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Sampo-konsernin tulos 
tammi-syyskuulta 2022
• Konsernin vahinkovakuutustoimintojen bruttomaksutulo kasvoi 7 prosenttia vuodentakaisesta.

• Konsernin yhdistetty kulusuhde oli vahva, 81,6 prosenttia (80,9).

• Underwriting-tulos kasvoi 3 prosenttia 1 009 miljoonaan euroon (985). Ilman vertailukaudella 2021 
raportoituja koronapandemian vaikutuksia underwriting-tuloksen kasvu oli 13 prosenttia.

• Tulos ennen veroja oli 1 472 miljoonaa euroa (1 974) ja osakekohtainen tulos 2,19 euroa (2,74). 
Nordeaan liittyvät erät pois lukien tulos ennen veroja oli 1 212 miljoonaa euroa (1 356).

• Konsernin Solvenssi II -vakavaraisuussuhde vahvistui osinkokertymä mukaan lukien 238 prosenttiin 
vuoden 2021 lopun 185 prosentista ja toisen neljänneksen 233 prosentista.

Avainluvut

Milj. e 1–9/2022 1–9/2021 Muutos, % 7–9/2022 7–9/2021 Muutos, %

Tulos ennen veroja  1 472  1 974  -25   407   632  -36 

If  932  818  14  270  252  7 

Topdanmark  92  256  -64  32  48  -33 

Hastings  65  115  -43  40  31  30 

Mandatum  189  201  -6  74  59  24 

Omistusyhteisö  194  584  -67  -10  242  — 

Tilikauden tulos  1 218  1 662  -27  321  550  -42 

Underwriting-tulos  1 009  985  3  330  327  1 

Muutos Muutos

Tulos/osake, euroa  2,19  2,74  -0,55  0,58  0,93  -0,35 

Tulos/osake ilman satunnaisia eriä, euroa *)  2,00  2,31  -0,31  0,58  0,67  -0,09 

Tulos/osake markkina-arvoin, euroa  -0,97  3,67  -4,64  -0,28  1,01  -1,63 

Oman pääoman tuotto (ml. laajan tuloksen 
erät), %  -6,3  22,7  -29,0  —  —  — 

*) Nordeaan liittyvä 103 miljoonan euron suuruinen kirjanpitovaikutus tammi - syyskuulta 2022 on luokiteltu Sampo-konsernin 
osinkopolitiikan mukaisesti satunnaiseksi eräksi. Vertailulukuihin sisältyi satunnaisia eriä 237 miljoonaa euroa tammi - 
syyskuussa ja 144 miljoonaa euroa kolmannella vuosineljänneksellä.

Luvut eivät ole tilintarkastettuja.

Sampo-konsernin taloudelliset tavoitteet vuosille 2021-2023

Tavoite 1-9/2022

Konserni

Underwriting-tuloksen kasvu keskimäärin 4–6 (mid-
single-digit) prosenttia vuositasolla 
(ilman koronapandemian vaikutuksia)

3 % (13 % ilman raportoituja koronapandemian 
vaikutuksia tammi-syyskuussa 2021)

Konsernin yhdistetty kulusuhde: alle 86 % 81,6 %

Vakavaraisuussuhde: 170–190 % 256 % (238 % ml. osinkokertymä)

Velkaisuusaste: alle 30 % 25,9 %

If Yhdistetty kulusuhde: alle 85 % 79,8 %

Hastings
Operatiivinen kulusuhde: alle 88 % 88,0 %

Riskisuhde: alle 76 % 77,6 %

Taloudelliset tavoitteet vuosille 2021 - 2023 esiteltiin pääomamarkkinapäivässä 24.2.2021.

Koronapandemian vaikutukset olivat tammi - syyskuussa 2022 pienet ja näin ollen niitä ei raportoida erikseen. 
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Tammi-syyskuun 2022 keskeiset 
tapahtumat
Sampo-konsernin ydinliiketoiminnan vahinkovakuutuksen kehitys oli vahvaa tammi-syyskuussa 2022. 
Underwriting-tulos ylsi yli miljardiin euroon kasvaen 3 prosenttia vuodentakaisesta tai 13 prosenttia ilman 
vertailukaudella 2021 raportoituja koronapandemian vaikutuksia. Konsernin yhdistetty kulusuhde säilyi 
vahvana ja oli 81,6 prosenttia (80,9). Yhdistettyä kulusuhdetta tukivat vahva operatiivinen kehitys ja edelleen 
nousseet diskonttokorot. Ilman vertailukaudella raportoituja koronapandemian vaikutuksia yhdistetty 
kulusuhde olisi parantunut 1,0 prosenttiyksikköä vuodentakaisesta. Bruttomaksutulo kasvoi 7 prosenttia 6 493 
miljoonaan euroon. Kasvua tukivat sopimusten uusimisen ja asiakaspysyvyyden säilyminen vahvalla tasolla sekä 
hinnantarkistukset keskeisimmillä alueilla. Sampo on asettanut vuosille 2021-2023 taloudelliseksi tavoitteiksi 
keskimäärin 4-6 prosentin (mid-single digit) suuruisen kasvun underwriting-tulokselle ja alle 86 prosentin 
yhdistetyn kulusuhteen.

If raportoi tammi-syyskuussa 2022 vahvat luvut underwriting-tuloksen kasvaessa 11 prosenttia 756 miljoonaan 
euroon (680). Kasvua tukivat yhdistetyn kulusuhteen paraneminen 1,0 prosenttiyksikköä 79,8 prosenttiin (80,8) 
ja bruttomaksutulon 7,0 prosentin kasvu kiintein valuuttakurssein. Maksutulon kasvu oli vahvaa erityisesti 
Suurasiakkaat- ja Baltia-liiketoiminta-alueilla, kun taas Pohjoismaissa heikkona jatkunut uusien autojen myynti 
painoi Henkilöasiakkaiden kasvua. Ifin oikaistu riskisuhde parani 0,6 prosenttiyksikköä ja näkymää vuoden 
2022 yhdistetyksi kulusuhteeksi vahvistettiin 80-82 prosenttiin. Sijoituspuolella Ifin korkosalkun asteittainen 
uudelleensijoittaminen korkeammin koroin jatkui, ja salkun efektiivinen korkotuotto (running yield) nousi 2,7 
prosenttiin toisen neljänneksen 2,1 prosentista ja vuoden 2021 lopun 1,5 prosentista. Tulos ennen veroja nousi 
932 miljoonaan euroon (818).

Topdanmarkin tulos ennen veroja laski 92 miljoonaan euroon (256) Sampo-konsernin tuloslaskelmassa heikon 
markkinaympäristön painaessa edelleen sijoitustuottoja. Yhdistetty kulusuhde oli 83,4 prosenttia (82,9).

