si-
joitusomaisuuden VAR-analyysin kaut-
ta seurantarajat Solvenssi I-vaatimus-
ten yläpuolelle. Solvenssi II-tyyppisessä 
 taloudellisen pääoman kehikossa asete-
tut seurantarajat perustuvat erilaisiin 

luottamusväleihin konsernissa käytössä 
olevan 99,5 prosentin lisäksi. Seuran-
tarajojen alittuessa tasehallintakomi-
tea informoi asiasta hallitusta ja hallitus 
 tekee pääomitukseen ja taseen markki-
nariskeihin liittyvät päätökset. Näiden 
limiittien yleisenä tavoitteena on ylläpi-
tää vaadittava vakavaraisuustaso ja var-
mistaa, että sijoitusomaisuus on riittävä 
ja rakenteeltaan sopiva vastuuvelan kat-
tamiseen. 

Sampo Oyj:n sijoitusyksikkö tekee 
Mandatum Lifen päivittäiset sijoitus-
päätökset, jotka perustuvat sijoituspoli-
tiikassa määritellyille periaatteille ja toi-
mivaltuuksille. Kaikki merkittävimmät 
sijoituspäätökset – isot allokaatiomuu-
tokset ja sijoitusyksikön toimivaltuudet 
ylittäviin sijoituksiin liittyvät päätökset 
- tehdään kuitenkin hallituksen toimes-
ta. Mandatum Lifen tasehallintakomitea 
valvoo säännöllisesti sijoituspolitiikassa 
määriteltyjen periaatteiden ja limiittien 
noudattamista sekä raportoi sijoitusris-
keistä yhtiön hallitukselle. 

Sijoitusyksikkö ja Mandatum Life 
tuntevat pohjoismaiset markkinat ja 
sijoituskohteet, joten yhtiön suorat 
 sijoitukset tehdään pääasiassa pohjois-
maisiin arvopapereihin. Pohjoismaiden 
ulkopuolelle tehtävät sijoitukset toteu-
tetaan pääasiassa sijoitusrahastojen 
tai muiden kolmannen osapuolien hal-
linnoimien sijoitusratkaisujen kautta. 
 Näitä sijoituksia käytetään ensisijaises-
ti työkaluina taktisen sijoitusallokaation 
toteutuksessa ja toissijaisesti hajautuk-
sen aikaansaamiseksi. Riittävä hajautus 
omaisuuslajien välillä ja kunkin omai-
suuslajin sisällä on yksi sijoitustoimin-
nan tavoite.

Vuonna 2013 Mandatum Lifen 
 sijoitustoiminnan nettotuotto oli 7,1 
 prosenttia (9,4), erityisesti osakesijoi-
tusten tuottaessa hyvin. Vuoden aikana 
osakesijoitusten osuus laski 2 prosentti-
yksiköllä 27 prosenttiin ja korkosijoitus-
ten osuus nousi yhdellä prosenttiyksi-
köllä 59 prosenttiin.

           Korko Osake
Muut 

sijoitukset

Milj. € 1 % tasoliike alas 1 % tasoliike ylös 20 % alas 20 % alas

Vuosi 2012 1 -21 -316 -152

Vuosi 2013 52 -66 -290 -148

Kuva 4–2: Sijoitusten herkkyysanalyysi, 31.12.2013 ja 31.12.2012

Kuva 4–1: Sijoitussalkun allokaatio 31.12.2013 ja 31.12.2012
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Rahoitusvarojen ja -velkojen arvot 
ovat herkkiä eri markkinoilla tapahtu-
ville muutoksille. Rahoitusvarojen ja 
velkojen käypien arvojen herkkyysa-
nalyysi eri markkinariskiskenaariois-
sa on kuvattu alla olevassa taulukossa 
(kuva 4-2). Vaikutukset kuvaavat yksi-
löidyssä markkinamuuttujassa tapahtu-
van yhtäkkisen muutoksen vaikutusta 
 rahoitusinstrumenttien käypään arvoon 
31.12.2013. Lisäksi kaikkien valuuttojen 
10 prosentin samanaikainen heikkene-
minen euroa vastaan vähentäisi yhtiön 
omaa pääomaa ennen verovaikutusta 54 
miljoonalla eurolla.

4.1 Osakeriskit 

Osakeriski liittyy osakkeiden arvon-
vaihtelusta aiheutuviin mahdollisiin 
 tappioihin. Mandatum Lifen osakesi-
joitukset olivat vuodenvaihteessa 1 448 
miljoonaa euroa (1 578 miljoonaa euroa 
vuonna 2012).

Mandatum Lifen osakesalkkua 
 hoidetaan aktiivisesti. Osakesalkun ja 
siihen liittyvien johdannaisten aiheut-
tamat positiot ja riskit eivät saa ylittää 
sijoituspolitiikassa määritettyjä rajoja. 
Sampo-konsernin sijoitusyksikkö hoitaa 
pohjoismaista sijoitussalkkua, kun taas 
Pohjoismaiden ulkopuolisia osakesijoi-
tuksia hoidetaan pääosin rahastojen 
tai ulkopuolisten omaisuudenhoitajien 
kautta. Kuvasta 4-3 nähdään osakesijoi-
tusten maantieteellinen jakauma.

Kappaleessa 4.5 on lisäksi listattu 
kymmenen suurinta osakesijoitusta ja 
kappaleessa 5 on kuvattu suorien osake-
sijoitusten jakauma toimialoittain. 

4.2  Korkosijoituksiin liittyvät riskit 

Mandatum Lifen korkosijoituksiin liitty-
vät riskit ovat markkinakorkojen muu-
toksiin liittyvä korkoriski ja luottoriskiä 
omaavien korkosijoitusten luottoriski-
marginaalin vaihtelusta seuraava sijoi-
tusten arvon heilahtelu (spread-riski). 

Mandatum Lifen merkittävin kor-
koriski on se, ettei korkosijoituksilla 
saada vastaavalle vakuutustekniselle 
vastuuvelalle taattua vähimmäistuottoa 
 pitkällä aikavälillä. Tämä riski kasvaa 
 tilanteessa, jossa markkinakorot laske-
vat ja pysyvät alhaisella tasolla. Nykyi-
sellä taserakenteella Solvenssi I-kehi-
kossa vakavaraisuusasema lyhytaikai-
sesti paranee korkotason madaltuessa, 
mutta sekä yhtiön sisäisissä malleissa 
että ennakoivassa vakavaraisuuskehi-
kossa vakavaraisuusasema heikkenee 
korkojen alentuessa. Mandatum Lifen 
sijoituspolitiikan mukaisesti sijoitus-
salkun muodostamisessa huomioidaan 

vastuuvelan luonne suhteessa korko- ja 
inflaatioriskeihin. Mandatum Lifen vas-
tuuvelan ja korkosijoitusten välistä du-
raatioriskiä valvotaan ja hallitaan jatku-
vasti ja sisäisiin  malleihin perustuvilla 
seurantarajoilla ja niihin liittyvillä toi-
mintaohjeilla  turvataan pääomien riit-
tävyyttä erilaisissa markkinatilanteissa. 

Mandatum Lifen vastuuvelan kes-
kimääräinen duraatio (pois lukien si-
joitussidonnaiset vastuut) oli vuoden 
lopussa 8,6 vuotta. Korkosijoitusten ja 
suojaavien korkojohdannaisten duraatio 
oli vuoden lopussa puolestaan 1,8 vuot-
ta (1,8).

Vastuuvelan osalta Mandatum Life 
on varautunut matalaan korkotasoon 
mm. alentamalla uusien sopimusten 
 laskuperustekorkoa ja kasvattamalla 
korkotäydennystä. Tämän lisäksi ole-
massa olevia sopimuksia on muokat-
tu siten, että jälleensijoitusriski on pa-
remmin hallittavissa ja vastuuvelkaa 
on  täydennetty korkotäydennyksillä. 
 Korkotäydennyksistä kerrotaan tarkem-
min vakuutusriskit osiossa.

Valtaosa yhtiön korkosijoituksista 
on tehty yritysten liikkeelle laskelmiin 
 velkainstrumentteihin, jolloin myös 

luottoriskimarginaalien levenemisestä 
seuraava arvonmuutosriski on merkit-
tävä. Kuvassa 4-4 on esitetty paitsi kor-
kosijoitusten jakauma eri instrumentti-
en osalta, mutta myös keskimääräinen 
maturiteetti. Maturiteetti kuvaa du-
raatiota paremmin yhtiön altistumista 
spread-riskille, varsinkin vaihtuvakor-
koisten korkosijoitusten osalta. Kuvas-
sa 5-1 on esitetty sijoitusomaisuus inst-
rumenteittain jaoteltuna toimialan ja 
 luottokelpoisuuden perusteella.

Kuva 4-4 esittää Mandatum Lifen 
korkosijoitusten jakautumisen eri inst-
rumentteihin. Vuoden 2013 lopussa 
 rahamarkkinasijoitusten osuus korko-
salkusta oli lähes ennallaan 17,0 pro-
sentissa (17,4 prosenttia per 31.12.2012), 
kun taas valtioiden joukkovelkakirjalai-
nojen osuus nousi 22,4 prosenttiin (0,4 
prosenttia vuoden 2012 lopussa). Vas-
taavasti investment grade –korkosijoi-
tusten osuus laski 20 prosenttiin (35,3 
 prosenttia per 31.12.2012).

Taulukko 7-4 vakuutusriskiosios-
sa näyttää Mandatum Lifen vakuutus- 
ja sijoitussopimusten maturiteetin ja 
 keskimääräiset duraatiot.   

Osuus korkosalkusta
Keskimääräinen

maturiteetti

Rahamarkkinasijoitukset ja kassavarat 17,0 % 0,4

Valtioiden joukkovelkakirjalainat 22,4 % 2,2

Katetut joukkovelkakirjalainat 3,9 % 2,2

Investment grade joukkovelkakirjalainat ja lainat 20,0 % 1,5

High yield joukkovelkakirjalainat ja lainat 29,3 % 3,1

Omaisuusvakuudelliset joukkovelkakirjalainat 0,0 % 0,0

Heikomman etuoikeuden lainat / Tier 2 1,7 % 3,0

Heikomman etuoikeuden lainat / Tier 1 4,8 % 5,0

Korkojohdannaiset 0,4 %

Vakuutuskirjalainat 0,6 % 1,3

Yhteensä 100,0 % 2,2

Kuva 4–3: Osakesijoitusten maantieteellinen allokaatio 31.12.2013 
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Kuva 4–4: Korkosijoitukset instrumenttityypeittäin, 31.12.2013
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4.3 Valuuttakurssiriskit

Mandatum Lifen emoyhtiön ensivakuu-
tuksista syntyvä laskuperustekorkoi-
nen vastuuvelka muodostuu kokonaan 
 euromääräisistä sitoumuksista. Täs-
tä johtuen yhtiölle syntyy valuuttaris-
kiä sijoitettaessa euroalueen ulkopuo-
lelle. Mandatum Lifen valuuttastrate-
gia perustuu aktiiviseen valuuttaposi-
tion hallintaan. Toiminnan tavoitteena 
on sijoituspolitiikan limiittien puitteis-
sa absoluuttisen lisäarvon tuottaminen 
suhteessa tilanteeseen, jossa valuutta-
määräisiin sijoituksiin liittyvä valuut-
tariski on täysin suojattu. Alla olevassa 
taulukossa esitetään Mandatum Lifen 
sijoitusten avoin valuuttapositio (milj. €) 
per 31.12.2013.   

4.4 Muut markkinariskit 

Korko-, osake- ja valuuttakurssiriskien 
lisäksi Mandatum Lifen sijoitusomai-
suuteen liittyy kiinteistö-, pääomara-
hasto-, vaihtoehtoissijoitus- (alternative 
investments) sekä hyödykemarkkinasi-
joitusten riskit. Mandatum Lifen sijoi-

tuspolitiikassa on määritetty maksimi-
painot tämän tyyppisille sijoituksille. 
Vuoden 2013 lopussa näiden sijoitus-
ten yhteenlaskettu osuus Mandatum 
Lifen sijoitusvarallisuudesta oli noin 14 
 prosenttia. 

Ulkopuoliset omaisuudenhoitajat 
hoitavat pääomarahastosijoituksia sekä 
sijoituksia vaihtoehtoissijoituksiin. Pää-
omarahastosalkku on hajautettu rahas-
tojen tyypin ja maantieteellisen alueen 
mukaan. Vaihtoehtoissijoitukset sisäl-
tävät sekä suoria sijoituksia yksittäisiin 
rahastoihin että sijoituksia rahastojen 
rahastoihin, jotta saavutetaan riittävä 
hajautus rahastojen ja sijoitustapojen 
välillä. 

Sampo-konsernin kiinteistöyksikkö 
vastaa Mandatum Lifen kiinteistösijoi-
tustoiminnasta. Kiinteistösalkkuun kuu-
luu suoria ja epäsuoria sijoituksia kuten 
kiinteistörahastoja, kiinteistöyhtiöiden 
osakkeita ja velkainstrumentteja pääte-
tyn allokaation mukaisesti. Kiinteistösi-
joitustoiminnan riskejä rajoitetaan ha-
jauttamalla sijoitukset sekä alueellisesti 
että kiinteistötyypeittäin. 

4.5  Sijoitustoiminnan  
riskikeskittymät

Mandatum Lifen sijoituspolitiikassa on 
määritelty rajat sijoituksille yksittäisiin 
yhtiöihin. Rajoja asetettaessa otetaan 
huomioon mm. vastuuvelan kateasetuk-
set sekä sijoituskohteen luottoluokitus. 
Riskikeskittymiä seurataan säännölli-
sesti. Alla olevassa taulukossa on ku-
vattuna Mandatum Lifen markkina- ja 
luottoriskien keskittymät yksittäisten 
vastapuolten osalta omaisuuslajeittain. 

Kuvassa 4-7 näytetään vielä erik-
seen kymmenen suurinta osakesijoi-
tusta ja näiden osuus kaikista suorista 
osakesijoituksista. Suorien kotimaisten 
osakesijoitusten lisäksi yhtiö sijoittaa ul-
komaisiin osakkeisiin sijoitusrahastojen 
ja ETF-rahastojen kautta. Osakerahas-
tojen ja ETF:ien kautta tehdyt sijoituk-
set ovat 54 prosenttia koko osakesijoi-
tusomaisuudesta. Lisäksi kuvassa 4-8 
on eritelty keskittymät korkeamman 
riskin (high yield) ja luottoluokittele-
mattomiin joukkovelkakirjalainoihin. 

Kuva 4–5: Valuuttapositioriski, 31.12.2013

Valuuttariski nettoasema,  
Milj. € USD JPY GBP SEK NOK CHF DKK LTL LVL Muut

Netto,
yhteesä

Vakuutustekninen vastuuvelka 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 -4

Sijoitukset 1 056 7 237 39 3 96 17 2 0 185 1 641

Johdannaiset -885 -6 -219 70 108 -94 0 0 0 -73 -1 099

Nettopositio, yhteensä 171 1 18 105 111 2 17 2 0 112 538

Kuva 4–6: Markkina- ja luottoriskien keskittymät yksittäisten vastapuolten osalta omaisuuslajeittain, 31.12.2013

Milj. €
Vastapuoli  
(liiketoiminta-alueittain)

Käypä arvo 
yhteensä, 

milj. €

% sijoitus-
omaisuu-

desta

Kassava-
rat ja ly-

hytaikaiset 
korko- 

sijoitukset

Pitkäaikai-
set korko-

sijoitukset, 
yhteensä

Pitkäaikai-
set korko- 

sijoitukset:
Valtioiden 
 takaamat

Pitkäaikai-
set korko- 

sijoitukset:
Katetut 

 joukkolainat

Pitkäaikai-
set korko- 

sijoitukset:
Seniorivelka

Pitkäaikai-
set korko- 

sijoitukset:
Tier 1 ja 

Tier 2
Osake- 

sijoitukset

Vakuudeton 
johdannaisten 
 vastapuoliriski

Alankomaat 476 9 % 0 476 0 0 476 0 0 0

Skandinaviska Enskilda 
Banken 237 4 % 139 97 0 0 44 53 0 1

UPM-Kymmene 223 4 % 0 106 0 0 106 0 117 0

Danske Bank 178 3 % 114 64 0 0 37 27 0 0

Svenska Handelsbanken 145 3 % 125 21 0 0 17 3 0 0

Saksa 139 3 % 0 139 0 0 139 0 0 0

OP-Pohjola 121 2 % 95 26 0 0 26 0 0 0

Fortum 105 2 % 0 23 0 0 23 0 82 0

Ranska 100 2 % 0 100 0 0 100 0 0 0

Eksportfinans 100 2 % 0 100 0 0 100 0 0 0

10 suurinta keskittymää  
yhteensä 1 824 34 % 473 1 150 0 0 1 067 83 199 1

Muut vastapuolet 3 619 66 %

Sijoitusomaisuus yhteensä 5 443 100 %
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10 suurinta osakesijoitusta Käypä arvo yhteensä, milj. € % kaikista suorista osakesijoituksista

UPM-Kymmene Oyj 117 17 %

Fortum Oyj 82 12 %

Amer Sports-A Oyj 60 9 %

YIT Oyj 44 7 %

Nokian Renkaat Oyj 38 6 %

Wartsila Oyj 36 5 %

Metso Oyj 35 5 %

Lassila Tikanoja Oyj 33 5 %

Tikkurila Oyj 31 5 %

Kemira Oyj 16 2 %

10 suurinta keskittymää yhteensä 495 74 %

Muut suorat osakesijoitukset 178 26 %

Suorat osakesijoitukset yhteensä 673 100 %

Kuva 4–7: Kymmenen suurinta osakesijoituskeskittymää, 31.12.2013

Suurimmat suorat sijoitukset high yield ja  
luottoluokittelemattomiin korkoinstrumentteihin Luokitus Käypä arvo yhteensä, milj. €  % kaikista suorista korkosijoituksista

UPM-Kymmene Oyj BB 106 6 %

Eksportfinans ASA BB- 100 3 %

Stora Enso Oyj BB 76 2 %

Skandinaviska Enskilda Banken, Tukholma A+ 53 1 %

Neste Oil Oyj NR 49 1 %

Sponda Oyj NR 31 1 %

Sanoma Oyj NR 26 1 %

Ovako Group Ab NR 24 1 %

Nokia Solutions and Networks Finance B.V. B+ 23 1 %

Uponor Oyj NR 22 1 %

10 suurinta keskittymää yhteensä 509 17 %

Muut suorat korkosijoitukset 2 451 83 %

Suorat korkosijoitukset yhteensä 2 960 100 %

Kuva 4–8: Kymmenen suurinta high yield sekä luottoluokittelematonta korkosijoituskeskittymää, 31.12.2013

5. Luottoriskit
Luottoriskit liittyvät mahdollisiin tappi-
oihin tai taloudellisen aseman heikenty-
miseen, jotka johtuvat arvopapereiden 
liikkeellelaskijoiden, johdannaissopi-
musten vastapuolten tai muiden velal-
listen luottokelpoisuudessa tapahtuvis-
ta muutoksista. Luottoriskiä aiheu-
tuu sekä sijoituksista että vakuutus- ja 
 jälleenvakuutussopimuksista. 