Hastings suoriutui hyvin Ison-Britannian haastavalla moottoriajoneuvovakuutusmarkkinalla, jossa 
markkinahinnat laahasivat edelleen korvausinflaation perässä. Hastings pysyi kurinalaisena ja korotti edelleen 
hintojaan, mikä näkyi bruttomaksutulon 11 prosentin kasvuna kiintein valuuttakurssein tammi - syyskuussa 
2022 ja 20 prosentin kasvuna kolmannella vuosineljänneksellä. Voimassa olevien vakuutussopimusten määrä 
kasvoi vuodentakaisesta 2 prosenttia lähes 3,2 miljoonaan. Kasvu selittyi kotivakuutussopimusten 28 prosentin 
kasvulla, kun taas moottoriajoneuvovakuutussopimusten määrä pysyi tasaisena. Operatiivinen kulusuhde nousi 
88,0 prosenttiin (78,1). Hastingsin tulos ennen veroja oli 109 miljoonaa euroa (145) ilman yrityskauppaan liittyviä 
ei-operatiivisia poistoja. Raportoitu tulos ennen veroja oli 65 miljoonaa euroa (115).

Mandatum-segmentin tulos ennen veroja tammi-syyskussa 2022 laski 189 miljoonaan euroon (201) heikon 
markkinaympäristön painaessa edelleen sijoitustuottoja. Mandatumin sijoitussidonnaiset ja muut hallinnoitavat 
asiakasvarat laskivat 10,1 miljardiin euroon vuoden 2021 lopun 11,1 miljardista ja toisen vuosineljänneksen 10,3 
miljardista sijoitusten markkina-arvojen laskun ollessa suurempi kuin positiivisena säilyneet nettomerkinnät. 
Mandatum Lifen Solvenssi II -vakavaraisuussuhde vahvistui 282 prosenttiin (190) korkojen nousun ja edelleen 
laskeneen vakavaraisuusvaatimuksen siivittäminä. 

Omistusyhteisön tulos ennen veroja oli 194 miljoonaa euroa (584) sisältäen Nordean maksaman 157 miljoonan 
euron osingon ja 103 miljoonan euron voiton loppujen Nordea-osakkeiden myynnistä vuoden 2022 
ensimmäisellä vuosipuoliskolla. 

Sammon 9.6.2022 käynnistetty miljardin euron suuruinen kolmas omien osakkeiden takaisinosto-ohjelma 
jatkui hyvässä tahdissa. Kolmannella vuosineljänneksellä hankittiin yhteensä 8,7 miljoonaa osaketta 379 
miljoonalla eurolla. Sampo oli jo ennen käynnissä olevaa osto-ohjelmaa saanut päätökseen kaksi edellistä 
ohjelmaansa. Tammi-syyskuussa 2022 hankittiin yhteensä 24,4 miljoonaa osaketta 1,1 miljardilla eurolla.

Sampo-konsernin Solvenssi II -vakavaraisuussuhde vahvistui 238 prosenttiin vuoden 2021 lopun 185 
prosentista ja kesäkuun 2022 lopun 233 prosentista vuodelta 2021 jaettuun 1,70 euron osakekohtaiseen 
vakuutusosinkoon perustuva osinkokertymä huomioiden. Vakavaraisuussuhteen 5 prosenttiyksikön nousun 
taustalla olivat lähinnä vahva underwriting-tulos ja korkojen nousun jatkumisesta hyötyminen. Sampo 
tavoittelee 170-190 prosentin vakavaraisuussuhdetta.
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Sampo-konsernin velkaisuusaste nousi 25,9 prosenttiin vuoden 2021 lopun 23,8 prosentista, mutta laski 
kesäkuun 2022 lopun 29,2 prosentista. Velkaisuusasteen 3,3 prosenttiyksikön aleneminen päättyneellä 
vuosineljänneksellä selittyi Sampo Oyj:n senioriehtoisten joukkovelkakirjalainojen 501 miljoonan euron 
takaisinostoilla ja Hastingsin 250 miljoonan Englannin punnan arvoisen senioriehtoisen joukkovelkakirjalainan 
lunastuksella syyskuussa 2022. Sampo tavoittelee alle 30 prosentin velkaisuusastetta.
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Vuoden 2022 kolmas neljännes lyhyesti
Sammon tulos ennen veroja heinä-syyskuussa 2022 oli 407 miljoonaa euroa (632). Nordeaan liittyvät erät pois 
lukien vertailukauden 2021 tulos ennen veroja oli 374 miljoonaa euroa. Osakohtainen tulos oli 0,58 euroa (0,93). 
Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos oli -131 miljoonaa euroa (595) ja sitä painoi heikko 
markkinaympäristö. 

Konsernin underwriting-tulos oli 330 miljoonaa euroa (327). Ilman vertailukaudella raportoituja 
koronapandemian vaikutuksia underwriting-tulos kasvoi 5 prosenttia. Konsernin yhdistetty kulusuhde oli 82,4 
prosenttia (81,1). 

Ifin tulos ennen veroja oli 270 miljoonaa euroa (252) ja underwriting-tulos 235 miljoonaa euroa (238). Yhdistetty 
kulusuhde oli 81,6 prosenttia (80,2) ja bruttomaksutulon kasvu kiintein valuuttakurssein 5,7 prosenttia. Oikaistu 
riskisuhde parani 0,5 prosenttiyksikköä vertailukaudesta, kun laskelmasta jätetään suurvahingot, sääilmiöihin 
liittyvät vahingot, raportoidut koronapandemian vaikutukset ja aiempien tilikausien vahinkoihin varatun 
korvausvastuun kehitys.

Topdanmarkin tulos ennen veroja laski 32 miljoonaan euroon (48) ja yhdistetty kulusuhde parani 81,8 
prosenttiin (84,4). 

Hastingsin tulos ennen veroja oli 40 miljoonaa euroa (31) ja operatiivinen kulusuhde 87,0 prosenttia (81,3). 
Voimassa olevien vakuutussopimusten määrä pystyi tasaisena kotivakuutussopimusten vahvan kasvun 
tukemana.

Mandatum-segmentin tulos ennen veroja oli 74 miljoonaa euroa (59). Nettomerkinnät sijoitussidonnaisiin ja 
muihin hallinnoitaviin asiakasvaroihin säilyivät positiivisina haastavasta markkinatilanteesta huolimatta. 
Mandatum Lifen Solvenssi II -vakavaraisuussuhde vahvistui 27 prosenttiyksikköä 282 prosenttiin.
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Konsernijohtajan kommentti
Sammon ensimmäinen kokonainen vuosineljännes puhdasoppisena vakuutuskonsernina osoitti valitsemamme 
strategian hyödyt. Ylsimme vahvaan tulokseen ja taseemme on edelleen erinomaisessa kunnossa vallitsevasta 
taloudellisesta epävarmuudesta ja pääomamarkkinoiden volatiliteetista huolimatta. Underwriting-tulos kasvoi 
13 prosenttia vuodentakaisesta koronapandemian vaikutukset huomioiden ja ylitti siten sille asettamamme 4–6 
prosentin vuositason kasvutavoitteen.

Sampo järjesti syyskuussa pohjoismaiseen vahinkovakuutustoimintaansa keskittyneen sijoittajapäivän. Olemme 
konsernissa kuluneen parin vuosikymmenen aikana tehtyjen mittavien investointien myötä kehittäneet 
merkittäviä kilpailuetuja, jotka ovat edistäneet ja edistävät jatkossakin erinomaista taloudellista suorituskykyä. 
Vuoden kolmas neljännes ei ollut tässä poikkeus, sillä vahinkovakuutustoimintamme maksutulo kasvoi 7 
prosenttia ja konsernitason yhdistetty kulusuhde oli 82,4 prosenttia eli mukavasti tavoitteessamme, alle 86 
prosentissa konsernitasolla.

Sammon keskeisimmän liiketoiminta-alueen pohjoismaisen vahinkovakuutuksen toimintaympäristö säilyi 
kuluneella vuosineljänneksellä vakaana. Korvausinflaatio pysyi 4–5 prosentissa eli toisen vuosineljänneksen 
tasolla; olemme jatkaneet inflaation kattamiseksi tehtyjä hinnantarkistuksia niiden heijastumatta vankkaan 
asiakaspysyvyyteemme. If ylsi vuosineljänneksellä 81,6 prosentin yhdistettyyn kulusuhteeseen, joka on 
epätavallisen korkeasta suurvahinkojen määrästä huolimatta hyvin sille asetetussa tavoitteessa, alle 85 
prosentissa. Myös Isossa-Britanniassa toteutimme korkeana jatkuneen korvausinflaation seurauksena lisää 
merkittäviä hinnankorotuksia, mikä jarrutti moottoriajoneuvovakuutuksien asiakasmäärän kasvua. 
Hinnoittelukäytäntömme on kuitenkin varmistanut sen, että toimintamme kannattavuus säilyy vahvana ja 
ylsimmekin vuosineljänneksellä 87,0 prosentin operatiiviseen kulusuhteeseen.

Kuluneena vuonna vallinnut taloudellinen ja geopoliittinen epävarmuus on heijastunut pääomamarkkinoille 
volatiliteettina, ja tämä on alentanut Sammon sijoitustuottoja käyvin arvoin. Sampo on kuitenkin 
korkosalkkunsa lyhyen duraation ansiosta hyvissä asemissa hyötyäkseen korkojen noususta. Ifin efektiivinen 
korkotuotto on noussut 120 korkopistettä 2,7 prosenttiin tänä vuonna. Henkivakuutuksiin ja säästämiseen 
keskittyvän Mandatum Lifen Solvenssi II -vakavaraisuussuhde on noussut vuodentakaisesta 92 
prosenttiyksikköä ja on nyt 282 prosenttia eli korkeampi kuin koskaan. Samaan aikaan nettomerkinnät 
Mandatumin vähän pääomaa sitoviin sijoitussidonnaisiin tuotteisiin säilyivät positiivisina epävakaasta 
markkinaympäristöstä huolimatta, mikä kuvastaa yhtiön vahvaa markkina-asemaa kotimaassa.

Vankkoina säilyneet underwriting-tulokset ja korkojen nousun tuomat hyödyt tukivat myös konsernin 
taloudellista asemaa ja konsernilla on edelleen ylimääräistä pääomaa. Jatkaessamme pääomien allokoinnin 
optimointia arvoimme ylimääräisen, vakuutustoimintojemme tarpeet ylittävän pääoman olevan 3-4 euroa 
osaketta kohden. Tästä hieman yli puolet on käytettävissä ja peräisin Nordean osakkeiden myynnistä aiemmin 
tänä vuonna. Loput ylimääräisestä pääomasta on Sampo Oyj:n suorissa sijoituksissa, joista aiomme irtautua 
ajan myötä. Olemme edelleen vahvasti sitoutuneita taseenhallintaan koskeviin tavoitteisiimme ja uskon, että 
vallitseva taloudellinen epävarmuus huomioiden on perusteltua, että jatkamme pääoman palauttamista 
edelleen asteittain. Julkistamme hallituksen ehdotuksen uusista pääomien palautuksista vuoden 2022 
tulosjulkistuksen yhteydessä 10.2.2023.

Vahva operatiivinen kehityksemme huomioiden olen iloinen Sammon hallituksen päätettyä edistää 
rinnakkaislistausta Nasdaqin Tukholman pörssiin marraskuun jälkipuoliskolla, toki edellyttäen, että 
markkinaolosuhteet ovat suotuisat ja että asianmukaiset hyväksynnät Nasdaqin Tukholman pörssiltä ja Ruotsin 
Finanssivalvonnalta saadaan. Uskon, että Sammon entistä vahvempi keskittyminen vahinkovakuutuksiin, 
markkinajohtajuus Pohjoismaissa ja kyky houkutteleviin pääoman palautuksiin antavat meille hyvät 
mahdollisuudet luoda omistaja-arvoa jatkossakin.

Torbjörn Magnusson

Konsernijohtaja
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Tulevaisuudennäkymät
Näkymät vuodelle 2022
Sampo-konsernin vahinkovakuutusliiketoimintojen odotetaan yltävän vuosille 2021–2023 asetettujen 
tavoitteiden mukaisiin underwriting-marginaaleihin. Konsernitasolla Sampo tavoittelee alle 86 prosentin 
yhdistettyä kulusuhdetta, ja sen suurimman tytäryhtiön Ifin tavoitteeksi on asetettu alle 85 prosentin 
yhdistetty kulusuhde. Hastings tavoittelee alle 88 prosentin operatiivista kulusuhdetta. Tammi–syyskuun 
vahvan kehityksen myötä näkymää Ifin yhdistetyksi kulusuhteeksi vuodelle 2022 on parannettu 80–82 
prosenttiin toisen vuosineljänneksen lopun 80,5–82,5 prosentista.

Sampo-konsernin vahinkovakuutustoimintojen yhdistetyt kulusuhteet ja operatiiviset kulusuhteet vaihtelevat 
vuosineljänneksittäin muun muassa sään kausivaihteluiden, suurvahinkojen, aiempina vuosina sattuneisiin 
vahinkoihin liittyvän korvausvastuun purun sekä koronapandemiaan liittyvän vahinkofrekvenssin heilahtelun 
vuoksi. Näillä tekijöillä on erityisen olennainen merkitys yksittäisille segmenteille ja liiketoiminta-alueille, 
kuten Tanskan ja Ison-Britannian toiminnoille. 

Sijoitustoiminnan markkina-arvoin laskettavat tulokset ovat varsinkin henkivakuutustoiminnassa vahvasti 
sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen. 

Topdanmark julkaisee oman tulosennustemallinsa vuosineljänneksittäin.

Konsernin suurimmat riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä 
aikavälillä
Sampo-konserni altistuu päivittäisessä liiketoiminnassaan erilaisille riskeille ja epävarmuustekijöille 
ensisijaisesti keskeisten liiketoimintayksiköidensä välityksellä. 