Mandatum Lifen luottoriskit voivat 
realisoitua markkina-arvon alentumi-
sena luottomarginaalien muuttuessa 

 epäedullisesti (spread-riski) tai luot-
totappioina mikäli velkainstrumentin 
liikkeeseenlaskija tai johdannaissopi-
musten tai jälleenvakuutussopimusten 
 vastapuoli ei pysty täyttämään taloudel-
lisia velvoitteitaan (luottotappioriski). 
Nykyisellä sijoitusomaisuudella luotto-
riskien rooli on merkittävä niin riskiase-
man kuin riskienhallinnankäytäntöjen-
kin osalta.

Sijoitusomaisuuteen liittyvien 
 luottoriskien lisäksi luottoriskiä aiheu-
tuu jälleenvakuutussopimuksista. Nämä 
luottoriskit syntyvät osittain jälleenva-

kuuttajilta olevista saamisista ja osittain 
jälleenvakuutetusta vastuuvelan osasta. 
Mandatum Lifen osalta jälleenvakuutta-
jiin liittyvät luottoriskit ovat sijoituksiin 
liittyvän luottoriskin rinnalla vähäisiä. 

Mandatum Lifen sijoitusomaisuu-
den merkittävin toimialakeskit tymä 
ovat  sijoitukset rahoitustoimialan 
 korkoinstrumentteihin.
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Korkosijoitukset

Milj. €
AAA

AA+ − 
AA−

A+ − 
A−

BBB+ − 
BBB−

BB+ − 
C D

Luokit -
tele maton

Korko sijoitukset  
yhteensä

Osak-
keet Muut

Vasta-
puoliriski

Yh-
teensä

Muutos 
31.12.2012

Perusteollisuus 0 0 0 8 211 0 67 286 183 0 0 468 -77

Pääomahyödykkeet 0 0 8 29 12 0 37 86 131 0 0 218 -114

Kulutustavarat 0 0 3 29 57 0 71 160 105 0 0 265 -14

Energia 0 0 14 15 0 0 49 77 3 0 0 80 -10

Rahoitus 0 352 455 63 220 0 0 1 090 23 21 5 1 139 -336

Valtiot 151 576 0 0 0 0 0 727 0 0 0 727 715

Terveydenhuolto 0 0 0 0 27 0 19 45 10 0 0 55 55

Vakuutus 0 0 0 21 0 0 18 39 17 0 0 56 -31

Media 0 0 0 0 12 0 26 38 1 0 0 40 11

Kiinteistöala 0 0 0 0 0 0 31 31 0 170 0 201 16

Palvelut 0 0 0 0 51 0 18 70 42 12 0 124 1

Teknologia ja elektroniikka 0 0 0 0 28 0 0 28 72 0 0 100 27

Telekommunikaatio 0 0 6 96 30 0 13 145 0 0 0 145 -19

Liikenne 0 0 7 31 0 0 5 43 1 0 0 44 -1

Yhdyskuntapalvelut 0 0 61 52 0 0 0 114 82 2 0 198 -74

Muut 0 0 0 0 0 0 13 13 3 8 0 25 6

Vakuudelliset joukko-
velkakirjat 61 53 11 0 0 0 0 125 0 0 0 125 -13

Sijoitusrahastot 0 0 0 0 0 0 112 112 775 548 0 1 435 -203

Yhteensä 211 981 565 343 649 0 480 3 230 1 448 761 5 5 443 -60

Muutos 31.12.2012 137 436 -349 -46 -13 0 -99 66 -130 2 3 -60

Kuva 5–1: Sijoitusten jakauma omaisuuslajeittain, toimialasektoreittain ja luottoluokittain, 31.12.2013

5.1 Luottoriskien hallinta

Suorien velkasijoitusten valinta perus-
tuu ensisijaisesti yksittäisten joukko-
velkakirjojen valitsemiseen ja toissijai-
sesti ylhäältä alas johdettuun allokaa-
tioon. Tämä sijoitustyyli saattaa johtaa 
tilanteisiin, joissa sijoitussalkku ei ole 
täysin rahoitusteorian mukaisesti ha-
jautettu, mutta sisältää perusteellisesti 
riski-tuotto-suhteeseen keskittyen ana-
lysoituja sijoituksia. Seuraavia seikkoja 
pidetään kriittisinä menestystekijöinä 
velkasijoitusten valinnassa:

1)  Mahdolliset sijoitukset tulee ymmär-
tää täysin. Liikkeeseenlaskijan tai 
vastapuolen luottokelpoisuus arvioi-
daan yhdessä instrumentteihin liitty-
vien vakuuksien ja muiden rakenteel-
listen yksityiskohtien kanssa. Vaikka 
ulkopuolisia luottoluokituslaitosten 
antamia luottoluokituksia käytetään 
sisäisen arvioinnin tukena, sisäises-
ti tehdyt arviot ovat aina tärkeimpiä 
päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä. 
Analyysien tekemisessä tarvittavaa 
osaamista ja resursseja on kehitet-
ty sijoitusyksikössä jatkuvasti viime 
vuosien aikana.

 

2)  Kun yksittäisen instrumentin ominai-
suudet ymmärretään ja instrument-
tiin liittyvän tuottopotentiaalin ja ris-
kien katsotaan olevan tasapainossa, 
sijoitustransaktio tulee olla toteutet-
tavissa lyhyellä varoitusajalla instru-
menttityypistä riippumatta. Tämä 
luo painetta luottolimiittirakenteisiin 
ja toimintatapoihin, joiden tulee olla 
samanaikaisesti (i) tarpeeksi jousta-
via nopean päätöksenteon mahdollis-
tamiseksi instrumenttityypistä riip-
pumatta, (ii) hyvin rakennettuja, jotta 
voidaan varmistua siitä, että sijoitus-
vaihtoehtojen arviointi suoritetaan 
huolellisesti huomioiden sijoitustyy-
pille ominaiset piirteet ja riskit, ja 
(iii) näiden tulee rajoittaa yksittäisiä 
yhtiöitä koskevien riskien enimmäis-
määrä siten, että se on tasapainossa 
riskinottohalukkuuden kanssa. Viime 
vuosien aikana luottolimiittiraken-
teet ja -toimintatavat ovat olleet eri-
tyisesti huomion kohteena yhtiöiden 
 sijoituspolitiikkoja kehitettäessä.

 
3)  Yksittäisiä yhtiöitä ja tuotteita koske-

via luottoriskien kokonaismääriä seu-
rataan säännöllisesti ei-toivottujen 
keskittymien tunnistamiseksi. Luot-

toriskiasemat raportoidaan säännöl-
lisesti tasehallintakomitealla ja halli-
tukselle esimerkiksi toimialoittain ja 
omaisuuslajeittain ja korkosijoitusten 
osalta luottoluokitusluokittain. Myös 
yksittäisten liikkeeseenlaskijoiden ja 
vastapuolien luottoluokituksia seura-
taan jatkuvasti.

 
Johdannaissopimusten vastapuoliriskin 
hallitsemiseksi ja pienentämiseksi yhti-
össä käytetään kahdenvälisiä ISDA- ja 
CSA-sopimuksia.

6. Likviditeettiriski
Likviditeettiriski on riski siitä, ettei 
Mandatum Life pystyisi realisoimaan 
sijoituksiaan tai muita omaisuuseriään 
pystyäkseen suoriutumaan maksuvel-
voitteista niiden erääntyessä.

Suhteellisen pieni osa henkivakuu-
tusvastuista on takaisinostettavissa, 
mikä tekee mahdolliseksi antaa luotet-
tavia, lyhyen aikavälin korvausennustei-
ta. Tämän lisäksi varat ovat likvidejä, 
joten likviditeettiriski ei ole nykyisellään 
Mandatum Lifen osalta merkittävä.
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Taulukko 6–1: Kassavirrat sopimukseen perustuvan maturiteetin mukaan, 31.12.2013

KIRJANPITOARVO KASSAVIRTA

Milj. €
Kirjanpitoarvo  

yhteensä

Kirjanpitoarvo –
ilman  

sopimuksellista  
eräpäivää  

Kirjanpitoarvo– 
Sopimukseen  

perustuva  
maturiteetti 2014 2015 2016 2017 2018

2019-
2028 2029-

Henkivakuutus

Rahoitusvarat 5 352 2 296 3 056 1 055 437 816 333 263 199 66

joista koronvaihtosopimuksia 25 0 25 0 0 0 0 0 0 46

Rahoitusvelat 137 0 137 -7 -9 -10 -12 2 -68 -243

joista koronvaihtosopimuksia 7 0 7 1 -2 -6 -7 8 0 0

Vakuutustekninen vastuuvelka 3 782 0 3 782 -403 -377 -353 -332 -296 -1 954 -1 442

7. Vakuutusriskit
Henkivakuutustoiminnan vakuutusris-
kit sisältävät biometriset riskit, vastuu-
velan diskonttauskorkoon liittyvän ris-
kin sekä muut henkivakuutustoiminnan 
riskit kuten keskeytysriskin, takaisinos-
toriskin ja kustannusriskin. Tässä osi-
ossa käsitellään näiden henkivakuutus-
toiminnan riskien kehitys vuonna 2013. 
Lisäksi osiossa esitellään henkivakuu-
tustoiminnan riskienhallintaperiaatteet.  

7.1 Biometriset riskit

Henkivakuutustoiminnan biometri-
set riskit syntyvät pääasiassa siitä, 
että  vakuutetuille tulisi korvattavak-
si  enemmän kuolemantapaus-, työky-
vyttömyys- tai sairauskulukorvauksia 
tai että eläkevakuutuksissa eläkkei-
tä tultaisiin maksamaan vakuutetuil-
le pidempään (pitkäikäisyysriski) kuin 
yhtiö ennakoi vakuutusten hinnoittelu-
hetkellä. Tapauksia, joissa yksittäinen 
voimakkaasti vaikuttava tapahtuma 
tai tapahtumasarja aiheuttaa merkittä-
vän eron toteutuneiden korvausten ja 
odotettujen maksujen välillä, kutsutaan 
 katastrofiriskiksi. 

Sopimusten pitkä duraatio ja se, 
että Mandatum Lifen oikeus korottaa 
vakuutusmaksuja on rajoitettu, kas-
vattaa biometrisiä riskejä. Mikäli va-
kuutusmaksut osoittautuvat riittämät-
tömiksi, eivätkä ne ole muutettavissa, 

vastuuvelkaa täydennetään odotettavis-
sa olevaa tappiota vastaavalla määrällä.

Taulukossa 7-1 esitetään Mandatum 
Lifen Suomen toiminnan riskiliikkeen 
 tulos. Toteutuneen korvausmenon suhde 
laskuperusteiden mukaiseen korvausme-
noon oli 79 prosenttia vuonna 2013 (82). 
Taulukosta voi myös arvioida riskiliik-
keen herkkyyttä. Esimerkiksi henkiva-
kuutuksen osalta kuolevuuden kaksin-
kertaistuminen nostaisi maksetut korva-
ukset 16 miljoonasta eurosta 32 miljoo-
naan euroon.

Pitkäikäisyysriski on Mandatum 
Lifen biometrisistä riskeistä kriittisin. 
Laskuperustekorollinen ryhmäeläke-
kanta muodostaa suurimman osan pit-
käikäisyysriskistä. Laskuperustekorol-
liset ryhmäeläkkeet ovat olleet uusilta 
jäseniltä pääosin suljettuja useiden vuo-
sien ajan ja tämän vuoksi jäsenten kes-
ki-ikä on noin 69 vuotta. Sijoitussidon-
naisten ryhmäeläkkeiden ja yksilöllisten 
eläkevakuutusten kannassa pitkäikäi-
syysriski ei ole niin merkittävä, sillä va-
kuutukset ovat pääsääntöisesti määräai-
kaisia ja niihin liittyvät henkivakuutuk-
set kompensoivat pitkäikäisyysriskin.

Pitkäikäisyysriskin osalta vuotuista 
riskiliikkeen tulosta ja kuolleisuustren-
diä analysoidaan säännöllisesti. Vastuu-
velan osalta ryhmäeläkevakuutusten 
elinajan odotetta tarkistettiin vuon-
na 2002 ja vuonna 2007 tehtiin lisää 
muutoksia. Näiden muutosten jälkeen 
ryhmäeläkkeen kumulatiivinen kuollei-

suus on ollut ylijäämäinen. Vuoden 2013 
 pitkäikäisyyden riskiliike oli ryhmä-
eläkkeen osalta 0,6 miljoonaa euroa 
(-0,7 miljoonaa euroa vuonna 2012).

Henkivakuutuksen kuolevuusliike 
on voitollista. Merkittävimpänä kuole-
vuusliikkeen heikkenemiseen vaikut-
tavana riskinä nähdään mahdollinen 
 pandemia. 

Muiden biometristen riskien osalta 
riskiliike on ollut kokonaisuutena voitol-
lista, vaikka eri riskien välillä on voima-
kasta vaihtelua. Työkyvyttömyys- ja sai-
rauskuluvakuutuksissa riskiä pienentää 
pitkällä aikavälillä se, että yhtiöllä on 
oikeus korottaa vakuutusmaksuja ole-
massa olevien sopimusten osalta, mikäli 
vakuutuskorvausten määrässä tapah-
tuu epäsuotuisaa kehitystä. 

Mandatum Lifen vakuutuskanta on 
suhteellisen hyvin hajautunut, eikä si-
sällä merkittäviä riskikeskittymiä. Yhti-
ön ottamalla katastrofijälleenvakuutuk-
sella pienennetään mahdollisten riski-
keskittymien merkitystä entisestään.  

Edellä mainittujen biometristen 
 riskien lisäksi Mandatum Life altistuu 
vakuutussopimustensa kautta myös 
vastuuvelan diskonttauskorkoon liit-
tyvälle riskille, keskeytysriskille sekä 
 takaisinostoriskille. Näitä riskejä on 
 kuvattu seuraavissa kappaleissa. 

Uusi sukupuolineutraali hinnoit-
telu on voimassa yksityishenkilöiden 
 ottamissa uusissa vakuutuksissa. Myös 
olemassa olevan kannan osalta yksi-

Kuva 7–1: Emoyhtiön omalla vastuulla olevan liikkeen korvaussuhteita 2013 ja 2012

2013 2012

Milj. € Riskitulo Korvausmenot Korvaussuhde Riskitulo Korvausmenot Korvaussuhde

Henkivakuutus 47,4 27,1 57 % 42,4 25,2 59 %

Kuolevuus 29,8 16,1 54 % 25,9 14,9 57 %

Sairastavuus ja työkyvyttömyys 17,6 11,0 62 % 16,5 10,3 62 %

Eläkevakuutus 57,5 55,5 97 % 57,7 57,3 99 %

Yksilöllinen eläke 9,1 9,8 108 % 9,5 10,1 106 %

Ryhmäeläke 48,4 45,7 94 % 48,2 47,2 98 %

Kuolevuus (pitkäikäisyys) 43,9 43,3 99 % 43,5 44,2 102 %

Työkyvyttömyys 4,5 2,4 52 % 4,7 3,0 64 %

Yhteensä 104,8 82,6 79 % 100,1 82,5 82 %
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tyishenkilöiden riskiturvien hinnoitte-
lu muutettiin kuolemantapausturvaa 
 lukuun ottamatta sukupuolineutraaliksi. 
Muutos kasvattaa riskiliikkeeseen liitty-
vää epävarmuutta, vaikkakaan muutok-
silla ei odoteta olevan suurta vaikutusta 
riskiliikkeen tulokseen. 

7.2  Vastuuvelan diskonttaus korkoon  
liittyvä riski

Vastuuvelan diskonttauskorkoon  liittyvä 
riski on merkittävin vastuuvelan riit-
tävyyteen liittyvä riski. Sopimuksiin 
 sisältyvä laskuperustekorko on päätet-
ty koko sopimusajalle. Tämän johdosta 
markkinakorkojen ja odotettujen sijoi-
tustuottojen laskiessa saatetaan jou-
tua tilanteeseen, jossa vastuuvelkaa on 
 täydennettävä. 