Sammon konserniyhtiöiden kannattavuuteen ja sen vaihteluihin vaikuttavat eniten markkina-, luotto- ja 
vakuutusriskit sekä operatiiviset riskit. Konsernitasolla riskien lähteet ovat samoja, mutta hajautusvaikutusten 
takia ne eivät ole suoraan yhteenlaskettavissa. 

Ennalta arvaamattomat, merkittävät tapahtumat voivat vaikuttaa Sampo-konsernin kannattavuuteen 
välittömästi. Epävarmuustekijöiden identifiointi on helpompaa kuin epävarmuustekijöiden todennäköisyyksien, 
ajoituksen ja mahdollisten taloudellisten vaikutusten laajuuden arviointi. Vuoden 2022 aikana sota Ukrainassa 
ja koronaviruspandemiaan liittyvät rajoitustoimet Kiinassa ovat heikentäneet maailmantalouden kehitystä. 
Samalla inflaatiopaineet ovat voimistuneet ja laajentuneet pakottaen keskuspankkeja jyrkkiin koronnostoihin. 
Tämä voi johtaa sekä talouskasvun merkittävään hidastumiseen edelleen että ongelmiin yritysten, 
kotitalouksien ja valtioiden velanhoitokyvyssä. Lisäksi Euroopan energiahuollon uudelleenjärjestelyt vievät 
aikaa ja nykyinen energiakriisi voi kestää useita vuosia. Nämä tekijät tuovat talouden ja pääomamarkkinoiden 
kehitykseen tällä hetkellä merkittävää epävarmuutta. Samaan aikaan nopeasti kehittyvät hybridiuhat luovat 
uusia haasteita valtioille ja yrityksille. On olemassa myös lukuisia yleisesti tunnistettuja makrotaloudellisia ja 
poliittisia tekijöitä sekä muita epävarmuuden lähteitä, jotka voivat vaikuttaa finanssialaan monella tavoin 
negatiivisesti. 

Muita epävarmuuden lähteitä ovat toimintaympäristön ennalta arvaamattomat rakenteelliset muutokset sekä 
jo tunnistetut toimintaympäristöön vaikuttavat trendit ja mahdolliset vaikutuksiltaan suuret tapahtumat. Näillä 
ulkoisilla tekijöillä voi olla vaikutuksia Sampo-konsernin liiketoiminnan harjoittamiseen myös pitkällä 
aikavälillä. Esimerkkejä tunnistetuista trendeistä ovat demografiset muutokset, kestävän kehityksen teemat ja 
teknologinen kehitys esimerkiksi keinoälyn ja digitalisaation saralla mukaan lukien kyberturvallisuuteen 
liittyvät uhat.
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Liiketoiminta-alueet
If
If on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuutuskonserni. Se tarjoaa vakuutusratkaisuja kaikissa keskeisissä 
vakuutuslajeissa neljällä liiketoiminta-alueellaan, joita ovat Henkilöasiakkaat, Yritysasiakkaat, Suurasiakkaat ja 
Baltia-liiketoiminta. Ifin liiketoimintamalli perustuu korkeaan asiakastyytyväisyyteen, alansa parhaaseen 
riskien arviointiin ja hinnoitteluun sekä pohjoismaisen toimintamallinsa mahdollistamaan skaalaeduista 
hyötymiseen. Ifin strategian ytimessä ovat erinomaiset digitaaliset myyntikanavat ja muut digitaaliset palvelut 
etenkin Henkilöasiakkaat-liiketoiminnassa ja Yritysasiakkaat-liiketoiminnan pk-markkinasegmentissä.

Tulos

Milj. e 1–9/2022 1–9/2021 Muutos, % 7–9/2022 7–9/2021 Muutos, %

Vakuutusmaksutulo, brutto  4 348   4 076   7   1 081   1 031   5  

Vakuutusmaksutulo, netto  3 749  3 543  6  1 280  1 202  6 

Korvauskulut, netto  -2 221  -2 118  5  -778  -716  9 

Liikekulut  -772  -745  4  -267  -248  8 

Underwriting-tulos  756  680  11  235  238  -1 

Muut vakuutustekniset tuotot ja kulut  -3  -2  23  -2  -1  119 

Vakuutustoimintaan kohdistettu 
sijoitustoiminnan nettotuotto  8  11  -33  2  3  -29 

Vakuutustekninen kate  761  689  10  235  240  -2 

Sijoitustoiminnan nettotuotto  194  175  11  48  29  66 

Sijoitustoiminnan nettotuotto-osuuden 
siirto  -31  -27  14  -11  -9  31 

Muut tuotot ja kulut  8  -20  -141  -1  -8  -92 

Tulos ennen veroja  932  818  14  270  252  7 

Avainluvut Muutos Muutos

Yhdistetty kulusuhde, %  79,8  80,8  -1,0  81,6  80,2  1,4 

Riskisuhde, %  59,2  59,8  -0,6  60,8  59,6  1,2 

Toimintakulusuhde, %  20,6  21,0  -0,4  20,9  20,6  0,2 

Liikekulusuhde, %  15,1  15,3  -0,2  15,3  15,2  0,1 

Suurvahingot vs. budjetoidut*, %  0,8  -0,3  1,1  2,4  -3,1  5,5 

Aiempien tilikausien kehitys **, %  6,2  3,8  2,4  5,4  3,2  2,2 

*) Suurvahinkojen positiivinen poikkeama normaaliin nähden tarkoittaa normaalitasoa suurempia suurvahinkoja. Toisella

vuosineljänneksellä 2022 tarkistettu arvio suurvahinkojen kehityksestä huomioiden suurvahinkojen poikkeama olisi ollut

vuoden 2021 tammi–syyskuussa 0,1 prosenttiyksikköä ja vastaavasti vuoden 2021 heinä-syyskuussa -2,4 prosenttiyksikköä.

**) Positiivinen luku kertoo vastuuvelan myönteisestä kehityksestä.

Underwriting-tulos
If raportoi vuoden 2022 tammi-syyskuussa 756 miljoonan euron (680) underwriting-tuloksen. Underwriting-
tulos kasvoi 11 prosenttia vuodentakaisesta, ja sitä tukivat yhdistetyn kulusuhteen paraneminen 1,0 
prosenttiyksikköä 79,8 prosenttiin (80,8) sekä maksutulon 7,0 prosentin kasvu kiintein valuuttakurssein. Tulos 
on edellä Ifin vuosien 2021–2023 taloudellisia tavoitteita, jotka ovat underwriting-tuloksen kasvu keskimäärin 
noin 4–6 prosenttia (mid-single digit) ja alle 85 prosentin yhdistetty kulusuhde.

Kolmannella vuosineljänneksellä Ifin underwriting-tulos oli 235 miljoonaa euroa (238). Maksutulo kasvoi 5,7 
prosenttia kiintein valuuttakurssein ja yhdistetty kulusuhde nousi 1,4 prosenttiyksikköä 81,6 prosenttiin (80,2).
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Maksutulon kehitys
Ifin bruttomaksutulo oli tammi-syyskuussa 4 348 miljoonaa euroa (4 076). Maksutulo kasvoi 7,0 prosenttia 
vuodentakaisesta kiintein valuuttakurssein ja sitä tuki vahva kehitys erityisesti Suurasiakkaat- ja Baltia -
liiketoiminta-alueilla. Kasvu oli vankkaa kaikilla liiketoiminta-alueilla ensisijaisesti hinnankorotuksien, korkean 
asiakaspysyvyyden ja asiakasmäärän kasvun ansiosta. Kolmannella neljänneksellä maksutulo kasvoi 5,7 
prosenttia kiintein valuuttakurssein.

Ifin Henkilöasiakkaat-liiketoiminnan bruttomaksutulo kasvoi 3,1 prosenttia kiintein valuuttakurssein 
hinnankorotusten ja vakaana 90 prosentissa säilyneen asiakaspysyvyyden tukemina. Maantieteellisesti kasvu 
oli voimakkainta Norjassa ja Suomessa. Kolmannella vuosineljänneksellä maksutulo kasvoi 3,5 prosenttia 
kiintein valuuttakurssein, ja sitä tukivat matkavakuutusten myynnin elpyminen sekä hyvä kasvu omaisuus- ja 
henkilövakuutuksissa. Asiointi digitaalisissa palveluissa kehittyi edelleen hyvään suuntaan. Online-myynnin 
osuus kasvoi 5 prosenttiyksikköä vuodentakaisesta ja on nyt yli 50 prosenttia, kun samaan aikaan kirjautumiset 
Ifin henkilöasiakkaiden Omille sivuille kasvoivat 16 prosenttia. 

Pohjoismaissa uusien autojen myynnin lasku 17 prosentilla vaikutti negatiivisesti maksutuloon 
Henkilöasiakkaissa tammi-syyskuussa 2022. Ifin suurimmalla markkina-alueella Ruotsissa uusien autojen 
myynti laski 12 prosenttia vuodentakaisesta. Ruotsin moottoriajoneuvovakuuttaminen pois lukien 
Henkilöasiakkaiden maksutulo kasvoi tammi-syyskuussa 5,3 prosenttia ja koko Ifin maksutulo 8,7 prosenttia 
kiintein valuuttakurssein. Kolmannella vuosineljänneksellä vastaavat kasvuluvut olivat 4,8 ja 6,8 prosenttia.

Ifin Yritysasiakkaat-liiketoiminnan bruttomaksutulo kasvoi 6,1 prosenttia kiintein valuuttakurssein tammi-
syyskuussa 2022. Positiivista kehitystä tuki kasvu kaikilla markkina-alueilla, mutta erityisesti Ruotsissa ja 
Norjassa. Hinnankorotukset, korkea ja vakaa asiakaspysyvyys sekä asiakasmäärän kasvu tukivat maksutulon 
kasvua. Kolmannella vuosineljänneksellä maksutulon kasvu oli 11,8 prosenttia. Neljänneksen aikana digitaalisia 
palveluja käyttävien asiakkaiden osuus kasvoi kaikissa asiakasryhmissä. 

Ifin Suurasiakkaat-liiketoiminnan bruttomaksutulon kasvu oli erittäin vahvaa, 19,2 prosenttia kiintein 
valuuttakurssein tammi-syyskuussa 2022. Vahva sopimusten uusimisjakso merkittävine hinnantarkistuksineen 
vuoden alussa ja parantunut asiakaspysyvyys selittivät kasvua. Hinnankorotukset jatkuivat kaikissa maissa ja 
erityisesti kiinteistövakuutussegmentissä. Maksutulo kasvoi kaikissa maissa kaksinumeroisin prosentein 
vuodentakaisesta ja voimakkainta se oli Tanskassa. Kolmannella vuosineljänneksellä maksutulo kasvoi 4,6 
prosenttia kiintein valuuttakurssein liiketoimintatrendien pysyessä vakaana.

Ifin Baltian-liiketoiminnan bruttomaksutulo kasvoi 22,2 prosenttia tammi-syyskuussa 2022. Kasvu oli vahvaa 
kaikissa kolmessa Baltian maassa ja sitä tukivat korvauskuluinflaatiota korkeampina jatkuneet 
hinnankorotukset, vakaa asiakaspysyvyys ja asiakasmäärän kasvu. Kolmannella vuosineljänneksellä maksutulo 
kasvoi 21,0 prosenttia.

Yhdistetyn kulusuhteen kehitys
Ifin yhdistetty kulusuhde parani 1,0 prosenttiyksikköä 79,8 prosenttiin (80,8) tammi-syyskuussa 2022. 
Diskonttokorkojen nousu ja parantunut oikaistu riskisuhde tukivat kehitystä, kun taas koronapandemian 
vaikutusten poistuminen ja suurvahinkojen kasvu vaikuttivat kulusuhteeseen negatiivisesti. Kolmannella 
vuosineljänneksellä yhdistetty kulusuhde heikkeni 1,4 prosenttiyksikköä 81,6 prosenttiin (80,2) pääasiassa 
suurvahinkojen kasvusta johtuen.

Arviota suurvahinkojen kehityksestä nostettiin vuoden 2022 toisella neljänneksellä heijastaen 
Suurasiakasliiketoiminnan volyymin kasvua; muutos huomioiden suurvahingot, prosenttiosuutena 
nettomaksutulosta laskettuna, olisivat olleet vuoden 2021 tammi–syyskuussa 0,3 prosenttiyksikköä ja vuoden 
2021 kolmannella neljänneksellä 3,1 prosenttiyksikköä arvioitua pienemmät. Suurvahinkojen osuus 
nettovakuutusmaksutulosta oli 0,8 prosenttiyksikköä odotuksia suurempi tammi-syyskuussa 2022, mikä 
vastasi 1,1 prosenttiyksikön heikennystä viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden. Kolmannella 
vuosineljänneksellä suurvahinkojen osuus oli 2,4 prosenttiyksikköä odotettua suurempi, tarkoittaen 5,5 
prosenttiyksikön heikennystä vuodentakaisesta. Negatiivinen kehitys selittyi kiinteistövahinkojen määrän 
kasvulla Suurasiakasliiketoiminnassa. 
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Kokonaisuudessaan Suurasiakasliiketoiminnan tulos oli kuitenkin tammi-syyskuussa 2022 hyvä ja yhdistetty 
kulusuhde 87,1 prosenttia operatiivisen trendin säilyessä positiivisena merkittävien hinnankorotusten 
tukemina. 