Taulukko 7–2: Vastuuvelan muutoksen analyysi ennen jälleenvakuuttajien osuutta

Milj. €
Velka 
2012 Maksut Korvaukset

Kuormitus- 
tulo

Takuu-  
tuotot

Asiakas- 
 hyvitykset Muut

Velka 
2013 Osuus %

MANDATUM LIFE emoyhtiö

Sijoitussidonnainen yhteensä 3 699 880 -323 -52 0 0 271 4 475 52

Yksilöllinen eläkevakuutus 894 81 -8 -13 0 0 60 1 014 12

Henkivakuutus 1 301 311 -144 -14 0 0 75 1 530 18

Kapitalisaatiosopimukset 1 140 430 -166 -18 0 0 103 1 489 17

Ryhmäeläkevakuutus 364 57 -5 -6 0 0 33 442 5

Laskuperustekorollinen ja   
muut  yhteensä 4 052 156 -394 -36 139 3 -11 3 910 46

Ryhmäeläkevakuutus 2 411 64 -188 -7 80 3 -28 2 335 27

Laskuperustekorko 3,5 % 2 321 53 -181 -6 77 2 -53 2 213 26

Laskuperustekorko 2,5 % tai 0,0 % 90 11 -6 -1 3 0 25 122 1

Yksilöllinen eläkevakuutus 1 216 21 -156 -6 51 0 16 1 141 13

Laskuperustekorko 4.5 % 1 015 14 -125 -5 44 0 2 945 11

Laskuperustekorko 3,5 % 157 4 -22 -1 5 0 9 153 2

Laskuperustekorko 2,5 % tai 0,0 % 44 2 -9 0 1 0 6 43 1

Yksilöllinen henkivakuutus 253 32 -36 -10 8 0 -14 233 3

Laskuperustekorko 4.5 % 72 5 -8 -2 3 0 -2 68 1

Laskuperustekorko 3,5 % 121 11 -15 -4 4 0 -7 109 1

Laskuperustekorko 2,5 % tai 0,0 % 61 17 -13 -6 1 0 -4 56 1

Kapitalisaatiosopimukset 6 0 -1 0 0 0 -1 4 0

Laskuperustekorko 3,5 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Laskuperustekorko 2,5 % tai 0,0 % 6 0 -1 0 0 0 -1 4 0

Tulevien asiakashyvitysten vastuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Korkotäydennys 118 0 0 0 0 0 28 146 2

Tuleva jälleenvakuutus 2 4 -1 0 0 0 0 6 0

Muu velka 47 34 -12 -12 1 0 -12 45 1

MANDATUM LIFE emoyhtiö yhteensä 7 751 1 036 -716 -88 139 3 260 8 385 98

MANDATUM LIFE Insurance Baltic SE 153 32 -25 -3 1 0 2 159 2

Sijoitussidonnainen 134 29 -22 -2 0 0 3 142 2

Muut 19 3 -3 -1 1 0 -1 18 0

MANDATUM LIFE konserni yhteensä 7 904 1 068 -741 -91 139 3 262 8 544 100

Suurimmassa osassa laskuperus-
tekorkoon pohjautuvista sopimuksis-
ta laskuperustekorko on 3,5 prosenttia. 
Suomessa ennen vuotta 1999 myydyissä 
yksilöllisissä vakuutuksissa laskuperus-
tekorko on 4,5 prosenttia, joka on myös 
määräysten mukainen korkein sallittu 
diskonttauskorko. Näiden vakuutusten 
vastuuvelan diskonttauskorko on alen-
nettu 3,5 prosenttiin. Tästä johtuen vas-
tuuvelkaa on täydennetty 75 miljoonalla 
eurolla. Lisäksi 44 miljoonaa euroa on 
varattu vuoden 2014 osalta vastuuvelan 
laskuperustekorkovaatimuksen alenta-
miseksi 2,25 prosenttiin ja 26 miljoonaa 
euroa on varattu vuoden 2015 osalta 
vastuuvelan laskuperustekorkovaati-
muksen alentamiseksi 2,75 prosenttiin. 
Näin ollen Mandatum Life on alhaisten 
markkinakorkojen vuoksi kasvattanut 
vastuuvelkaansa yhteensä 146 miljoo-
nalla eurolla (118).

Kuhunkin vakuutuslajiin ja lasku-
perustekorkoon liittyvät vastuuvelat 
on esitetty taulukossa 7-2. Taulukossa 
 näkyy myös kunkin luokan vastuuvelan 
muutos vuonna 2013.

Sijoitussidonnaisiin sopimuksiin 
 perustuvat liiketoiminta on ollut Man-
datum Lifen painopistealueena vuodes-
ta 2001 alkaen. Siitä lähtien sijoitussi-
donnainen vastuuvelka on kasvanut ja 
keskimääräinen vastuuvelkojen vuosit-
tainen kasvu on ollut 26 prosenttia. Lii-
ketoiminnan luonteen vuoksi vuosittai-
nen vaihtelu on suhteellisen suurta.

Laskuperustekorollisen vastuuvelan 
trendi on sen sijaan aleneva. Erityisesti 
ovat pienentyneet ne vastuuvelan erät, 
joissa laskuperustekorko on 4,5 prosent-
tia tai 3,5 prosenttia.   Yhteensä laskupe-
rustekorkoinen vastuuvelka aleni 143 mil-
joonaa euroa pitäen sisällään korkotäy-
dennyksen 28 miljoonan euron nousun. 
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Kuva 7–3: Laskuperustekorollisen ja sijoitussidonnaisen vastuuvelan kehitys, 2005–2013

  Sijoitussidonnainen
  Laskuperustekorollinen

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Taulukko 7–4: Vakuutus- ja sijoitussopimusten oletettu erääntyminen ennen jälleenvakuuttajien osuutta, 31.12.2013

Milj. € Duraatio 2014–2015 2016–2017 2018–2022 2023–2027 2028–2032 2033–2037 2038–

MANDATUM LIFE emoyhtiö

Sijoitussidonnainen yhteensä 8,6 759 688 1 254 884 785 357 429

Yksilöllinen eläkevakuutus 11,4 66 112 257 234 196 143 172

Henkivakuutus 7,6 327 279 432 286 235 111 106

Kapitalisaatiosopimukset 7,2 336 255 448 264 280 49 74

Ryhmäeläkevakuutus 11,3 29 42 117 100 74 54 77

Laskuperustekorollinen ja muut yhteensä 8,6 870 699 1 280 867 589 395 604

Ryhmäeläkevakuutus 10,0 383 353 752 576 423 305 477

Laskuperustekorko 3,5 % 10,0 362 338 724 554 406 292 453

Laskuperustekorko 2,5% tai 0,0 % 9,9 21 15 28 21 17 13 24

Yksilöllinen eläkevakuutus 6,4 302 278 430 230 122 55 57

Laskuperustekorko 4.5 % 6,4 251 230 368 198 101 44 48

Laskuperustekorko 3,5 % 6,4 39 38 50 26 18 9 7

Laskuperustekorko 2,5 % tai 0,0 % 5,8 12 10 12 6 3 2 2

Henkivakuutus 9,9 49 52 73 50 38 32 67

Laskuperustekorko 4.5 % 10,8 16 14 22 16 12 12 28

Laskuperustekorko 3,5 % 10,2 20 22 35 24 19 15 30

Laskuperustekorko 2,5 % tai 0,0 % 7,8 12 16 17 9 7 5 9

Kapitalisaatiosopimukset 6,9 1 0 1 1 1 0 0

Laskuperustekorko 3,5 % 0,0 0 0 0 0 0 0 0

Laskuperustekorko 2,5 % tai 0,0 % 6,9 1 0 1 1 1 0 0

Tulevien asiakashyvitysten vastuu 1,0 0 0 0 0 0 0 0

Korkotäydennys 3,3 89 13 21 11 5 3 3

Tuleva jälleenvakuutus 0,5 6 0 0 0 0 0 0

Muu velka 1,0 41 3 2 0 0 0 0

MANDATUM LIFE emoyhtiö yhteensä 8,6 1 629 1 386 2 534 1 751 1 374 752 1 033

MANDATUM LIFE Insurance Baltic SE 15 17 38 16 27 9 37

Sijoitussidonnainen 12 13 32 14 26 9 37

Muut 4 3 7 2 1 0 0

MANDATUM LIFE konserni yhteensä 1 644 1 403 2 572 1 767 1 401 761 1 070

Sijoitussidonnainen vastuuvelka 
 ylitti laskuperustekorollisen vastuuve-
lan vuoden 2013 aikana. 

Mandatum Lifen vastuuvelan 
 rakenteen ja määrän kehitystä on 
 kuvattu  kuvassa 7-3. 

Henkivakuutuksen vakuutus- ja 
 sijoitussopimusten oletettu eräänty-
minen ja duraatio on esitetty taulukos-
sa 7-4. Vastuuvelan herkkyys erilais-
ten  diskonttauskorkojen muutoksille 
on  arvioitavissa taulukon duraatioiden 
avulla. 
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7.3 Muut vakuutusriskit

Muista riskeistä merkittävimpiä ovat 
vakuutuksenottajien käyttäytymiseen 
liittyvät epävarmuustekijät. Asiakkail-
la on oikeus lopettaa vakuutusmaksu-
jen maksaminen (keskeytysriski), tai 
mahdollisuus lopettaa vakuutussopi-
mus ennenaikaisesti (takaisinostoris-
ki). Keskeytys- ja takaisinostomäärien 
pitäminen alhaisella tasolla on keskei-
nen menestystekijä erityisesti sijoitus-
sidonnaisen liiketoiminnan kustannus-
liikkeen kannalta. Tasehallinnan riskien 
kannalta takaisinostoriski ja keskeytys-
riski ovat vähemmän merkittäviä, koska 
Mandatum Lifessa noin 90 prosenttia 
laskuperustekorkoisista vakuutuksista 
muodostuu eläkevakuutuksista, joissa 
takaisinosto on mahdollinen ainoastaan 
poikkeustapauksissa. Tasehallinnan 
kannalta todellista takaisinostoriskiä 
on näin ollen vain laskuperustekorkoi-
sissa sijoitusvakuutuksissa ja kapitali-
saatiosopimuksissa, joiden vastuuve-
lan yhteismäärä on kuitenkin vain 6 
 prosenttia (237 miljoonaa euroa) lasku-
perustekorkoisesta vastuusta. Vastuu-
velan täydennyksiä ei myöskään makse-
ta takaisinoston yhteydessä, mikä osal-
taan pienentää laskuperustekorkoiseen 
kantaan liittyvää takaisinostoriskiä.

Yhtiö on altistunut lisäksi kustan-
nusriskeille, joka on riski siitä, että 
 tulevat liikekulut ylittäisivät vakuutus-
ten hinnoittelussa oletetun tason. Kus-
tannusriskiä lisää se, että vakuutusten 
ehtoja ja vakuutusmaksuja ei useimmi-
ten voida muuttaa vakuutuksen elinkaa-
ren aikana. Keskeisenä haasteena on 
vakuutusten hoitamiseen liittyvien pro-
sessien kustannusten sekä moninaiseen 
IT-arkkitehtuuriin liittyvien kustan-
nusten pitäminen alhaisella tasolla yli 
 vakuutusten sopimusajan. Vuonna 2013 
Mandatum Life-konsernin kustannus-
liikkeen tulos oli 15,3 miljoonaa euroa 
(6,8). Mandatum Life ei jaksota vakuu-
tusten hankintakuluja.

7.4  Vakuutusriskien hallinta ja 
valvonta

Henkivakuutuksien biometrisiä riskejä 
rajoitetaan huolellisella vastuuvalinnal-
la, riski- ja kustannusvastaavalla hin-
noittelulla, asettamalla ylärajoja myön-
nettäville turville sekä jälleenvakuutuk-
sella. 

Vakuutusriskeihin liittyvä vastuu-
valinta on osa Mandatum Lifen päivit-
täistä toimintaa. Mandatum Lifen vas-
tuuvalintapolitiikassa (Underwriting 
Policy) on määritetty periaatteet riskin 
valinnalle ja limiitit vakuutettaville sum-

mille. Periaatteiden ja limiittien noudat-
tamista valvotaan jatkuvasti. 

Jälleenvakuutuksella rajoitetaan 
 erityisesti yksittäisiä kuolevuus- ja 
 pysyvän työkyvyttömyyden riskejä. 
 Hallitus päättää vuosittain suurimmis-
ta omalla vastuulla pidettävistä korva-
usmääristä. Mandatum Lifessa tämä 
määrä on 1,5 miljoonaa euroa vakuutet-
tua kohden. Mahdollisten katastrofien 
vaikutusten pienentämiseksi Manda-
tum Life osallistuu suomalaisten hen-
kivakuutusyhtiöiden yhdessä ottamaan 
 katastrofijälleenvakuutukseen. 

Riskiliikkeen tulosta seurataan 
 tiiviisti ja arvioidaan vuosittain perus-
teellisesti. Yhtiö mittaa riskinvalinnan 
tehokkuutta ja hinnoittelun riittävyyt-
tä keräämällä tietoa toteutuneesta kor-
vausmenosta kultakin tuote- ja riski-
alueelta. Toteutunutta korvausmenoa 
verrataan vakuutusmaksuja asetettaes-
sa oletettuihin ennusteisiin kunkin eri 
 riskiturvan osalta.  

Vakuutusteknistä vastuuvelkaa ana-
lysoidaan ja mahdollisia täydennystar-
peita arvioidaan säännöllisesti. Vastuu-
velkaan liittyviä keskeisimpiä oletuksia 
tarkistetaan vuosittain. Vastuiden riit-
tävyyttä testataan neljännesvuosittain. 
Näihin vastuuvelan ja riskiliikkeen ana-
lyyseihin perustuen asetetaan hinnat 
uusille vakuutussopimuksille sekä päivi-
tetään vastuuvalintapolitiikka ja vastuu-
velan laskennassa käytetyt oletukset. 
Mandatum Lifen hallitus arvioi ja hy-
väksyy vuosittain vakuutusten hinnoit-
telun, jälleenvakuuttamista koskevat 
periaatteet sekä vastuuvelan määräyty-
misperiaatteet. 

8. Operatiiviset riskit
Operatiivisella riskillä tarkoitetaan 
 tappion riskiä, joka aiheutuu puutteelli-
sista tai epäonnistuneista prosesseista 
tai järjestelmistä, ihmisistä ja järjestel-
mistä tai ulkoisista tapahtumista. Tämä 
määritelmä sisältää juridiset riskit 
 mutta ei sisällä strategisista päätöksistä 
johtuvia riskejä. Riskit voivat realisoitua 
seuraavien tapahtumien johdosta: 
• sisäiset rikkomukset;
• ulkoiset rikkomukset;
• riittämätön henkilöstöjohtaminen;
• puutteellisuudet toimintaperi-

aatteissa asiakkaita, tuotteita tai 
 liiketoimintoja koskien; 

• fyysisen omaisuuden vahingot;
• toimintojen keskeytyminen ja 

järjestelmä häiriöt; sekä
• virheet toimintaprosesseissa. 

Operatiivinen riski voi toteutua lisäkus-
tannuksina, aiheutettujen vahinkojen 

korvauksina, säännösten ja määräys-
ten rikkomisena, maineen menetyk-
senä, riskiasemaan liittyvän vää-
rän informaation antamisena ja siitä 
 seuraavina tappioina sekä liiketoiminto-
jen  keskeytymisenä.  

8.1  Operatiivisten riskien hallinnan 
tavoite ja organisointi 

Operatiivisten riskien hallinnan tavoi-
te Mandatum Lifessa on varmistaa 
 toimintojen tehokkuus ja laatu, negatii-
visten vaikutusten minimointi mahdol-
lisimman kustannustehokkaalla tavalla 
sekä varmistaa liiketoimintojen jatku-
vuus poikkeuksellisissa olosuhteissa.  

Liiketoiminta-alueet ovat vastuussa 
omien operatiivisten riskien tunnista-
misesta, arvioinnista ja hallinnasta sekä 
riittävän sisäisen valvonnan järjestä-
misestä. Operatiivisten riskien komitea 
valvoo ja koordinoi operatiivisten riski-
en hallintaan liittyviä keskeisiä asioita 
Mandatum Lifessa, kuten toimintaoh-
jeita ja suosituksia. Komitea varmis-
taa, että liiketoiminta-alueiden riskit on 
tunnistettu ja että ne ovat järjestäneet 
sisäinen valvonnan ja riskien hallinnan 
riittävällä tavalla. Komitea käsittelee 
myös operatiivisten riskien hallinnan 
toimintaohjeista mahdollisesti tehdyt 
poikkeamat ja seuraa operatiivisten ris-
kien itsearvioinneissa tunnistettuja ris-
kejä sekä toteutuneita riskitapahtumia. 
Komitea kokoontuu vähintään kolmesti 
vuodessa. Merkittävät havainnot opera-
tiivisista riskeistä raportoidaan riskien-
hallintakomitealle ja hallitukselle.

8.2  Operatiivisten riskien  
tunnistaminen ja hallinta

Operatiivisia riskejä tunnistetaan 
 Mandatum Lifessa useiden eri lähteiden 
ja menetelmien avulla: 
• Makroympäristön analyysi: Ennen 

vuotuista strategiaprosessia liike-
toimintaympäristön keskeiset tren-
dit tunnistetaan. Näihin kuuluu 
osaltaan makrotason operatiivis-
ten riskien liiketoiminta-analyysi. 
Liiketoimintaympäristöä seurataan 
jatkuvasti ja muutoksiin reagoidaan 
mahdollisimman nopeasti.

• Itsearviointi: Keskeisten operatii-
visten riskien sekä niiden toden-
näköisyyksien ja mahdollisten 
vaikutusten kartoitus ja arviointi 
toteutetaan vuotuisen itsearvioin-
tiprosessin avulla. Tässä yhteydes-
sä arvioidaan myös näihin liittyvä 
sisäinen valvonta ja ohjeistuksen 
riittävyys.  
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• Tapahtumien analyysi: Operatiivis-
ten riskien komitea kerää ja analysoi 
liiketoimintayksiköiden raportoi-
mat toteutuneet operatiiviset riskit 
ja läheltä piti -tilanteet. Liiketoimin-
tayksiköiden vastuulla on varmistaa, 
että toteutuneet operatiiviset riskit 
ja läheltä piti -tilanteet raportoidaan 
operatiivisten riskien komitealle.

• Sisäiset tarkastukset. 

Mandatum Lifen merkittävimpiä opera-
tiivisten riskien itsearviointiprosessissa 
tunnistettuja riskejä ovat mm. seuraa-
vat: ulkoisen toimintaympäristön muu-
tokset, tietotekniikka ja erityisesti tieto-
järjestelmien vanheneminen, prosessien 
manuaaliset työvaiheet, avainhenkilöi-
den menetykset sekä vakuutusten vää-
rinmyynti ja virheellisten tietojen anta-
minen asiakkaalle.

Operatiivisten riskien rajoittami-
seksi Mandatum Lifessa on hyväksytty 
useita eri toimintaohjeita, kuten turval-
lisuusohjeita, jatkuvuussuunnitelmia, 
hankinta- ja ulkoistamispolitiikka, asia-
kasvalitusten käsittelyohje sekä useita 
muita toimintaohjeita liittyen operatii-
visiin toimintoihin. Eri toimintaohjeis-
ta tehtyjä poikkeamia seurataan liike-
toimintayksiköissä riippumattomas-
ti ja niistä raportoidaan operatiivisten 
 riskien komitealle.

Prosesseihin sisältyvän sisäinen 
 valvonnan järjestelmän tavoitteena on 
estää ja havaita negatiivisia tapahtu-
mia sekä minimoida näiden vaikutukset. 
Tämän lisäksi toteutuneet operatiivi-
set riskit tai läheltä piti-tilanteet analy-
soidaan ja raportoidaan operatiivisten 
 riskien komitealle.

9.  Riskienhallinnan näkymät 
Riskienhallintaa ja riskienhallintame-
netelmiä kehitetään yhtiössä jatkuvasti. 
Tämä kehitystyö on perustunut sekä si-
säisiin tarpeisiin että tuleviin Solvenssi 
II-vaatimuksiin. Solvenssi II:n voimaan-
tulopäiväksi on varmistunut 1.1.2016. 
Lähitulevaisuuden riskienhallinnan 
 näkymät tulevatkin keskittymään yhtiön 
Solvenssi II valmiuden kehittämiseen 
sekä erityisesti sen arvioimiseen onko 
Solvenssi II:la vaikutuksia yhtiön riskin-
ottohalukkuuteen. Näin voi olla, jos Sol-
venssi II:n pääomavaade ylittää yhtiön 
sisäisen näkemyksen kyseiseen riskiin 
liittyvästä pääomavaateesta. Solvenssi 
II:n vakavaraisuusvaateet pitävät sisäl-
lään siirtymäaikoja osakeriskin pääoma-
vaateiden sekä laskuperustekorkoisen 
vastuuvelan määrittämisen osalta.     
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1 VAKUUTUSMAKSUT

1.1. VAKUUTUSMAKSUTULO

Milj. € 2013 2012

Vakuutussopimuksista

Vakuutussopimukset 624,1 591,2

Jälleenvakuutussopimukset 4,4 2,0

Vakuutusmaksutulo yhteensä, brutto 628,5 593,2

Jälleenvakuuttajien osuus -5,0 -5,2

Vakuutusmaksutulo yhteensä, netto 623,5 588,0

Sijoitussopimuksista 439,6 389,4

Vakuutusmaksutulo yhteensä ¹) 1 063,1 977,4

¹) Vakuutusmaksuvastuun muutos esitetään liitteessä no 4, ”Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos”.      

1.2. VAKUUTUSMAKSUTULON JAKAUTUMINEN

Milj. € 2013 2012

Vakuutussopimuksista

Vakuutusmaksutulo sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen osuuteen ylijäämästä 153,4 168,4

Vakuutusmaksutulo unit-linked vakuutussopimuksista 469,2 421,4

Vakuutusmaksutulo muista sopimuksista 1,4 1,3

Yhteensä 624,1 591,2

Jälleenvakuutussopimukset 4,4 2,0

Sijoitussopimuksista

Maksutulo sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen osuuteen ylijäämästä 0,1 0,3

Maksutulo unit-linked sopimuksista 439,5 389,1

Yhteensä 439,6 389,4

Vakuutus- ja sijoitussopimukset yhteensä 1 068,1 982,6

Jälleenvakuuttajien osuus -5,0 -5,2

Vakuutusmaksutulo yhteensä 1 063,1 977,4

1.3. ENSIVAKUUTUSMAKSUT MAANTIETEELLISEN SEGMENTIN MUKAISESTI

Milj. € 2013 2012

Suomi 1 031,7 947,2

Baltian maat 32,0 33,4

Yhteensä 1 063,7 980,6

Tuloslaskelman liitetiedot



IFRS-tilinpäätösMandatum Life Vuosikertomus 2013 41

1.4. KERTA- JA JATKUVAT VAKUUTUSMAKSUT ENSIVAKUUTUKSESTA

Milj. € 2013 2012

Jatkuvat vakuutusmaksut, vakuutussopimukset 291,0 320,1

Kertamaksut, vakuutussopimukset 333,2 271,0

Kertamaksut, sijoitussopimukset 439,6 389,4

Yhteensä 1 063,7 980,6

1.5. ENSIVAKUUTUKSEN MAKSUTULO VAKUUTUSLAJEITTAIN

Milj. € 2013 2012

Maksutulo vakuutussopimuksista

Henkivakuutus

Sijoitussidonnainen yksilöllinen henkivakuutus 330,9 266,3

Muu yksilöllinen henkivakuutus 50,0 50,4

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus 12,1 14,0

Muu ryhmähenkivakuutus 7,7 6,0

400,9 336,6

Eläkevakuutus

Sijoitussidonnainen yksilöllinen eläkevakuutus 81,3 86,7

Muu yksilöllinen eläkevakuutus 20,9 23,3

Sijoitussidonnainen ryhmäeläkevakuutus 57,0 68,4

Muu ryhmäeläkevakuutus 64,1 76,1

223,3 254,5

Yhteensä 624,1 591,2

Maksutulo sijoitussopimuksista

Kapitalisaatiosopimukset

Sijoitussidonnainen kapitalisaatiosopimus 439,5 389,1

Muu kapitalisaatiosopimus 0,1 0,3

Yhteensä 439,6 389,4

Maksutulo vakuutus- ja sijoitussopimuksista yhteensä 1 063,7 980,6
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2 SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTOT

Milj. € 2013 2012

Rahoitusvaroista

Johdannaissopimuksista

Voitot/tappiot 6,3 41,5

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyistä rahoitusvaroista

Saamistodistukset 

Korkotuotot 1,1 3,4

Voitot/tappiot 0,4 -1,0

Osakkeet 

Voitot/tappiot 0,3 0,2

Osinkotuotot 0,0 0,0

Yhteensä 1,8 2,6

Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevista sijoituksista

Saamistodistukset 

Korkotuotot 45,7 34,1 

Voitot/tappiot -26,6 37,3

Osakkeet 

Voitot/tappiot 210,0 237,1

Osinkotuotot 12,8 11,1

Lainat ja muut saamiset 

Korkotuotot -0,5 0,7

Muut rahoitusvarat 

Voitot/tappiot 28,9 -26,0

Yhteensä  270,1 294,3

Lainoista ja muista saamisista 

Korkotuotot 0,7 0,7

Voitot/tappiot -5,0 0,5

Yhteensä  -4,3 1,2

Myytävissä olevista rahoitusvaroista 

Saamistodistukset 

Korkotuotot 114,8 144,0

Voitot/tappiot 1,6 13,2

Osakkeet 

Voitot/tappiot 111,3 36,9

Arvonalentumistappiot -33,1 -37,3

Osinkotuotot 87,1 66,9

Yhteensä 281,7 223,7

Yhteensä rahoitusvaroista 555,7 563,4

Muista varoista

Sijoituskiinteistöt 

Voitot/tappiot 0,6 -0,2

Arvonalentumistappiot 0,0 -1,6

Muut 1,9 4,2

Yhteensä muista varoista 2,5 2,5
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Milj. € 2013 2013

Palkkiotuotot, netto

Omaisuudenhoito -13,5 -13,4

Palkkiotuotot 24,6 22,0

Yhteensä  11,1 8,6

Sijoitustoiminnan nettotuotot yhteensä   569,4 574,5

Voitot/tappiot myytävissä olevista rahoitusvaroista sisältävät 69,9 milj. euroa (2,5) käyvän arvon rahastosta tilikauden tulokseen kirjattua arvostusta.

Muut tuotot ja kulut muodostuvat kiinteistösijoitusten vuokrista, hoitovastikkeista ja poistoista.

Kaikki sijoituksista aiheutuvat tuotot ja kulut sisältyvät sijoitustoiminnan nettotuottoihin. Voitot/tappiot sisältävät myyntivoitot ja -tappiot sekä realisoituneet että realisoitumat-
tomat arvostuserot sekä kurssivoitot ja -tappiot. Myytävissä olevien rahoitusvarojen realisoitumattomat arvostuserot kirjataan muihin laajan tuloksen eriin ja esitetään käyvän 
arvon rahastossa omassa pääomassa.

Käyvän arvon rahaston muutokset on eritelty oman pääoman muutoslaskelmassa sivulla 12.      

3 KORVAUKSET

Korvaukset sisältävät kaikki vakuutus- ja sijoitussopimusten korvaukset.  Nämä on eritelty alla olevissa taulukoissa.

                             Maksetut korvaukset                            Korvausvastuun muutos                          Korvauskulut

Milj. € 2013 2012 2013 2012 2013 2012

Vakuutussopimukset   

Henkivakuutus
Vakuutukset, jotka ovat oikeutettuja 
harkinnanvaraiseen voitonjakoon

-50,1 -77,2 -0,2 -3,0 -50,3 -80,2

Muut vakuutukset -0,4 -0,2 0,0 -0,5 -0,4 -0,7

Sijoitussidonnaiset vakuutukset -160,3 -155,3 0,4 3,5 -159,9 -151,8

Yhteensä -210,7 -232,7 0,2 0,0 -210,5 -232,7

Eläkevakuutus

Vakuutukset, jotka ovat oikeutettuja 
harkinnanvaraiseen voitonjakoon

-344,2 -346,4 24,0 50,6 -320,1 -295,8

Sijoitussidonnaiset vakuutukset -12,5 -10,1 -16,4 -9,5 -28,9 -19,7

Yhteensä -356,7 -356,5 7,7 41,1 -349,0 -315,5

Jälleenvakuutus -1,1 -1,0 -0,5 0,1 -1,6 -1,0

Vakuutussopimukset yhteensä -568,4 -590,3 7,3 41,1 -561,1 -549,2

Jälleenvakuuttajien osuus 3,1 3,9 -0,7 0,2 2,4 4,1

Vakuutussopimukset yhteensä -565,3 -586,4 6,7 41,3 -558,7 -545,1

Sijoitussopimukset

Kapitalisaatiosopimukset

Vakuutukset, jotka ovat oikeutettuja 
harkinnanvaraiseen voitonjakoon

-0,7 -0,6 - - -0,7 -0,6

Sijoitussidonnaiset vakuutukset -171,9 -123,3 - - -171,9 -123,3

Sijoitussopimukset yhteensä -172,6 -123,9 - - -172,6 -123,9

Korvaukset yhteensä -737,9 -710,3 6,7 41,3 -731,3 -669,0
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MAKSETUT KORVAUKSET KORVAUSLAJEITTAIN   

Milj. € 2013 2012

Vakuutussopimukset   

Henkivakuutus

Takaisinostot -10,0 -8,5

Kuolemantapauskorvaukset -21,1 -25,7

Säästösummien takaisinmaksut -9,4 -33,7

Vahingonselvittelykulut 0,0 0,0

Muut -9,9 -9,5

Yhteensä -50,4 -77,4

Sijoitussidonnainen henkivakuutus

Takaisinostot -115,0 -89,0

Kuolemantapauskorvaukset -33,5 -26,7

Säästösummien takaisinmaksut -11,8 -39,6

Vahingonselvittelykulut 0,0 0,0

Yhteensä -160,3 -155,3

Eläkevakuutus

Maksetut eläkkeet -319,0 -319,9

Takaisinostot -20,0 -19,4

Kuolemantapauskorvaukset -5,2 -7,1

Vahingonselvittelykulut 0,0 0,0

Yhteensä -344,2 -346,4

Sijoitussidonnainen eläkevakuutus

Maksetut eläkkeet - -

Takaisinostot -8,7 -8,1

Kuolemantapauskorvaukset -3,8 -2,0

Muut 0,0 0,0

Yhteensä -12,5 -10,1

Jälleenvakuutussopimukset -1,2 -1,1

Vakuutussopimukset yhteensä -568,5 -590,3

Jälleenvakuuttajien osuus 3,2 4,0

Vakuutussopimukset yhteensä -565,3 -586,4

Sijoitussopimukset

Kapitalisaatiosopimukset

Takaisinostot -0,4 -0,4

Säästösummien takaisinmaksut -0,3 -0,2

Yhteensä -0,7 -0,6

Sijoitussopimukset   

Sijoitussidonnaiset kapitalisaatiosopimukset

Takaisinostot -169,6 -123,0

Säästösummien takaisinmaksut -2,3 -0,3

Yhteensä -171,9 -123,3

Sijoitussopimukset yhteensä -172,6 -123,9

Maksetut korvaukset, brutto -741,1 -714,3

Maksetut korvaukset, netto -737,9 -710,3
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4 VAKUUTUS- JA SIJOITUSSOPIMUSVELKOJEN MUUTOS

Milj. € 2013 2012

Vakuutussopimukset   

Henkivakuutus

Sopimukset, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon 18,6 46,7

Muut sopimukset 0,0 0,1

Sijoitussidonnaiset sopimukset -231,6 -213,9

Yhteensä -213,0 -167,1

Eläkevakuutus

Sopimukset, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon 102 82,9

Sijoitussidonnaiset sopimukset -183 -228,7

Yhteensä -80,1 -145,7

Jälleenvakuutussopimukset -3,0 0,0

Vakuutussopimukset yhteensä -296,1 --312,8

Jälleenvakuuttajien osuus 0,0 0,0

Vakuutussopimukset yhteensä, netto -296,1 -312,8

Sijoitussopimukset

Kapitalisaatiosopimukset

Sopimukset, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon 1,8 0,9

Sijoitussidonnaiset sopimukset -353,5 -330,2

Sijoitussopimukset yhteensä -351,6 -329,3

Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos yhteensä, brutto -647,7 -642,1

5 HENKILÖSTÖKULUT    

Milj. € 2013 2012  

Henkilöstökulut   

Palkat ja palkkiot -32,9 -31,4

Käteisvaroina toteutetut osakeperusteiset maksut -5,4 -3,4

Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt -5,0 -5,1

Muut henkilösivukulut -2,7 -2,5

Henkilöstökulut yhteensä   -46,0 -42,4

Lisätiedot osakeperusteisista maksuista esitetään liitetiedossa 32 Kannustinjärjestelmät.
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RAHOITUSVARAT

2013

Milj. € Kp-arvo
Korkotuotot/ 

Korkokulut
Voitot/ 
Tappiot

Arvonal. 
tappiot Osinkotuotot

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

Johdannaissopimukset 32,8 2,8 3,6

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat 47,8 1,1 0,7 0,0

Lainat ja muut saamiset 18,8 0,7 -5,0

Myytävissä olevat rahoitusvarat 5 022,9 114,8 112,9 -33,1 87,1

Konsernin rahoitusvarat yhteensä 5 122,3 119,4 112,2 -33,1 87,1

7 RAHOITUSVARAT JA -VELAT   

Taulukko sisältää taseen Rahoitusvarat lukuunottamatta sijoitussidonnaisiin sopimuksiin liittyviä rahoitusvaroja.

Rahoitusvarat ja –velat on luokiteltu IAS 39.9 mukaisiin kategorioihin. Taulukossa on esitetty myös rahoitusvaroihin ja –velkoihin liittyvät korkotuotot ja –kulut, tuloslaskelmaan 
kirjatut realisoituneet ja realisoitumattomat voitot ja tappiot, arvonalentumistappiot sekä osinkotuotot. 

Siirtyviä korkosaamisia ja siirtyviä korkovelkoja ei ole sisällytetty rahoitusvaroihin ja -velkoihin. Siirtyvät korkosaamiset olivat  36,0 miljoonaa euroa (45,2) ja siirtyvät korkovelat 
7,1  miljoonaa euroa (9,4).

6 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT 

Milj. € 2013 2012  

Tietohallintokulut -12,3 -14,1

Muut henkilöstökulut -1,5 -1,7

Markkinointikulut -3,0 -3,8

Poistot -3,2 -3,9

Vuokrat -2,7 -3,1

Ensivakuutuksen palkkiot -10,3 -8,0

Tulevan jälleenvakuutuksen palkkiot 0,1 -0,7

Annetun jälleenvakuutuksen palkkiot 1,8 1,3

Muut -22,6 -24,4

Liiketoiminnan muut kulut yhteensä   -53,9 -58,4

Erä Muut sisältää mm. kulut viestinnästä, ulkopuolisista palveluista sekä muista hallintokuluista.  
       