Tammi-syyskuussa 2022 raportoidut vakaviin sääilmiöihin liittyvät vahingot olivat 0,3 prosenttiyksikköä 
odotettua suuremmat ensimmäisen vuosineljänneksen suurten talvimyrskyjen vuoksi, mutta 0,9 
prosenttiyksikköä pienemmät kuin vuotta aiemmin. Toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä sääilmiöihin 
liittyvät vahingot olivat normaalilla tasolla, joskin päättyneellä neljänneksellä Suomessa esiintyi voimakkaita 
raekuuroja. Kolmannella vuosineljänneksellä vahingot olivat 2,4 prosenttiyksikköä pienemmät kuin 
vertailukaudella, jolloin vakaviin sääilmiöihin liittyviä vahinkoja nostivat Saksassa ja Ruotsissa koetut tulvat. 

Koronaviruspandemian vaikutukset yhdistettyyn kulusuhteeseen olivat tammi-syyskuussa 2022 vähäiset. 
Vuonna 2021 koronapandemian vaikutukset paransivat yhdistettyä kulusuhdetta noin 2 prosenttiyksikköä 
tammi-syyskuussa ja noin 1 prosenttiyksikön kolmannella neljänneksellä.

Aiempina tilikausina sattuneisiin vahinkoihin varatun korvausvastuun purku vahvisti yhdistettyä kulusuhdetta 
tammi-syyskuun 2022 aikana 6,2 prosenttiyksikköä (3,8). Tämä positiivinen kehitys selittyi pääasiassa 
eliniänodotuksiin liittyvien oletusten muutoksilla Suomessa ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja 
diskonttokoron nostamisella 1,25 prosenttiin Suomessa. Diskonttokorkoa nostettiin 0,25 prosenttiyksikköä 
toisella neljänneksellä ja saman verran kolmannella neljänneksellä. Kolmannella vuosineljänneksellä 
korvausvastuun purun vaikutus oli 5,4 prosenttia (3,2) johtuen lähinnä edellä mainitusta diskonttokoron 
nostosta. 

Riskisuhde parani tammi-syyskuussa 0,6 prosenttiyksikköä 59,2 prosenttiin (59,8). Oikaistu riskisuhde parani 
noin 0,6 prosenttiyksikköä vuositasolla pois lukien suurvahinkojen, vakavien sääilmiöiden ja koronapandemian 
raportoidut vaikutukset sekä aiempina tilikausina sattuneisiin vahinkoihin varatun korvausvastuun kehityksen. 
Kolmannella neljänneksellä riskisuhde heikkeni vuodentakaisesta 1,2 prosenttiyksikköä 60,8 prosenttiin (59,6), 
mutta oikaistu riskisuhde parani 0,5 prosenttiyksikköä.

Toimintakulusuhde parani 0,4 prosenttiyksikköä 20,6 prosenttiin (21,0) tammi-syyskuussa 2022. Kolmannella 
vuosineljänneksellä toimintakulusuhde oli 20,9 prosenttia (20,6). 

Yhdistetty kulusuhde,% Riskisuhde,%

1–9/2022 1–9/2021 Muutos 1–9/2022 1–9/2021 Muutos

Henkilöasiakkaat  80,1  78,0  2,1   59,6  56,9  2,7  

Yritysasiakkaat  75,9  82,4  -6,5  54,2  61,0  -6,8 

Suurasiakkaat  87,1  94,8  -7,7  70,1  75,7  -5,6 

Baltia  89,8  87,4  2,4  63,0  59,5  3,5 

Ruotsi  80,5  76,3  4,3  61,6  57,3  4,3 

Norja  86,7  82,5  4,2  66,6  61,8  4,9 

Suomi  60,1  81,3  -21,2  38,8  59,4  -20,6 

Tanska  94,2  92,7  1,4  69,7  65,5  4,2 

Yhdistetty kulusuhde,% Riskisuhde,%

7–9/2022 7–9/2021 Muutos 7–9/2022 7–9/2021 Muutos

Henkilöasiakkaat  82,0  79,2  2,8  61,1  59,0  2,1 

Yritysasiakkaat  77,0  76,6  0,4  55,4  55,7  -0,3 

Suurasiakkaat  89,8  93,2  -3,4  73,3  74,6  -1,3 

Baltia  88,6  89,8  -1,2  62,3  62,1  0,2 

Ruotsi  87,3  78,3  8,9  67,4  59,3  8,2 

Norja  86,6  79,5  7,1  66,2  60,0  6,2 

Suomi  62,9  82,7  -19,8  41,2  61,1  -19,9 

Tanska  83,4  81,7  1,7  61,6  57,3  4,3 
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Sijoitustoiminnan tulos
Ifin sijoitustulos oli 194 miljoonaa euroa (175) tammi-syyskuussa 2022 ja 48 miljoonaa euroa (29) kolmannella 
vuosineljänneksellä. Sijoitusten tuotto markkina-arvoin oli -6,2 prosenttia (2,2) ja sitä painoivat korkojen nousu 
sekä heilunta korko- ja osakemarkkinoilla.

Kolmannella vuosineljänneksellä sijoitusten tuotto markkina-arvoin oli -1,5 prosenttia (-0,2). Katsauskauden 
aikana Ifin korkosalkkua uudelleensijoitettiin asteittain korkeampikorkoisiin sijoituksiin, mikä paransi Ifin 
efektiivistä korkotuottoa (running yield). Efektiivinen korkotuotto oli syyskuun lopussa 2,7 prosenttia (1,5) 
parantuen 0,6 prosenttiyksikköä toisen neljänneksen lopun 2,1 prosentista.

Tulos ennen veroja
Ifin tulos ennen veroja oli 932 miljoonaa euroa (818) tammi-syyskuussa kasvaen 14 prosenttia vuodentakaisesta. 
Kolmannella vuosineljänneksellä tulos ennen veroja oli 270 miljoonaa euroa (252). Kauden laaja tulos oli tammi-
syyskuussa -126 miljoonaa euroa (755) ja kolmannella vuosineljänneksellä -5 miljoonaa euroa (163).
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Topdanmark
Topdanmark on Tanskan johtavia vahinkovakuutusyhtiöitä 16 prosentin markkinaosuudellaan. Yhtiö keskittyy
henkilöasiakkaiden, maatalouden ja pk-yritysten vakuuttamiseen. Se toimii myös henkivakuuttajana Tanskassa, 
mutta on solminut sopimuksen henkivakuutustoimintansa myynnistä. Yhtiö on listattu Nasdaq 
Kööpenhaminassa.