TOIMINTOKOHTAISET KULUT

Milj. € 2013 2012  

Vakuutus- ja sijoitussopimusten hankintamenot

Ensivakuutuksen palkkiot -10,3 -8,0

Tulevan jälleenvakuutuksen palkkiot ja voitto-osuudet 0,1 -0,7

Muut hankintamenot -26,6 -30,3

Vakuutus- ja sijoitussopimusten hoitokulut -39,2 -38,4

Hallintokulut -17,5 -15,8

Menevän jälleenvakuutuksen palkkiot ja voitto-osuudet 1,8 1,3

Sijoitustoiminnan hoitokulut -1,1 -1,0

Korvaustoiminnan hoitokulut -2,6 -3,9

Liiketoiminnan muut kulut -4,3 -4,0

Yhteensä -99,9 -100,8
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RAHOITUSVARAT

2012

Milj. € Kp-arvo
Korkotuotot/ 

Korkokulut
Voitot/ 
Tappiot

Arvonal. 
tappiot Osinkotuotot

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

Johdannaissopimukset 60,3 1,2 40,4

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat 47,9 3,4 -0,8 0,0

Lainat ja muut saamiset 22,8 0,7 0,5

Myytävissä olevat rahoitusvarat 5 138,2 144,0 50,1 -37,3 66,9

Konsernin rahoitusvarat yhteensä 5 269,2 149,3 90,2 -37,3 66,9

RAHOITUSVELAT   

2012

Milj. € Kp-arvo
Korkotuotot/ 

Korkokulut
Voitot/ 
Tappiot

Arvonal. 
tappiot Osinkotuotot

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat

Johdannaissopimukset 5,1

Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat 100,0 -7,2

Konsernin rahoitusvelat yhteensä 105,1 -7,2

RAHOITUSVELAT   

2013

Milj. € Kp-arvo
Korkotuotot/ 

Korkokulut
Voitot/ 
Tappiot

Arvonal. 
tappiot Osinkotuotot

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat

Johdannaissopimukset 10,8

Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat 100,0 -6,6

Konsernin rahoitusvelat yhteensä 110,8 -6,6
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8 AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET 

2013 2012

Milj. €
Maa-alueet ja  

rakennukset
Koneet ja  

kalusto Yhteensä
Maa-alueet ja  

rakennukset
Koneet ja  

kalusto Yhteensä

1.1.

Hankintameno 4,3 7,5 11,8 4,3 7,3 11,6

Kertyneet poistot -0,6 -5,8 -6,4 -0,5 -5,4 -5,9

Kirjanpitoarvo 1.1. 3,7 1,7 5,4 3,8 1,9 5,7

Kirjanpitoarvo 1.1. 3,7 1,7 5,4 3,8 1,9 5,7

Lisäykset 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3

Poistot 0,0 -0,3 -0,3 -0,1 -0,4 -0,5

Kirjanpitoarvo 31.12. 3,7 1,4 5,1 3,7 1,7 5,4

 

31.12.

Hankintameno 4,3 7,6 11,9 4,3 7,5 11,8

Kertyneet poistot -0,6 -6,2 -6,7 -0,6 -5,8 -6,4

Kirjanpitoarvo 31.12. 3,7 1,4 5,1 3,7 1,7 5,4

Tase-erä koneet ja kalusto sisältää atk-laitteet ja toimistokalusteet.

9 SIJOITUSKIINTEISTÖT

Milj. € 2013 2012  

1.1.

Hankintameno 155,0 146,7

Kertyneet poistot -44,1 -41,2

Kertyneet arvonalentumiset -17,5 -15,9

Kirjanpitoarvo 1.1. 93,4 89,6

Kirjanpitoarvo 1.1. 93,4 89,6

Lisäykset 17,2 8,3

Vähennykset -1,9 0,0

Poistot -2,9 -2,9

Arvonalentumistappiot -0,7 -1,6

Kirjanpitoarvo 31.12. 105,2 93,4

31.12.

Hankintameno 170,3 155,0

Kertyneet poistot -47,0 -44,1

Kertyneet arvonalentumiset -18,1 -17,5

Kirjanpitoarvo 31.12. 105,2 93,4

Vuokratuotot sijoituskiinteistöistä 13,4 15,4

Sijoitusomaisuuteen sisältyvät muulla sopimuksella vuokralle annetut kiinteistöt

Ei-purettavissa olevat vähimmäisvuokrat

Yhden vuoden kuluessa 6,1 5,8

Yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 13,6 10,8

Yli viiden vuoden kuluttua 2,0 3,4

Yhteensä 21,6 20,0

Kaudella tuloutetut muuttuvat vuokrat yhteensä 0,1 0,1

Taseen liitetiedot



IFRS-tilinpäätösMandatum Life Vuosikertomus 2013 49

Milj. € 2013 2012  

Kiinteistökulut  

Välittömät hoitokulut kiinteistöistä, jotka ovat kerryttäneet vuokratuottoa kaudella -6,9 -7,5

Välittömät hoitokulut kiinteistöistä, jotka eivät ole kerryttäneet vuokratuottoa kaudella -1,8 -0,8

Yhteensä -8,7 -8,3

Sijoituskiinteistöjen käypä arvo 31.12. 125,3 111,6

Sijoituskiinteistöjen käyvät arvot on arvioitu kokonaisuudessaan itse markkinoilta saadun vertailuaineiston perusteella.

Sijoituskiinteistöjen tilat vuokrataan markkinaehtoisilla, peruuttamattomilla vuokrasopimuksilla. Vuokrasopimusten pituudet vaihtelevat toistaiseksi voimassa olevista  
monivuotisiin sopimuksiin.

10 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 

Milj. € 2013 2012  

1.1.

Hankintameno 42,4 39,9

Kertyneet poistot -31,3 -27,9

Kirjanpitoarvo 1.1. 11,0 12,0

Kirjanpitoarvo 1.1. 11,0 12,0

Lisäykset 0,6 2,4

Poistot -3,1 -3,4

Kirjanpitoarvo 31.12. 8,5 11,0

31.12.

Hankintameno 42,9 42,4

Kertyneet poistot -34,4 -31,3

Kirjanpitoarvo 31.12. 8,5 11,0

Aineettomat hyödykkeet koostuvat pääosin atk-ohjelmistojen hankinnoista.

Poistot ja arvonalentumiset sisältyvät tuloslaskelman erään Liiketoiminnan muut kulut.

11 SIJOITUKSET OSAKKUUSYRITYKSISSÄ 

PÄÄOMAOSUUSMENETELMÄLLÄ YHDISTELLYT OSAKKUUSYHTIÖT 31.12.2013

Milj. € Kirjanpitoarvo Käypä arvo
Omistus-  
osuus % Varat / Velat Liikevaihto Voitto/tappio

Niittymaa Oy* 0,0 0,0 49,0 3,9/1,2 0,0 2,7

SaKa Hallikiinteistöt Oy 0,0 0,0 48,0 136,9/136,7 11,6 0,2

* Yhtiöllä on konserniyhtiöistä poikkeava tilikausi tulos on kaudelta 07/2013-12/2013

PÄÄOMAOSUUSMENETELMÄLLÄ YHDISTELLYT OSAKKUUSYHTIÖT 31.12.2012

Milj. € Kirjanpitoarvo Käypä arvo
Omistus-  
osuus % Varat / Velat Liikevaihto Voitto/tappio

Niittymaa Oy* 0,0 0,0 49,0 10,0/10,1 0,0 -0,3

SaKa Hallikiinteistöt Oy 0,0 0,0 48,0 126,7/126,6 11,6 0,0

* Yhtiöllä on konserniyhtiöistä poikkeava tilikausi tulos on kaudelta 07/2012-12/2012
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MUUTOKSET SIJOITUKSISSA OSAKKUUSYRITYKSIIN

Milj. € 2013 2012

Osuudet 1.1. 0,0 0,0

Osuus kauden tuloksesta 1,4 0,0

Osuudet 31.12. 1,4 0,0

12 RAHOITUSVARAT

Konsernin rahoitusvarat koostuvat sijoituksista johdannaissopimuksiin, käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyistä rahoitusvaroista, lainoista ja muista  
saamisista sekä myytävissä olevista rahoitusvaroista.        

Johdannaissopimuksia konsernissa voidaan tehdä sekä kaupankäynti- että suojaamistarkoituksessa. Käytettäviä instrumentteja ovat valuutta-, korko- ja osakejohdannaiset.  
Tilikaudella on sovellettu sekä käyvän arvon että rahavirran suojausta.     

Milj. € 2013 2012

Johdannaissopimukset 32,8 60,3

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat 47,8 47,9

Lainat ja muut saamiset 18,8 22,8

Myytävissä olevat rahoitusvarat 5 022,9 5 138,2

Yhteensä 5 122,3 5 269,2

JOHDANNAISSOPIMUKSET 

                        2013                         2012

Kohde-et.                         Käypä arvo Kohde-et.                         Käypä arvo

nimell. arvo Saamiset Velat nimell. arvo Saamiset Velat

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät  
johdannaissopimukset 

Korkojohdannaiset

OTC-johdannaiset

Koronvaihtosopimukset 5 978,0 24,8 7,4 778,0 19,4 1,6

Luottoriskinvaihtosopimukset 507,6 0,0 2,2 530,5 0,0 1,5

Korkojohdannaiset yhteensä 6 485,6 24,8 9,6 1 308.5 19.4 3.1

Valuuttajohdannaiset

OTC-johdannaiset

Valuuttatermiinit 955,0 6,9 1,1 1 149,0 16,7 1,6

OTC-valuuttaoptiot ostetut ja myydyt 0,0 0,0 0,0 98,8 0,8 0,4

Valuuttajohdannaiset yhteensä 955,0 6,9 1,1 1 247,8 17,4 2,0

Osakejohdannaiset

Pörssijohdannaiset

Osake- ja osakeindeksioptiot 0,8 0,0 0,0

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät  
johdannaissopimukset yhteensä 

7 441,3 31,7 10,8 2 556,4 36,9 5,1
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                        2013                         2012

Kohde-et.                         Käypä arvo Kohde-et.                         Käypä arvo

Nimell. arvo Saamiset Velat Nimell. arvo Saamiset Velat

Suojaavat johdannaissopimukset 

Käypää arvoa suojaavat

Valuuttatermiinit 501,5 1,1 0,0 575,3 23,1 0,0

Koronvaihtosopimukset 0,0 0,0 0,0

Käypää arvoa suojaavat yhteensä 501,5 1,1 0,0 575,3 23,1 0,0

Rahavirtoja suojaavat

Koronvaihtosopimukset 0,0 - - 9,0 0,3 -

Suojaamistarkoituksessa pidettävät  
johdannaissopimukset yhteensä

501,5 1,1 0,0 584,3 23,4 0,0

Johdannaissopimukset yhteensä 7 942,8 32,8 10,8 3 140,7 60,3 5,1

Käyvän arvon suojaus 
Käyvän arvon suojausta käytetetään suojaamaan osaa myytävissä olevien rahoitusvarojen valuuttariskistä. Suojaussuhteen ulkopuolelle on jätetty termiinisopimusten  
korkoelementti.      

Käyvän arvon suojauksiksi luokiteltujen valuuttajohdannaisten nettotulos oli 18 (12) milj. euroa. Suojattavasta riskistä johtuva nettotulos myytävissä olevien rahoitusvarojen käy-
vän arvon suojauksesta oli -18 (-11) milj. euroa.

Rahavirtojen suojaus
Rahavirtaa suojaavat korkojohdannaiset erääntyivät tilikaudella eikä uusia rahavirran suojauksia ole aloitettu.
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MUUT RAHOITUSVARAT

Milj. € 2013 2012

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat  

Saamistodistukset

Julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemat 10,8 12,0

Pankkien liikkeeseen laskemat 35,4 34,7

Muut saamistodistukset - -

Saamistodistukset yhteensä 46,2 46,7

Osakkeet ja osuudet

Listatut 1,6 1,2

Muut - -

Osakkeet ja osuudet yhteensä 1,6 1,2

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat yhteensä 47,8 47,9

Lainat ja muut saamiset 

Jälleenvakuutustalletesaamiset 0,6 0,7

Lainat 18,2 22,1

Lainat ja muut saamiset yhteensä 18,8 22,8

Myytävissä olevat rahoitusvarat 

Saamistodistukset

Julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemat 726,5 11,6

Pankkien liikkeeseen laskemat 632,3 1 066,2

Muut saamistodistukset 1 548,2 1 707,8

Saamistodistukset yhteensä 2 907,0 2 785,6

Osakkeet ja osuudet

Listatut 1 379,3 1 560,5

Muut 736,6 792,1

Osakkeet ja osuudet yhteensä 2 115,9 2 352,6

Myytävissä olevat rahoitusvarat yhteensä 5 022,9 5 138,2

Rahoitusvarat yhteensä 5 122,3 5 269,2

Myytävissä olevat arvopaperit sisältävät arvonalentumistappioita 33 milj. euroa (29). 

Myytävissä olevat rahoitusvarat / Saamistodistukset: Myytävissä olevista rahoitusmarkkinavälineistä on joukkovelkakirjalainasijoituksia 2 553 milj. euroa (2 381) ja  
rahamarkkinasijoituksia 354 milj. euroa (405). 

Myytävissä olevat rahoitusvarat / Osakkeet ja osuudet: Julkisesti noteeratuista myytävissä olevista osakkeista 641 miljoonaa (589) on pörssiosakkeita. Muihin kuin  
julkisesti noteerattuihin myytävissä oleviin osakkeisiin sisältyy pääomarahastosijoituksia 640 milj. euroa (752).      
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13 KÄYVÄT ARVOT

            2013 2012

Milj. € Käypä arvo Kirjanpitoarvo Käypä arvo Kirjanpitoarvo

Konsernin rahoitusvarat 

Rahoitusvarat 5 122,3 5 122,3 5 269,2 5 269,2

Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset 4 622,9 4 622,9 3 833,8 3 833,8

Muut varat 7,8 7,8 5,9 5,9

Käteiset varat 222,1 222,1 153,9 153,9

Yhteensä 9 975,1 9 975,1 9 262,9 9 262,9

Konsernin rahoitusvelat   

Rahoitusvelat  110,8 110,8 105,2 105,1

Muut velat 25,8 25,8 3,8 3,8

Yhteensä 136,6 136,6 109,0 109,0

Taulukossa esitetään rahoitusvarojen ja –velkojen käyvät arvot ja kirjanpitoarvot tase-erittäin. Käypien arvojen arviointiperiaatteet esitetään tilinpäätösperiaatteissa.

Sijoitusarvopapereiden käypä arvo määritellään käyttäen toimivilla markkinoilla noteerattuja markkinahintoja. Jos noteerattua hintaa aktiivisilta markkinoilta ei ole saatavissa, 
käypä arvo arvioidaan diskontattujen rahavirtojen perusteella. Diskonttokorko saadaan markkinoilta saatavalta korkokäyrältä.

Johdannaissopimusten käypä arvo määritellään käyttäen toimivilla markkinoilla noteerattuja markkinahintoja, rahavirtojen diskonttausmenetelmää tai optiohinnoittelumalleja.  
      

Lainojen ja muiden vastaavien rahoitusinstrumenttien, joilla ei ole hintanoteerausta toimivilla markkinoilla, käypä arvo määritellään diskontattujen rahavirtojen perusteella käyt-
täen markkinoilla noteerattavia korkoja. Markkinoilta saatavaa korkokäyrää oikaistaan rahoitusinstrumenttien muiden osatekijöiden, esim. luottoriskin perusteella. 

Lyhytaikaisten korottomien saamisten ja velkojen käypänä arvona käytetään kirjanpitoarvoa.

Käyvät arvot ovat ns. puhtaita arvoja, joissa ei ole mukana siirtyvien korkojen osuutta.       
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14 KÄYPIEN ARVOJEN MÄÄRITYS JA HIERARKIA  

Suurin osa konsernin rahoitusinstrumenteista arvostetaan käypään arvoon. Näiden arvostus perustuu joko julkisiin hintanoteerauksiin tai arvostuksiin, jotka perustuvat  
saatavilla olevaan markkinainformaatioon. Mikäli näitä ei ole ollut käytettävissä, pienelle osalle instrumenteista on määritetty arvo muita menetelmiä käyttäen.

Käypään arvoon arvostetut rahoitusinstrumentit on liitetiedoissa ryhmitelty kolmeen hierarkiatasoon perustuen mm. siihen, ovatko markkinat, joilla instrumentilla käydään  
kauppaa, toimivat tai ovatko arvostustekniikoissa käytettävät syöttötiedot objektiivisesti todennettavissa.

Tasolla 1 instrumentin arvostus perustuu toimivilla markkinoilla noteerattuun hintaan, jota käytetään täysin samanlaisten rahoitusvarojen tai -velkojen arvostuksessa.

Tasolla 2 instrumentin arvostuksessa käytetään syöttötietoina lisäksi muita todennettavissa  olevia kuin toimivilla markkinoilla noteerattuja hintoja joko suoraan tai niistä  
johdettuna käyttäen arvostustekniikoita.

Tasolla 3 arvostus perustuu muihin kuin todennettavissa oleviin markkinahintoihin. 

RAHOITUSVARAT 31.12.2013 

Milj. € Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä

Johdannaissopimukset 

Koronvaihtosopimukset - 24,8 - 24,8

Valuuttajohdannaiset - 8,0 - 8,0

Osakejohdannaiset - - - 0,0

0,0 32,8 0,0 32,8

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat

Osakkeet ja osuudet 1,6 - - 1,6

Saamistodistukset - 46,2 - 46,2

1,6 46,2 0,0 47,8

Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät rahoitusvarat  

Osakkeet ja osuudet 323,8 2,0 13,5 339,3

Saamistodistukset 14,0 1 068,7 18,8 1 101,5

Rahastot 2 097,8 810,5 64,4 2 972,7

Johdannaissopimukset 0,0 26,3 - 26,3

2 435,6 1 907,5 96,7 4 439,8

Myytävissä olevat rahoitusvarat 

Osakkeet ja osuudet 640,9 - 40,0 680,9

Saamistodistukset 726,5 2 143,3 37,2 2 907,0

Rahastot 657,7 117,2 660,2 1 435,0

2 025,1 2 260,5 737,4 5 022,9

Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat yhteensä 4 462,3 4 247,0 834,1 9 543,3

RAHOITUSVELAT 31.12.2013

Milj. € Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä

Johdannaissopimukset 

Koronvaihtosopimukset - -7,4 - -7,4

Muut korkojohdannaiset - -2,2 - -2,2

Valuuttajohdannaiset - -1,1 - -1,1

Osakejohdannaiset - 0,0 - 0,0

Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvelat yhteensä  0,0 -10,8 - -10,8
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RAHOITUSVARAT 31.12.2012 

Milj. € Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä

Johdannaissopimukset 

Koronvaihtosopimukset - 19,7 - 19,7

Valuuttajohdannaiset - 40,5 - 40,5

Osakejohdannaiset - - - 0,0

0,0 60,3 0,0 60,3

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat

Osakkeet ja osuudet 1,2 - - 1,2

Saamistodistukset - 46,7 - 46,7

1,2 46,7 0,0 47,9

Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät rahoitusvarat  

Osakkeet ja osuudet 239,1 67,5 13,9 320,5

Saamistodistukset - 808,3 17,3 825,7

Johdannaissopimukset 1 820,8 519,7 49,7 2 390,2

Rahastot 0,1 16,2 - 16,3

2 060,0 1 411,7 80,9 3 552,7

Myytävissä olevat rahoitusvarat 

Osakkeet ja osuudet 680,3 - 34,7 715,0

Saamistodistukset 11,6 2 714,1 59,9 2 785,6

Rahastot 746,9 117,4 773,2 1 637,6

1 438,8 2 831,5 867,8 5 138,2

Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat yhteensä 3 500,1 4 350,3 948,7 8 799,1

RAHOITUSVELAT 31.12.2012

Milj. € Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä

Johdannaissopimukset 

Koronvaihtosopimukset - -1,6 - -1,6

Muut korkojohdannaiset - -1,5 - -1,5

Valuuttajohdannaiset - -2,0 - -2,0

Osakejohdannaiset - - - 0,0

Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvelat yhteensä  0,0 -5,1 - -5,1
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15 TASON 3 KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETTAVIEN RAHOITUSVAROJEN MUUTOKSET 

RAHOITUSVARAT 2013 

Milj. € 1.1.

Tulokseen kir-
jatut voitot/ 
tappiot yht.

Muihin laa-
jan tuloksen 

eriin kirja-
tut  voitot/ 

 tappiot yht. Ostot Myynnit

Siirrot tasol-
ta/ tasolle 

1 ja 2 31.12.

Kaudelle kir-
jatut voitot/

tappiot rahoi-
tusvaroista 
31.12.2013

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi 
määritetyt rahoitusvarat

Saamistodistukset

Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin  
liittyvät rahoitusvarat

Osakkeet ja osuudet 13,9 -0,6 - 5,0 -4,3 0,0 13,9 -0,5

Saamistodistukset 17,3 1,0 - 2,0 -1,5 - 18,8 0,8

Rahastot 49,7 3,6 - 24,0 -13,3 0,0 63,9 3,4

80,9 4,0 0,0 30,9 -19,1 0,0 96,7 3,7

Myytävissä olevat rahoitusvarat 45,5 5,6 3,8 0,0 -16,7 - 38,2 0,4

Osakkeet ja osuudet 34,7 -4,7 1,6 8,6 -0,2 - 40,0 -3,1

Saamistodistukset 59,9 8,7 -15,4 3,7 -19,7 - 37,2 -15,4

Rahastot 773,2 -23,8 45,7 132,9 -267,9 - 660,2 18,9

867,8 -19,8 31,9 145,2 -287,8 0,0 737,4 0,3

Käypään arvoon arvostettavat yhteensä 948,7 -15,8 31,9 176,1 -306,9 0,0 834,1 4,0

Milj. €
Realisoituneet voitot/ 

tappiot
Käyvän arvon  

muutokset
Yhteensä  

2013

Tuloslaskelmaan kirjatut tilikauden voitot tai tappiot yhteensä -15,8 31,9 16,1

Tuloslaskelmaan kirjatut tilikauden voitot tai tappiot tilikauden  
lopun taseeseen sisältyvistä varoista -27,8 31,9 4,0

KÄYPIEN ARVOJEN HERKKYYSANALYYSI  

Kaikkien muiden valuuttojen 10 prosenttiyksikön lasku kotivaluuttaa (EUR)  vastaan lisäisi tulosta 14 milj. euroa ja vähentäisi omaa pääomaa 68 milj. euroa.

Konsernin rahoitusvarojen ja -velkojen käypien arvojen herkkyysanalyysi eri markkinariskiskenaarioissa on esitetty alla. Vaikutukset kuvaavat yksittäisessä markkinamuuttujassa 
tapahtuvan yhtäkkisen muutoksen vaikutusta instrumenttien käypään arvoon 31.12.2013.

Herkkyystarkastelut sisältävät johdannaispositioiden vaikutukset. Kaikki herkkyysanalyysit on laskettu ennen veroja. 

Korko Osake Muut sijoitukset

Milj. € 1 % tasoliike alas 1 % tasoliike ylös 20 % alas 20 % alas

Vaikutus tulokseen -5 -10 0 -4

Vaikutus suoraan omaan pääomaan 58 -56 -290 -144

Kokonaisvaikutus 52 -66 -290 -148
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RAHOITUSVARAT 2012 

Milj. € 1.1.

Tulokseen kir-
jatut voitot/ 
tappiot yht.

Muihin laa-
jan tuloksen 

eriin kirja-
tut  voitot/ 

 tappiot yht. Ostot Myynnit

Siirrot tasol-
ta/ tasolle 

1 ja 2 31.12.

Kaudelle kir-
jatut voitot/

tappiot rahoi-
tusvaroista 
31.12.2012

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi 
määritetyt rahoitusvarat

Saamistodistukset

Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin  
liittyvät rahoitusvarat

Osakkeet ja osuudet 0,3 -0,2 - 18,8 -5,6 0,0 13,4 -0,2

Saamistodistukset 0,1 0,8 - 16,5 -0,1 - 17,3 0,8

Rahastot 62,2 1,6 - 31,1 -44,7 0,0 50,2 2,2

62,7 2,3 0,0 66,4 -50,4 0,0 80,9 2,9

Myytävissä olevat rahoitusvarat 45,5 5,6 3,8 0,0 -16,7 - 38,2 0,4

Osakkeet ja osuudet 38,2 0,0 -0,7 1,9 -4,6 - 34,8 -0,7

Saamistodistukset 58,6 -0,2 -2,1 3,6 0,0 - 59,8 -2,4

Rahastot 759,8 4,4 11,2 167,6 -169,7 - 773,2 14,7

856,5 4,1 8,4 173,1 -174,3 0,0 867,9 11,6

Käypään arvoon arvostettavat yhteensä 919,2 6,4 8,4 239,5 -224,7 0,0 948,8 14,5

Milj. €
Realisoituneet voitot/ 

tappiot
Käyvän arvon  

muutokset
Yhteensä  

2012

Tuloslaskelmaan kirjatut tilikauden voitot tai tappiot yhteensä 6,4 8,4 14,8

Tuloslaskelmaan kirjatut tilikauden voitot tai tappiot tilikauden  
lopun taseeseen sisältyvistä varoista 6,6 7,9 14,5
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16 TASON 3 KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETTAVIEN RAHOITUSVAROJEN HERKKYYSANALYYSI    

2013 2012

Milj. € Kirjanpitoarvo

Jokseenkin mahdol-
listen muutosten  
vaikutus    (+ / -) Kirjanpitoarvo

Jokseenkin mahdol-
listen muutosten  
vaikutus    (+ / -)

Rahoitusvarat  

Sijoitussidonnaisiin vakuutus- ja sijoitussopimuksiin liittyvät

Osakkeet ja osuudet 13,9 - 13,4 -

Saamistodistukset 18,8 17,3

Rahastot 63,9 49,7

Yhteensä 96,7 0,0 80,4 0,0

Myytävissä olevat rahoitusvarat

Osakkeet ja osuudet 40,0 -8,0 34,7 -6,9

Saamistodistukset 37,2 -1,3 59,9 -1,9

Rahastot 660,2 -132,0 773,4 -154,7

Yhteensä 737,4 -141,3 868,0 -163,5

Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat yhteensä  834,1 -141,3 948,4 -163,5

Korkoinstrumenttien osalta rahoitusvarojen arvoa on testattu olettamalla korkotason nousevan  1 prosenttiyksiköllä kaikissa maturiteeteissa. Muiden omaisuuslajien osalta on 
oletettu hintojen laskevan 20 prosenttia. Konserni ei kanna sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyviä sijoitusriskejä, joten niiden osalta vaikutuksia ei ole esitetty. Edellä esitetty-
jen vaihtoehtoisten oletusten perusteella mahdollinen korkotason muutos aiheuttaisi saamistodistusten osalta 1,3 milj. euron (1,9) ja muiden instrumenttien mahdollinen hinnan 
alentuminen 140,0 milj. euron (161,6) arvostustappion konsernin muussa laajassa tuloksessa. Jokseenkin mahdollinen tulosvaikutus olisi näin konsernin omaan pääomaan suh-
teutettuna 11,2 prosenttia (14,3).

17 SIJOITUSSIDONNAISTEN SOPIMUSTEN KATTEENA OLEVAT SIJOITUKSET

Milj. € 2013 2012

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 

Saamistodistukset

Valtioiden liikkeeseenlaskemat 46,9 33,6

Pankkien liikkeeseenlaskemat sijoitustodistukset 222,9 207,3

Muut saamistodistukset 831,7 584,8

Yhteensä 1 101,5 825,7

Osakkeet ja osuudet

Julkisesti noteeratut 3 289,6 2 702,0

Muut 22,5 8,7

Osakkeet ja osuudet yhteensä 3 312,0 2 710,7

Lainat ja muut saamiset 183,0 281,2

Muut rahoitusvarat 26,3 16,3

Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset yhteensä 4 622,9 3 833,8

Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevien osakkeiden ja osuuksien alkuperäinen hankintameno on 2 646 milj. euroa (2 460,0) ja saamistodistusten 1 089 milj. euroa 
(775,5).
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18 LASKENNALLISET VEROSAAMISET JA VEROVELAT    

LASKENNALLISTEN VEROJEN MUUTOKSET VUODEN 2013 AIKANA

Milj. € 1.1.
Laajaan tulokseen 

kirjatut erät
Omaan pääomaan 

kirjatut erät 31.12.

Laskennalliset verosaamiset    

Vahvistetut tappiot 3,3 -0,8 2,5

Käyvän arvon muutokset 0,0 - 0,0

Eläkevelvoitteet 0,0 - 0,0

Muut vähennyskelpoiset tilapäiset erot 1,5 1,1 2,6

Yhteensä 4,8 0,2 0,0 5,0

Laskennallisten verojen netotus -4,9

Laskennalliset verosaamiset  yhteensä 0,1

Laskennalliset verovelat         

Varaukset ja tilinpäätössiirrot 6,2 -0,7 -0,3 5,2

Käyvän arvon muutokset 151,6 -20,2 -3,7 127,7

Muut veronalaiset tilapäiset erot 0,0 - - 0,0

Yhteensä    157,8 -20,9 -4,0 132,9

Laskennallisten verojen netotus 4,9

Laskennalliset verovelat yhteensä 128,0

LASKENNALLISTEN VEROJEN MUUTOKSET VUODEN 2012 AIKANA 
 

Milj. € 1.1.
Laajaan tulokseen 

kirjatut erät
Omaan pääomaan 

kirjatut erät 31.12.

Laskennalliset verosaamiset    

Vahvistetut tappiot 0,1 3,2 3,3

Käyvän arvon muutokset 0,0 - 0,0

Eläkevelvoitteet 0,0 - 0,0

Muut vähennyskelpoiset tilapäiset erot 15,4 -13,9 1,5

Yhteensä 15,5 -10,7 0,0 4,8

Laskennallisten verojen netotus -4,7

Laskennalliset verosaamiset  yhteensä 0,1

Laskennalliset verovelat         

Varaukset ja tilinpäätössiirrot 6,3 -0,1 - 6,2

Käyvän arvon muutokset 94,5 -0,4 57,6 151,6

Muut veronalaiset tilapäiset erot 0,0 - - 0,0

Yhteensä    100,8 -0,6 57,6 157,8

Laskennallisten verojen netotus -4,7

Laskennalliset verovelat yhteensä 153,1

Laskennallisia verosaamisia käyttämättömista verotuksellisista tappioista on jätetty kirjaamatta noin 4,1 milj. euroa. Ensimmäiset tappiot vanhenevat vuonna 2021.
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19 VEROT

Milj. € 2013 2012

Tulos ennen veroja 152,7 136,1

Verot laskettuna emoyhtiön verokannalla 37,4 33,4

Ulkomaisten tytäryritysten poikkeavat verokannat 0,1 -0,3

Verovapaat tulot -3,1 -2,6

Vähennyskelvottomat kulut 0,0 0,0

Konserniyhdistelyt ja eliminoinnit 2,5 -0,4

Verokannan muutokset -3,6 -

Verot aikaisemmilta tilikausilta 0,1 -2,3

Konsernin verot yhteensä 33,5 27,8

22 MUUT VARAT

Milj. € 2013 2012

Korot 36,0 45,2

Saamiset vakuutuksenottajilta 3,1 5,8

Saamiset jälleenvakuutustoiminnasta 1,3 0,4

Kauppahintasaamiset 7,8 5,9

Verot 0,1 19,2

Muut 33,0 33,1

Muut varat yhteensä 81,3 109,6

109,6

Erä Muut koostuu mm. etukäteen maksetuista eläkkeistä ja saamisista yhteistoimintayhtiöiltä.

20 TULOSVAIKUTTEISESTI KIRJATUT MUUN LAAJAN TULOKSEN ERÄT   

Milj. € 2013 2012

Muut laajan tuloksen erät:

Muuntoerot 0,0 0,0

Myytävissä olevat rahoitusvarat

Tilikauden voitot/tappiot 96,9 236,2

Rahavirtasuojaukset

Tilikauden voitot/tappiot -0,3 -1,2

Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 4,0 -57,6

Muut laajan tuloksen erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi 100,6 177,4

21 MUIHIN LAAJAN TULOKSEN ERIIN LIITTYVÄT VEROT   

2013 2012

Milj. € Ennen veroja Verovaikutus Verojen jälkeen Ennen veroja Verovaikutus Verojen jälkeen

Muuntoerot 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0

Myytävissä olevat rahoitusvarat 96,9 -19,4 77,5 236,2 -57,9 178,3

Rahavirtasuojaukset -0,3 0,1 -0,3 -1,2 0,3 -0,9

Veroprosentin muutoksen vaikutus - 23,3 23,3 - - -

Muut laajan tuloksen erät yhteensä 96,7 4,0 100,6 235,0 -57,5 177,4
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24 VELAT VAKUUTUS- JA SIJOITUSSOPIMUKSISTA

MUIDEN KUIN SIJOITUSSIDONNAISTEN  VAKUUTUS- JA SIJOITUSSOPIMUSVELKOJEN MUUTOS 

Milj. € Vakuutussopimukset Sijoitussopimukset Yhteensä

1.1.2013 4 065,2 5,6 4 070,8

Maksut 159,3 0,1 159,3

Korvaukset -395,7 -0,7 -396,4

Kuormitustulo -36,6 0,0 -36,7

Laskuperustekorko 139,3 0,1 139,4

Asiakashyvitykset 2,9 0,0 2,9

Muut -10,7 -1,2 -11,9

31.12.2013 3 923,7 3,8 3 927,5

Jälleenvakuuttajien osuus -2,8 0,0 -2,8

Velka 31.12.2013, netto 3 920,9 3,8 3 924,7

Milj. € Vakuutussopimukset Sijoitussopimukset Yhteensä

1.1.2012 4 242,1 6,5 4 248,6

Maksut 171,8 0,3 172,1

Korvaukset -424,9 -0,6 -425,5

Kuormitustulo -37,7 0,0 -37,8

Laskuperustekorko 147,9 0,1 148,0

Asiakashyvitykset 3,2 0,0 3,2

Muut -37,3 -0,6 -37,9

31.12.2012 4 065,2 5,6 4 070,8

Jälleenvakuuttajien osuus -3,4 0,0 -3,4

Velka 31.12.2012, netto 4 061,8 5,6 4 067,4

SIJOITUSSIDONNAISTEN VAKUUTUS- JA SIJOITUSSOPIMUSVELKOJEN MUUTOS

Milj. € Vakuutussopimukset Sijoitussopimukset Yhteensä

1.1.2013 2 664,6 1 168,5 3 833,1

Maksut 469,2 439,5 908,7

Korvaukset -172,8 -171,9 -344,6

Kuormitustulo -35,7 -18,4 -54,1

Muut 169,4 104,2 273,6

31.12.2013 3 094,7 1 521,9 4 616,6

Milj. € Vakuutussopimukset Sijoitussopimukset Yhteensä

1.1.2012 2 216,0 838,3 3 054,2

Maksut 421,4 389,1 810,5

Korvaukset -165,4 -123,3 -288,7

Kuormitustulo -31,9 -14,4 -46,3

Muut 224,6 78,8 303,4

31.12.2012 2 664,6 1 168,5 3 833,1

Vuoden alun ja lopun velka sisältää tulevien lisäetujen vastuun sekä korkotäydennysten vaikutuksen. Laskelma perustuu eriin ennen jälleenvakuuttajien osuutta. Tarkempi erittely 
veloista löytyy konsernin Riskienhallinta -osiosta.