Tulos
Milj. e 1–9/2022 1–9/2021 Muutos, % 7–9/2022 7–9/2021 Muutos, %

Vakuutusmaksutulo, netto  2 084  2 089  —   549  566  -3  

Sijoitustoiminnan nettotuotot  -1 812  877  —  -364  68  — 

Liiketoiminnan muut tuotot  1  1  3  1  -1  — 

Korvauskulut  -1 420  -1 464  -3  -482  -469  3 

Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos  1 586  -979  —  455  -13  — 

Henkilöstökulut  -223  -220  1  -67  -68  -1 

Liiketoiminnan muut kulut  -113  -91  24  -55  -45  22 

Rahoituskulut  -14  -9  59  -4  -3  45 

Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista  3  52  -94  —  14  -97 

Tulos ennen veroja  92  256  -64  32  48  -33 

Avainluvut Muutos Muutos

Yhdistetty kulusuhde, %  83,4  82,9  0,5  81,8  84,4  -2,6 

Vahinkosuhde, %  67,6  67,3  0,3  66,8  69,8  -3,0 

Liikekulusuhde, %  15,8  15,7  0,1  15,0  14,6  0,4 

Syyskuun 2022 lopussa Sampo Oyj omisti 43 509 663 Topdanmarkin osaketta eli 48,3 prosenttia Topdanmarkin 
koko osakekannasta ja 49,3 prosenttia niihin liittyvistä äänioikeuksista. Sammon omistuksen markkina-arvo oli 
2 079 miljoonaa euroa.

Topdanmarkin tammi–syyskuun 2022 tulos ennen veroja aleni 92 miljoonaan euroon (256) Sampo-konsernin 
konsolidoidussa tuloslaskelmassa heikon markkinatilanteen heijastuessa sijoitustuottoihin. Yhdistetty 
kulusuhde oli 83,4 prosenttia (82,9). Liikekulusuhde oli 15,8 prosenttia (15,7). 

Lisätietoa Topdanmark A/S:stä ja sen tammi-syyskuun 2022 tuloksesta on saatavilla 
osoitteessa	www.topdanmark.com.
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Hastings
Hastings on Ison-Britannian johtavia digitaalisella alustalla toimivia vahinkovakuuttajia ja keskittynyt 
moottoriajoneuvo- ja kotivakuutuksiin. Hastingsilla on yli 3 miljoonaa asiakasta. Yhtiö toimii kahdella 
päätoiminimellä, jotka ovat Hastings Insurance Services Limited Isossa-Britanniassa ja Advantage Insurance 
Company Gibraltarilla.

Tulos

Milj. e 1–9/2022 1–9/2021 Muutos, % 7–9/2022 7–9/2021 Muutos, %

Vakuutusmaksutulo, brutto  985  871  13  380  317  20 

Vakuutusmaksutuotto, netto  422  372  14  153  125  23 

Liiketoiminnan muut tuotot  306  270  13  113  86  31 

Kokonaistuotot  728  642  13  266  211  26 

Korvauskulut  -328  -236  39  -125  -79  58 

Liikekulut  -313  -265  18  -106  -92  16 

Underwriting-tulos  87  141  -38  35  39  -12 

Sijoitustoiminnan nettotuotot  11  9  28  6  3  121 

Ei-operatiiviset poistot  -44  -30  46  -15  -10  43 

Rahoituskulut  11  -4  14  -1 

Tulos ennen veroja  65  115  -43  40  31  30 

Avainluvut Muutos Muutos

Voimassa olevat vakuutussopimukset (milj. kpl) 3,2 3,1  2 

Riskisuhde, %  77,6  63,5  14,1  81,5  63,7  27,9 

Operatiivinen kulusuhde, %  88,0  78,1  9,9  87,0  81,3  7,0 

Hastings ylsi vakaaseen suoritukseen tammi–syyskuussa 2022 priorisoiden kurinalaista hinnoitteluaan korkean 
korvausinflaation edelleen hallitessa markkinaa.

Bruttovakuutusmaksutulo kasvoi vuodentakaisesta kiintein valuuttakurssein 11 prosenttia ja oli 985 miljoonaa 
euroa (871). Se kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 20 prosenttia Hastingsin jatkaessa edelleen 
hintojenkorotuksia. Voimassa olevien vakuutussopimusten määrä kasvoi 2 prosenttia lähes 3,2 miljoonaan. 
Kasvuun myötävaikutti voimassa olevien kotivakuutuksien määrän 28 prosentin kasvu 388 000:een 
tietojärjestelmiin ja hinnoitteluun liittyvien uudistusten tukiessa kasvua.

Tammi–syyskuun 2022 riskisuhde oli 77,6 prosenttia (63,5). Riskisuhteen kasvu vuositasolla heijastelee 
koronarajoitusten purkamisesta johtuvaa vahinkofrekvenssin kasvua ja kohonnutta korvausinflaatiota. 
Korvausinflaatio kiihtyi hieman kolmannella vuosineljänneksellä ja oli arviolta 12 prosenttia pääosin siksi, että 
korjauskulut jatkoivat kasvuaan. 

Operatiivinen kulusuhde kasvoi 88,0 prosenttiin tammi–syyskuussa 2022 vuodentakaisesta 78,1 prosentista 
riskisuhteen kasvun myötä. 

Hastings lunasti 250 miljoonan punnan (noin 290 miljoonan euron) suuruisen velkakirjansa 13.9.2022 kokonaan 
nimellisarvoonsa, jolloin lunastushetkellä syntyi 17 miljoonan euron suuruinen positiivinen kirjanpitovaikutus. 
Tämän seurauksena syntyi 11 miljoonan euron suuruinen nettorahoitustuotto vuodentakaiseen nähden, ja tämä 
alentaa rahoituskuluja jatkossa.

Tammi–syyskuun 2022 tulos ennen veroja oli 65 miljoonaa euroa Sammon yritysostoon liittyvät 44 miljoonan 
euron suuruiset aineettomiin hyödykkeisiin kohdistuvat ei-operatiiviset poistot huomioiden. Poistoja jatketaan 
vuoteen 2028 saakka.
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Mandatum
Mandatum on Suomen johtava säästämisen ja varainhoidon palvelujen, henkivakuutuksien sekä 
palkitsemisratkaisujen tarjoaja asiakaskuntanaan henkilö- ja yritysasiakkaat sekä institutionaaliset asiakkaat. 
Mandatum tarjoaa tuotteitaan ja palvelujaan lähinnä Suomessa asiantuntija- ja yhteistyökanaviensa kautta, 
mutta tuotevalikoimaan kuuluu myös tiettyjä palveluja, kuten varainhoitoa pohjoismaisille asiakkaille. 

Tulos
Milj. e 1–9/2022 1–9/2021 Muutos, % 7–9/2022 7–9/2021 Muutos, %

Vakuutusmaksutulo, netto  1 029   960  7   248  257  -4  

Sijoitustoiminnan nettotuotot  -901  1 188  —  -57  203  — 

Liiketoiminnan muut tuotot  26  29  -9  9  12  -27 

Korvauskulut  -781  -821  -5  -224  -203  10 

Vakuutus- ja sijoitussopimusten 
velkojen muutos  942  -1 038  —  139  -168  — 

Henkilöstökulut  -56  -47  19  -19  -16  17 

Liiketoiminnan muut kulut  -60  -62  -3  -19  -23  -15 

Rahoituskulut  -10  -10  -3  -3  -4  -18 

Tulos ennen veroja  189  201  -6  74  59  24 

Avainluvut Muutos Muutos
Oman pääoman tuotto (ml. laajan 
tuloksen erät), %  -28,0  21,2  -49,2  —  —  — 

Mandatum-segmentin tulos ennen veroja oli 189 miljoonaa euroa (201) tammi-syyskuussa 2022. Markkina-
arvojen muutokset huomioiva laaja tulos verojen jälkeen oli -315 miljoonaa euroa (266).