23 KÄTEISET VARAT

Milj. € 2013 2012

Kassa 178,6 98,9

Lyhytaikaiset talletukset (enintään 3 kk) 43,5 55,0

Käteiset varat yhteensä 222,1 153,9
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VAKUUTUSSOPIMUKSET

Milj. € 2013 2012

Vakuutussopimukset  

Velka sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon

Vakuutusmaksuvastuu 1 968,7 2 089,8

Korvausvastuu 1 948,5 1 972,3

Velka muista vakuutussopimuksista   

Vakuutusmaksuvastuu 0,2 0,2

Korvausvastuu 0,8 1,0

Yhteensä 3 918,2 4 063,3

Jälleenvakuutussopimukset   

Vakuutusmaksuvastuu 3,7 0,7

Korvausvastuu 1,8 1,2

Yhteensä 5,5 1,9

Vakuutussopimukset yhteensä   

Vakuutusmaksuvastuu 1 972,6 2 090,7

Korvausvastuu 1 951,0 1 974,5

Yhteensä 3 923,7 4 065,2

Sijoitussopimukset   

Velka sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon

Vakuutusmaksuvastuu  3,8 5,6

Velka vakuutus- ja sijoitussopimuksista yhteensä

Vakuutusmaksuvastuu 1 976,4 2 096,3

Korvausvastuu 1 951,0 1 974,5

Velka vakuutus- ja sijoitussopimuksista yhteensä 3 927,5 4 070,8

Jälleenvakuuttajien osuus

Vakuutusmaksuvastuu 0,0 0,0

Korvausvastuu -2,8 -3,4

Yhteensä -2,8 -3,4

Sijoitussopimuksissa ei ole korvausvastuuta. 

Vastuuvelan riittävyyslaskelmasta ei aiheudu lisävaateita.

Sijoitussopimuksiin, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon tai joihin sisältyy oikeus vaihtaa sopimukseen, johon sisältyy yllä mainittu piirre, on sovellettu IFRS 4  
Vakuutussopimukset standardin sallimaa helpotusta. Tällaiset sijoitussopimukset on arvostettu vakuutussopimusten tavoin.
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25 VELAT SIJOITUSSIDONNAISISTA VAKUUTUS- JA SIJOITUSSOPIMUKSISTA   

Milj. € 2013 2012

Sijoitussidonnaiset vakuutussopimukset 3 094,7 2 664,6

Sijoitussidonnaiset sijoitussopimukset 1 521,9 1 168,5

Yhteensä 4 616,6 3 833,1

28 MUUT VELAT   

Milj. € 2013 2012

Korot 7,1 9,4

Verot 17,5 0,0

Velat ensivakuutustoiminnasta 5,6 5,5

Velat jälleenvakuutustoiminnasta 4,8 4,6

Kauppahintavelat 25,8 3,8

Saadut vakuudet 31,1 121,8

Muut 36,8 32,4

Muut velat yhteensä 128,8 177,4

Erä Saadut vakuudet sisältää johdannaiskaupasta ja osakelainauksesta syntyvän vakuusvaatimuksen vakuudeksi hyväksyttävät varat. 
Erä Muut sisältää mm. ennakonpidätys- ja sosiaaliturvamaksuvelat, ostovelat sekä velat yhteistoimintayhtiöille.

26 RAHOITUSVELAT    

Rahoitusvelat pitävät sisällään velat johdannaissopimuksista, liikkeeseen lasketut velkakirjat sekä muut rahoitusvelat.

Milj. € 2013 2012

Johdannaissopimukset (liite 15) 10,8 5,1

Velat, joilla on huonompi etuoikeus 

Pääomalainat 100,0 100,0

Rahoitusvelat yhteensä 110,8 105,1

Mandatum Life laski vuonna 2002 liikkeelle pääomalainamuotoisen nimellisarvoltaan 100 milj. euron lainan. Laina on vaihtuvakorkoinen ja eräpäivätön. Korkoa voidaan maksaa 
vain jakokelpoisista omista varoista. Laina voidaan maksaa takaisin ainoastaan Finanssivalvonnan luvalla ja aikaisintaan vuonna 2012 tai kunakin seuraavana vuonna koronmak-
supäivänä. Pääomalaina on kokonaisuudessaan Sampo Oyj:n salkussa.

27 ELÄKEVELVOITTEET     

Eläke-etuudet 
Konsernilla on lakisääteisten eläkevakuutusten lisäksi etuuspohjaisia vapaaehtoisia eläkevakuutuksia. Vakuutukset ovat konsernin sisäisiä ja sisältyvät Mandatum Lifen vastuu-
velkaan. Vakuutusten määrä on vähäinen eikä niillä ole olennaista merkitystä konsernin tulokseen tai omaan pääomaan.

Muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet
Mandatum Life konsernissa on lyhytaikaisia henkilöstön kannustinjärjestelmiä, joiden ehdot vaihtelevat vuosittain. Pääosa järjestelmistä on sidottu Mandatum Life konsernin 
vuosittaisiin tulosmittareihin. Tulospalkkiot kirjataan sen kauden kuluksi, jolta ne syntyvät.  Arvio vuodelta 2013 maksettavista tulospalkkioista on 3,3 miljoonaa euroa.
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29 EHDOLLISET VELAT JA SITOUMUKSET    

Milj. € 2013 2012

Taseen ulkopuoliset sitoumukset 

Sijoitussitoumukset 390,7 367,2

IT-hankinnat 3,0 0,7

Yhteensä 393,7 367,9

Johdannaiskaupan vakuudeksi annettu omaisuus

Käteinen 5,8 5,5

Vakuudeksi annetut varat sisältyvät tase-erään Muut saamiset.

Lainaksi annetut arvopaperit 

Kotimaiset osakkeet

Jäljellä oleva hankintameno 14,4 66,6

Käypä arvo 4,1 53,4

Lainat ovat milloin tahansa keskeytettävissä ja niistä on saatu turvaava vakuus.

EI-PURETTAVISSA OLEVAT MUUT VUOKRASOPIMUKSET 

Milj. € 2013 2012

Maksettavat vähimmäisvuokrat

Yhden vuoden kuluessa 1,9 2,3

Yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 8,1 2,9

Yli viiden vuoden kuluttua 8,8 -

Yhteensä 18,8 5,2

Ei-purettavissa olevista edelleenvuokraussopimuksista odotettavissa olevien saatavien

vuokrien kokonaismäärä 0,8 0,8

Kaudella kuluksi kirjatut vuokrat ja edelleenvuokrattujen tilojen vuokrat eriteltynä

Vähimmäisvuokrat -2,7 -3,1

Edelleenvuokrattujen tilojen vuokrat 0,2 0,2

Vuokrakulut yhteensä -2,5 -2,9

Konsernilla oli vuoden 2013 lopussa vuokralle otettuja tiloja yhteensä 9 705 m2 (9 711). Vuokrasopimukset on tehty pääosin 3 - 10 vuodeksi. Konserni on edelleenvuokrannut  
em. tiloista 776 m2 (776).

30 OMA PÄÄOMA

Osakepääoma 
Yhtiön osakkeiden lukumäärä tilikauden ja edellisen tilikauden lopussa oli 239 998 osaketta. Yhtiön osakepääomassa 40,4 milj. euroa ei tapahtunut muutoksia tilikauden aikana. 
Tilikauden päättyessä konserniyhtiöiden hallussa ei ollut omia osakkeita.      

Oman pääoman rahastot ja kertyneet voittovarat

 
Ylikurssirahasto 
Ylikurssirahasto sisältää osakkeiden merkintähinnan siltä osin, kun sitä ei nimenomaisen päätöksen mukaan merkitty osakepääomaan.  Ylikurssirahastossa 98,9 milj. euroa 
ei tapahtunut muutoksia tilikauden aikana.

Vararahasto 
Vararahasto  30,1 milj. euroa sisältää yhtiökokouksenpäätöksellä vapaasta pääomasta siirrettyjä varoja.

Muut oman pääoman erät
Muut oman pääoman erät sisältävät myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutokset, rahavirran suojauksena käytettävien johdannaisinstrumenttien käypien arvojen 
muutokset sekä muuntoerot.

Muutokset oman pääoman rahastoissa ja kertyneissa voittovaroissa on esitetty konsernin oman pääoman muutoslaskelmassa sivulla 12.
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31 LÄHIPIIRITIEDOT    

JOHTOON KUULUVAT AVAINHENKILÖT 

Mandatum Life-konsernin johtoon kuuluvia avainhenkilöitä ovat Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön hallituksen jäsenet ja johtoryhmä.

Milj. € 2013 2012

Johtoon kuuluville avainhenkilöille maksettu kompensaatio

Lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 1,9 1,9

Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 0,4 0,5

Muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet 2,8 1,7

Yhteensä 5,1 4,0

Lyhytaikaiset työsuhde-etuudet sisältävät tilikaudelle kirjatut palkat ja tulospalkkiot sosiaaliturvamaksuineen.

Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet sisältävät TyEL-perusvakuutuksen perusteella tilikaudelle kirjatut maksut sekä vapaaehtoiset lisäeläkemaksut.

Muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet sisältävät johdon ja asiantuntijoiden pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien perusteella tilikaudelle kirjatut palkkiot.  Palkkiot määräytyvät 
konsernitasoisten ehtojen perusteella.  Mandatum Life maksaa palkkioista omien avainhenkilöidensä osuuden (liite 32).

Johtoon kuuluvien avainhenkilöiden lähipiiriliiketoimet 

Johtoon kuuluvilla avainhenkilöillä ei ole lainoja konserniyhtiöiltä.

OSAKKUUSYHTIÖT 

Milj. € 2013 2012

Lähipiirisaamiset ja -velat

Rahoitusmarkkinavälineet, myytävissä olevat 37,2 35,9

Siirtosaamiset 3,3 2,5
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2009 I 2011 I 2011 I/2

Ehdot hyväksytty *) 27.8.2009 14.9.2011 14.9.2011

Myönnetty  (tuhatta kpl)  31.12.2010 600 - -

Myönnetty  (tuhatta kpl)  31.12.2011 371 595 -

Myönnetty  (tuhatta kpl)  31.12.2012 186 595 10

Myönnetty  (tuhatta kpl)  31.12.2013 - 585 10

Kausi päättyy I  30 % Q2-2011 Q2-2014 Q2-2015

Kausi päättyy II  35 % Q2-2012 Q2-2015 Q2-2016

Kausi päättyy III 35 % Q2-2013 Q2-2016 Q2-2017

Maksuajankohta I   30 % 9-2011 9-2014 9-2015

Maksuajankohta II  35 % 9-2012 9-2015 9-2016

Maksuajankohta III 35 % 9-2013 9-2016 9-2017

Sampo A -kurssi ehtojen hyväksymispäivänä eur *) 16,74 18,10 18,10

Lähtökurssi eur  **) 16,49 18,37 24,07

Lähtökurssi oikaistuna osingolla eur  31.12.2013 13,14 15,82 22,72

Sampo A  -päätöskurssi 31.12.2013 35,72

Perusarvo yhteensä (milj. euroa) - 5,3 0,0

Raportointikauden kulu yhteensä (milj. euroa) 5,4

*) Kannustimien myöntämispäivät vaihtelevat

**)  10 päivän vaihdolla painotettu keskikurssi hyväksymispäivästä  

32 KANNUSTINJÄRJESTELMÄT

JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN PITKÄAIKAISET KANNUSTINJÄRJESTELMÄT

Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt pitkäaikaisista kannustinjärjestelmistä 2009 I ja 2011 I Sammon johdolle ja asiantuntijoille. Sammon hallitus on valtuuttanut konsernijohtajan 
päättämään kannustinjärjestelmään kuuluvista henkilöistä ja heille tulevien suorituspalkkion määräytymisperusteena olevien kannusteyksiköiden määrästä. Ohjelmissa konser-
nin johtoryhmän jäsenten osalta päätöksen jaettavien kannusteyksiköiden määrästä tekee konsernin hallitus. Mandatum Life  -konsernissa ohjelmien piiriin kuului vajaat 20 hen-
kilöä vuoden 2013 lopussa.

 
Kannustepalkkion määrä riippuu Sammon A-osakkeen kurssikehityksestä ja vakuutusliikkeen tuotosta (IM) sekä 2011 I -ohjelmien osalta riskisopeutetun pääoman tuotosta. Yh-
den laskennallisen kannusteyksikön arvo on Sammon A-osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi ohjelmien ehdoissa määrättynä ajankohtana vähennettynä lähtökurssilla, jota 
oikaistaan kannustimen maksupäivään mennessä maksetulla osakekohtaisella osingolla. Ohjelmien lähtökurssit ennen osinkoja ovat 16,49 - 24,07 euroa. Laskennallisen kannus-
teyksikön arvo on maksimissaan 28,49 - 39,07 euroa vähennettynä osinko-oikaistulla lähtökurssilla. 2011 I -ohjelmassa kannustepalkkio riippuu kahdesta mittarista. Kannuste-
palkkiosta maksetaan 70 prosenttia, mikäli vakuutusliikkeen tuotto on 6 prosenttia tai yli, ja 35 prosenttia, mikäli tuotto on 4 - 5,99 prosenttia. Tunnusluvun jäädessä tämän alle, 
ei vakuutusliikkeen tuottoon perustuvaa osaa makseta lainkaan. Lisäksi palkkiossa huomioidaan riskisopeutetun pääoman tuotto siten, että kannustepalkkiosta maksetaan 30 
prosenttia, mikäli tuotto on vähintään riskitön tuotto + 4 prosenttia. Mikäli tuotto on vähintään riskitön tuotto + 2 prosenttia mutta vähemmän kuin riskitön tuotto + 4 prosenttia, 
maksetaan kannustepalkkiosta 15 prosenttia. Mikäli tuotto jää tämän alle, ei riskisopeutetun pääoman tuottoon perustuvaa osaa makseta lainkaan.

Kussakin ohjelmassa on kolme suorituskautta ja palkkiot maksetaan käteisenä kolmessa erässä. Ohjelmassa 2009 I kannustepalkkion saajan tulee ostaa Sammon A-osakkeita 
sisäpiirisäännökset huomioiden ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana 30 prosentilla saamansa kannustepalkkion määrästä verojen ja vastaavien maksujen vähentämisen 
jälkeen ja pitää osakkeita omistuksessaan kahden vuoden ajan. 2011 I -ohjelmassa kannustepalkkion saajan tulee ostaa  Sammon A-osakkeita 60 prosentilla saamansa kannus-
tepalkkion nettomäärästä. Osakkeet ovat luovutusrajoitusten alaisia kolme vuotta kannustepalkkion maksamisesta. Kannustepalkkiot saatetaan maksaa ennenaikaisesti liittyen 
mahdollisiin konsernirakenteen muutoksiin tai työsuhteen päättymiseen erikseen määritellyistä syistä. Ohjelmien käypä arvo arvioidaan käyttäen Black-Scholes -hinnoittelumallia.  
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33 TILINTARKASTAJAN PALKKIOT

Milj. € 2013 2012

Tilintarkastus -0,3 -0,3

Muut palkkiot -0,1 -0,4

Yhteensä -0,4 -0,6

34 OIKEUDENKÄYNNIT

Mandatum Life on osapuolena oikeudenkäynneissä, joissa käsittely on kesken 31.12.2013. Oikeudenkäynnit koskevat tavanomaisia liiketoimia. Asiantuntija-arvioiden mukaan ei 
ole todennäköistä, että oikeudenkäyntien tuloksena olisi tulossa merkittäviä menetyksiä.      

 

36 SIJOITUKSET TYTÄRYHTIÖISSÄ

Kotimaa Omistus-osuus (%) Osuus äänivallasta    ( %)

Nimi

Asunto Oy Nastolan Niinitie 34 Suomi 89,55 89,55

Asunto Oy Nastolan Niinitie 36 Suomi 89,55 89,55

Asunto Oy Nastolan Niinitie 42 Suomi 89,55 89,55

Asunto Oy Nastolan Niinitie 50 Suomi 89,55 89,55

Asunto Oy Nastolan Niinitie 52 Suomi 89,55 89,55

Asunto Oy Nastolan Upon Asunnot Oy Suomi 100,00 100,00

Hervannan Vuokratontit Oy Suomi 100,00 100,00

Kiinteistö Oy Aapelinkatu 6 Suomi 100,00 100,00

Kiinteistö Oy Ahti Business Park Suomi 100,00 100,00

Kiinteistö Oy Hyvinkään Sampotalo Suomi 81,37 81,37

Kiinteistö Oy Hämeenlinnan Karhulinna Suomi 100,00 100,00

Kiinteistö Oy Jäkälävaara Suomi 100,00 100,00

Kiinteistö Oy Järvenpään Asemakatu 4 Suomi 100,00 100,00

Kiinteistö Oy Kaupintie 5 Suomi 100,00 100,00

Kiinteistö Oy Laurin-Salpa Suomi 100,00 100,00

Kiinteistö Oy Leppävaaran Säästötammi Suomi 100,00 100,00

Kiinteistö Oy Matinkatu 8 Suomi 100,00 100,00

Kiinteistö Oy Niittymaanpolku Suomi 100,00 100,00

Kiinteistö Oy Oulun Torikatu 21-23 Suomi 100,00 100,00

Kiinteistö Oy Rautalaani Suomi 100,00 100,00

Kiinteistö Oy Satomaininki Suomi 100,00 100,00

Kiinteistö Oy Tampereen Hatanpäänvaltie 18 Suomi 100,00 100,00

Innova Henkilöstörahasto- ja Eläkepalvelut Oy Suomi 100,00 100,00

Mandatum Life Insurance Baltic SE Viro 100,00 100,00

35 TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 
 

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 100,0 miljoonaa euroa.  
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37 SIJOITUKSET MUISSA KUIN TYTÄR- JA OSAKKUUSYHTIÖISSÄ

PÖRSSIOSAKKEET

Milj. € Maa Kpl
Osuus  

osakkeista (%)
Kirjanpitoarvo/ 

käypä arvo 

Amer Sports OYJ Suomi 4 000 000 3,38 % 60,5

Comptel OYJ Suomi 20 532 625 19,18 % 9,9

Elecster OYJ A Suomi 117 000 6,43 % 0,7

eQ Oyj Suomi 2 053 296 5,63 % 4,7

Fortum OYJ Suomi 4 954 834 0,56 % 82,4

F-Secure OYJ Suomi 6 674 081 4,20 % 12,5

Kemira OYJ Suomi 1 279 880 0,82 % 15,6

Lassila & Tikanoja OYJ Suomi 2 181 238 5,62 % 33,2

Metso OYJ Suomi 1 487 381 0,99 % 35,4

Nokia OYJ Suomi 1 500 000 0,04 % 8,7

Nokian Renkaat OYJ Suomi 1 099 757 0,83 % 38,3

Norvestia OYJ B Suomi 1 789 538 12,41 % 12,6

Oriola-KD OYJ B Suomi 3 000 000 2,88 % 7,7

Poyry OYJ Suomi 2 075 287 3,47 % 8,5

Suominen OYJ Suomi 20 759 500 8,37 % 10,0

Teleste OYJ Suomi 1 679 200 8,92 % 7,1

Tikkurila Oyj Suomi 1 577 079 3,58 % 31,4

UPM-Kymmene OYJ Suomi 9 531 219 1,80 % 117,0

Vaisala Oyj A Suomi 629 250 4,24 % 14,6

Valmet Corp Suomi 1 487 381 0,99 % 10,7

Wartsila OYJ Suomi 1 018 119 0,52 % 36,4

YIT OYJ Suomi 4 370 951 3,44 % 44,4

Yhteensä 602,3

Muut pörssiosakkeet Suomi 20 312 267 12,2

Pörssiyhtiöt yhteensä 614,5

Rahastot

Danske Invest Emerging Asia Fund G Suomi 765 617 22,4

KJK Fund SICAV-SIF Baltic States B1 C Suomi 4 990 8,6

Yhteensä 69,9

Pääomarahastot

Amanda IV West L.P. Suomi 19 305 862 18,8

Capman Real Estate I Ky Suomi 10 257 479 12,0

Capman Real Estate II Ky Suomi 6 612 696 8,3

Mandatum Private Equity Fund I L.P. Suomi 8 042 153 8,1

Sponsor Fund III Ky Suomi 4 778 688 5,1

Yhteensä 67,8

Muut osakkeet ja osuudet 33,6

Kotimaiset osakkeet ja osuudet yhteensä 785,7
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Milj. € Maa Kpl Osuus osakkeista %
Kirjanpitoarvo/ 

käypä arvo  

Muut yhtiöt

BenCo Insurance Holding B.V. Alankomaat 389 329,00 6,49 % 6,0

Pension Corporation Group Limited Guernsey 8 706 965,00 1,39 % 8,2

Apple Inc Yhdysvallat 21 120,00 0,00 % 8,6

Ulkomaiset rahastot

Prosperity Cub Fund Guernsey 52,6

DJ STOXX 600 OPT Healthcare Irlanti 23,2

Aberdeen Global Asia Pacific Equity Fund Luxemburg 70,3

Danske Invest Europe High Dividend I Luxemburg 48,2

DB X-Trackers DAX Luxemburg 31,4

MFS MER-Europe SM COS-I1EUR Luxemburg 12,6

MFS European Value Fund Z Luxemburg 41,3

Allianz RCM Europe Equity Growth W Luxemburg 56,7

Comgest Panda Luxemburg 37,3

Brummer & Partners Nektar Fund Ruotsi 16,2

Unideutschland XS Saksa 18,6

Henderson Gartmore Latin America R Yhdistynyt kuningaskunta 47,7

Investec GSF-Asia Pacific-I Yhdistynyt kuningaskunta 57,6

Ishares Core S&P 500 Index Fund Yhdysvallat 126,8

Technology Select Sect SPDR Yhdysvallat 24,7

Ulkomaiset pääomarahastot

Fortress Credit Opportunities Fund II (C) L.P. Caymansaaret 54,8

Fortress Credit Opportunities Fund III (C) L.P. Caymansaaret 19,7

Avenue Special Situations Fund VI (C-Feeder), L.P. Caymansaaret 24,8

Financial Credit Investment I, L.P. Caymansaaret 10,2

Fortress Life Settlement Fund (C) L.P. Caymansaaret 19,5

Goldman Sachs Loan Partners I Offshore B, L.P. Caymansaaret 14,5

Goldman Sachs Loan Partners I Offshore Investment Fund L.P. Caymansaaret 32,3

Highbridge Liquid Loan Opportunities Fund, L.P Caymansaaret 41,8

Highbridge Principal Strategies - Senior Loan Fund II L.P. Caymansaaret 5,5

Highbridge Specialty Fund III Caymansaaret 18,3

Lunar Capital Partners III L.P. Caymansaaret 5,8

Mount Kellet Capital Partners (Cayman), L.P. Caymansaaret 30,3

Mount Kellett Capital Partners (Cayman) II, L.P. Caymansaaret 23,0

Petershill Offshore LP Caymansaaret 17,4

Russia Partners II, L.P. Caymansaaret 9,1

Capman Buyout IX Fund A L.P. Guernsey 9,5

Capman Buyout VIII Fund A L.P. Guernsey 5,5

EQT Credit (No.1) L.P. Guernsey 47,5

EQT Credit (No.2) L.P. Guernsey 16,8

EQT V (No.1) L.P. Guernsey 6,0

EQT VI (No.1) L.P. Guernsey 10,0

Gilde Buy-Out Fund III Guernsey 9,2

Permira IV L.P. 2 Guernsey 7,4

Activa Capital Fund II FCPR Ranska 8,8

Verdane Capital VII K/S Tanska 10,1

Gresham IV Fund L.P. Yhdistynyt kuningaskunta 7,0

M&G Debt Opportunities Fund Yhdistynyt kuningaskunta 15,6

Muut osakkeet ja osuudet 82,5

Ulkomaiset osakkeet ja osuudet yhteensä 1 331,7

Osakkeet ja osuudet yhteensä 2 117,5

Taulukko sisältää yli 5 milj. euron omistukset (käypä arvo) ja pörssiyhtiöistä yli 5 prosenttia ylittävät omistukset. Taulukko ei sisällä sijoitussidonnaisten sopimusten katteena 
 olevia sijoituksia.
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2013 2012 2011 2010 2009

Milj. € IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS

Vakuutusmaksutulo 1 068,1 982,6 854,3 1 117,0 808,9

Liikekustannussuhde, %  kuormitustulosta 105,4 % 112,7 % 107,5 % 110,4 % 109,3 %

Liikekustannussuhde, % taseen loppusummasta 1,1 % 1,3 % 1,1 % 1,2 % 1,3 %

Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin  
(aikapainotettu), %

7,4 % 9,4 % -1,4 % 11,1 % 16,8 %

Kokonaispääoman tuotto  (käyvin arvoin), % 7,6 % 9,7 % -0,8 % 11,1 % 15,4 %

Vakavaraisuuspääoma vastuuvelasta, % 27,6 % 27,7 % 20,9 % 25,8 % 18,5 %

Markkinaosuus Suomessa, % 19,2 % 24,5 % 24,9 % 22,0 % 24,9 %

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana 541 545 521 470 450

VAKAVARAISUUSPÄÄOMA

Milj. €

Oma pääoma 1 260,1 1 140,3 854,5 1 069,8 738,3

Ehdotettu voitonjako -100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Taseen ulkopuoliset arvostuserot 20,7 18,8 16,0 16,5 15,8

Pääomalainat 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Aineettomat hyödykkeet -8,5 -11,0 -12,0 -11,8 -14,2

Taseeseen sisältyvät laskennalliset verovelat 129,2 143,2 90,0 164,6 90,3

Vakavaraisuuspääoma 1 401,4 1 391,3 1 048,6 1 339,1 930,1

KOKONAISTULOS

Milj. €

Liikevoitto (voitto ennen lisäetuja ja veroja) 155,7 139,2 143,7 125,0 141,1

Käyvän arvon rahaston muutos 96,6 234,9 -306,2 305,9 542,8

Taseen ulkopuolisten arvostuserojen muutos 1,9 2,7 -0,5 0,8 -5,4

Kokonaistulos 254,2 376,8 -163,1 431,7 678,5

SIJOITUSTEN TUOTTO KÄYVIN ARVOIN

Tuotto -% sitoutuneelle pääomalle

Korkosijoitukset yhteensä 2,7 % - - - -

Lainasaamiset 1,3 % 1,7 % 2,2 % 1,5 % 2,0 %

Joukkovelkakirjalainat 3,6 % 10,1 % 4,1 % 7,3 % 16,7 %

Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset 0,1 % 1,4 % 1,6 % 0,9 % 2,1 %

Osakesijoitukset yhteensä 17,6 % 10,1 % -9,9 % 20,7 % 29,6 %

Noteeratut osakkeet 11,0 % - - - -

Pääomasijoitukset 18,7 % - - - -

Noteeraamattomat osakkeet -0,4 % - - - -

Kiinteistösijoitukset 5,0 % 8,5 % 6,0 % 4,0 % 9,7 %

Suorat kiinteistösijoitukset 3,6 % - - - -

Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset 8,2 % - - - -

Muut sijoitukset 8,1 % 8,3 % 3,5 % 0,0 % 0,0 %

Sijoitukset yhteensä 7,1 % 9,3 % -1,1 % 10,8 % 15,9 %

Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin 7,1 % 9,5 % -1,0 % 10,8 % 15,7 %

Aikapainotettu tuotto vuonna 2013 on 7,4 % (9,4 % vuonna 2012, -1,4 % vuonna 2011, 11,1 % vuonna 2010 ja 16,8 % vuonna  2009) laskettuna päivätuotoista ns. mukautettua 
Dietz:n kaavaa käyttäen.

Tunnusluvut
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SIJOITUSJAKAUMA KÄYVIN ARVOIN

Perusjakauma Riskijakauma

Milj. € 2013 2012 2013 2012

Korkosijoitukset yhteensä 3 269 3 182 2 764 3 182

Lainasaamiset 18,2 22,2 18,2 22,2

Joukkovelkakirjalainat 2 700,2 2 607,1 4 508,3 2 134,7

Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset 550,7 552,5 -1 762,8 1 024,8

Osakesijoitukset yhteensä 1 663,5 1 867,2 1 663,5 1 867,2

Noteeratut osakkeet 1 424,1 1 582,5 1 424,1 1 582,5

Pääomasijoitukset 199,3 236,0 199,3 236,0

Noteeraamattomat osakkeet 40,0 48,7 40,0 48,7

Kiinteistösijoitukset 179,3 186,7 179,3 186,7

Suorat kiinteistösijoitukset 114,8 115,9 114,8 115,9

Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset 64,5 70,8 64,5 70,8

Muut sijoitukset 345,2 321,0 345,2 321,0

Sijoitukset yhteensä 5 457,0 5 556,6 4 951,6 5 556,6
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Vakuutusmaksutulo
Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta

Liikekustannussuhde prosentteina kuormitustulosta
(Liikekulut ennen vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutosta + korvausten selvittelykulut) 
Kuormitustulo

Kuormitustulo on laskuperusteiden mukaan liikekustannusten kattamiseen tarkoitettu erä.   
Kuormitustuloon sisällytetään kaikki kuormituserät. Liikekulut eivät sisällä jälleenvakuutuksen palkkioita.

Liikekustannussuhde prosentteina taseen loppusummasta
(Liikekulut ennen vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutosta + korvausten selvittelykulut)
Aloittavan taseen loppusumma

Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin
Sijoitusten tuotto käyvin arvoin suhteessa sitoutuneeseen pääomaan laskettu ns. mukautettua Dietz:in kaavaa käyttäen niin, että sitoutunut pääoma lasketaan lisäämällä kauden 
alun käypään arvoon kauden aikaiset kassavirrat painotettuina sillä suhteellisella osuudella koko kauden pituudesta, joka on jäljellä tapahtumapäivästä tai tapahtumakuukauden 
puolivälistä kauden loppuun.

Kokonaispääoman tuotto prosentteina (käyvin arvoin)
(Liikevoitto  
+ korkokulut ja muut rahoituskulut  
+ perustekorkokulu
+ käyvän arvon rahaston muutos ennen veroja 
+ taseen ulkopuolisten sijoitusten arvostuserojen muutos)  
(taseen loppusumma  
-velat sijoitussidonnaisista vakuutus-ja sijoitussopimuksista 
+taseen ulkopuoliset sijoitusten arvostuserot)  
(nimittäjässä vuoden alun ja lopun keskiarvo)

Vakavaraisuuspääoma prosentteina vastuuvelasta, IFRS
Vakavaraisuuspääoma suhteessa vakuutus-ja  sijoitussopimusten velkaan vähennettynä 75 %:lla  sijoitussidonnaisten vakuutus-ja sijoitussopimusten veloista (%)

Markkinaosuus
Vakuutusmaksutulo  
Kaikkien henkivakuutusyhtiöiden vakuutusmaksutulo

x 100

x 100

x 100

Tunnuslukujen laskentakaavat
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Tilintarkastuskertomus

Mandatum Henkivakuutus
osakeyhtiön yhtiökokoukselle 
Olemme tilintarkastaneet Mandatum 
Henkivakuutusosakeyhtiön kirjanpidon, 
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen 
ja hallinnon tilikaudelta 1.1. - 31.12.2013. 
Tilinpäätös sisältää konsernin taseen, 
laajan tuloslaskelman, laskelman oman 
pääoman muutoksista, rahavirtalas-
kelman ja liitetiedot sekä emoyhtiön 
 taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskel-
man ja liitetiedot.  

Hallituksen ja  
toimitusjohtajan vastuu 
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat 
tilinpäätöksen ja toimintakertomuk-
sen laatimisesta ja siitä, että konser-
nitilinpäätös antaa oikeat ja riittävät 
tiedot EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen 
kansainvälisten tilinpäätösstandardien 
(IFRS) mukaisesti ja että tilinpäätös ja 
toimintakertomus antavat oikeat ja riit-
tävät tiedot Suomessa voimassa olevien 
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 
laatimista koskevien säännösten mu-
kaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja 
varainhoidon valvonnan asianmukai-
sesta järjestämisestä ja toimitusjohta-
ja siitä, että kirjanpito on lainmukai-
nen ja varainhoito luotettavalla tavalla 
 järjestetty. 

Tilintarkastajan  
velvollisuudet
Velvollisuutenamme on antaa suoritta-
mamme tilintarkastuksen perusteella 
lausunto tilinpäätöksestä, konserniti-
linpäätöksestä ja toimintakertomukses-
ta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että 
noudatamme ammattieettisiä periaat-
teita. Olemme suorittaneet tilintarkas-
tuksen Suomessa noudatettavan hyvän 
tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä 
tilintarkastustapa edellyttää, että suun-
nittelemme ja suoritamme tilintarkas-
tuksen hankkiaksemme kohtuullisen 
varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä 

tai  toimintakertomuksessa olennaista 
virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhti-
ön hallituksen jäsenet tai toimitusjoh-
taja syyllistyneet tekoon tai laiminlyön-
tiin, josta saattaa seurata vahingonkor-
vausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka 
rikkoneet osakeyhtiölakia, vakuutusyh-
tiölakia tai yhtiöjärjestystä. 

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpi-
teitä tilintarkastusevidenssin hankkimi-
seksi tilinpäätökseen ja toimintakerto-
mukseen sisältyvistä luvuista ja niissä 
esitettävistä muista tiedoista. Toimen-
piteiden valinta perustuu tilintarkasta-
jan harkintaan, johon kuuluu väärinkäy-
töksestä tai virheestä johtuvan olennai-
sen virheellisyyden riskien arvioiminen. 
Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkas-
taja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, 
joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat 
ja riittävät tiedot antavan tilinpäätök-
sen ja toimintakertomuksen laatimisen 
kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäis-
tä valvontaa pystyäkseen suunnittele-
maan olosuhteisiin nähden asianmukai-
set  tilintarkastustoimenpiteet mutta ei 
siinä tarkoituksessa, että hän antai-
si lausunnon yhtiön sisäisen valvon-
nan  tehokkuudesta. Tilintarkastukseen 
 kuuluu myös sovellettujen tilinpäätök-
sen laatimisperiaatteiden asianmu-
kaisuuden, toimivan johdon tekemien 
 kirjanpidollisten arvioiden kohtuulli-
suuden sekä tilinpäätöksen ja toimin-
takertomuksen yleisen esittämistavan 
 arvioiminen. 

Käsityksemme mukaan olemme 
hankkineet lausuntomme perustak-
si tarpeellisen määrän tarkoitukseen 
 soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Lausunto konserni
tilinpäätöksestä
Lausuntonamme esitämme, että kon-
sernitilinpäätös antaa EU:ssa käyttöön 
hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpää-
tösstandardien (IFRS) mukaisesti oi-
keat ja riittävät tiedot konsernin talou-
dellisesta asemasta sekä sen toiminnan 
tuloksesta ja rahavirroista.

Lausunto tilinpäätöksestä ja 
toimintakertomuksesta
Lausuntonamme esitämme, että 
 tilinpäätös ja toimintakertomus antavat 
Suomessa voimassa olevien tilinpäätök-
sen ja toimintakertomuksen laatimista 
koskevien säännösten mukaisesti oikeat 
ja riittävät tiedot konsernin sekä emo-
yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudel-
lisesta asemasta. Toimintakertomuksen 
ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidat-
tomia. 

Helsingissä 25. helmikuuta 2014

Ernst & Young Oy
KHT-yhteisö

Heikki Ilkka 
 KHT

Kristina Sandin
KHT 
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