Markkinaympäristö pysyi kolmannella vuosineljänneksellä vaikeana ja volatiliteetti korkeana, mikä painoi 
markkina-arvoja useissa omaisuusluokissa. Mandatumin tuloslaskelmaan kirjattava sijoitustulos oli 124 
miljoonaa euroa (157) tammi-syyskuussa 2022. Markkina-arvoin laskettava sijoitustulos puolestaan oli -475 
miljoonaa euroa (287). Sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli -10,7 prosenttia.

Heikosta markkina-arvoin laskettavasta sijoitustuloksesta huolimatta Mandatum Lifen Solvenssi II -
vakavaraisuussuhde kohosi jälleen ennätyslukemiin, 282 prosenttiin vuoden 2021 lopun 190 prosentista ja 
kesäkuun 2022 lopun 255 prosentista. Vakavaraisuussuhteen 27 prosenttiyksikön nousua toisen neljänneksen 
lopulta siivittivät omien varojen tasainen kehitys korkojen nousun tukemana sekä vakavaraisuusvaatimuksen 
laskun jatkuminen. Vakavaraisuusvaatimuksen lasku selittyi matalammalla symmetrisellä mukautustekijällä 
sekä korkeamman riskin sijoitusten pienemmällä painolla.

Mandatumin sijoitussidonnaiset ja muut hallinnoitavat varat laskivat 10,1 miljardiin euroon syyskuun lopussa 
vuoden 2021 lopun 11,1 miljardista eurosta  ja kesäkuun 2022 lopun 10,3 miljardista eurosta markkina-arvojen 
laskusta johtuen. Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta nettomerkinnät pysyivät kolmannella 
vuosineljänneksellä positiivisina ja olivat tammi-syyskuussa 2022 yhteensä 306 miljoonaa euroa.

Mandatumin operatiivinen tulos (kustannusliikkeen ja varainhoidon tulos) säilyi vahvana ollen 39 miljoonaa 
euroa (29). Riskiliikkeen tulos oli 24 miljoonaa euroa (20). 

Mandatumin korkeakorkoinen (3,5 ja 4,5 prosenttia) laskuperustekanta supistui 122 miljoonaa euroa 1,6 
miljardiin euroon (1,7). Kokonaisuudessaan Mandatumin laskuperustekorkoinen vakuutuskanta oli 3,0 miljardia 
euroa (3,2) syyskuun 2022 lopussa. Vastuuvelan vahvistamiseen tarkoitetut varaukset laskivat 231 miljoonaan 
euroon (274). Tammi-syyskuussa 2022 ei tehty uusia varauksia. Diskonttokorko on 0,25 prosenttia vuosille 
2022–2025 ja 0,75 prosenttia vuodelle 2026.
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Omistusyhteisö
Sampo Oyj on Sampo-konsernin emoyhtiö, joka vastaa konsernin strategian täytäntöönpanosta ja pääoman 
allokoinnista. Holding-yhtiössä on vakuutustoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden lisäksi pieni joukko suoria 
osakesijoituksia. Nordea konsolidoitiin Sammon konsernitilinpäätökseen osakkuusyhtiönä 25.10.2021 saakka ja 
omistuksesta luovuttiin 29.4.2022.

Tulos
Milj. e 1–9/2022 1–9/2021 Muutos, % 7–9/2022 7–9/2021 Muutos, %

Sijoitustoiminnan nettotuotot  187   53   253   13   22   -41  

Liiketoiminnan muut tuotot  103   12   792  —   3   -100 

Henkilöstökulut  -18   -20   -11  -8   -9   -7 

Liiketoiminnan muut kulut  -11   -10   17  -4   -3   46 

Rahoituskulut  -81   -82   -1  -18   -34   -49 

Osuus osakkuusyritysten voitoista/
tappioista  15   395   -96  7   119   -94 

Arvonalentumistappioiden palautus 
Nordean osakkeista  —   237   —  —   144   — 

Tulos ennen veroja  194   584   -67  -10   242   — 

Omistusyhteisön tammi–syyskuun 2022 tulos ennen veroja aleni 194 miljoonaan euroon (584).

Sampo sai päätökseen Nordean omistuksesta luopumisen toisen vuosineljänneksen aikana, ja tästä kirjattiin 
yhteensä 103 miljoonan euron suuruinen positiivinen kirjanpitovaikutus Sammon konsernituloslaskelmaan.

Sammolle kirjattiin Nordaxin tammi–syyskuun 2022 tuloksesta 15 miljoonaa euroa (14). 

Omistusyhteisösegmentin rahoituskuluissa oli kolmannella vuosineljänneksellä 9 miljoonan euron positiivinen 
kirjanpitovaikutus senioriehtoisten joukkovelkakirjalainojen takaisinostoon liittyen. Viime vuoden vastaava erä 
sisälsi 10 miljoonan euron negatiivisen vaikutuksen liittyen jakson aikana toteutettuun käteisostotarjoukseen.
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Muut tapahtumat
Nordea-omistuksesta luopuminen
Sampo luopui kaikista hallussaan olleista Nordean osakkeista myymällä 200 miljoonaa osaketta nopeutetun 
tarjousmenettelyn kautta 29.4.2022. Sampo oli jo ennen tarjousmenettelyä myynyt 46 miljoonaa osaketta 
avoimessa pörssikaupankäynnissä alkuvuonna 2022.

Nordean osakkeiden myynneistä vuonna 2022 saatu bruttomyyntitulo oli 2,3 miljardia euroa. Transaktioista 
kirjattiin Sammon tammi-syyskuun 2022 konsernituloslaskelmaan 103 miljoonan euron suuruinen positiivinen 
kirjanpitovaikutus. Kirjanpitovaikutusta käsitellään satunnaisena eränä laskettaessa Sammon 
osingonjakosuhdetta vuodelta 2022. 

Konsernin vakavaraisuus
Sampo-konsernin Solvenssi II -säännöstön mukainen vakavaraisuussuhde kohosi syyskuun 2022 lopussa 256 
prosenttiin nousten 11 prosenttiyksikköä kesäkuun 2022 lopun 245 prosentista ja 71 prosenttiyksikköä 
vuodenvaihteen 185 prosentista. Kun laskelmassa huomioidaan 1,70 euron osakekohtaiseen osinkoon 
perustuva osinkokertymä, vakavaraisuussuhde oli syyskuun 2022 lopussa 238 prosenttia eli 5 
prosenttiyksikköä korkeampi kuin toisen vuosineljänneksen lopussa raportoitu 233 prosenttia.

Vakavaraisuussuhteen nousuun myötävaikuttivat kolmannella vuosineljänneksellä ennen kaikkea vahva 
underwriting-tulos, korkojen nousu ja symmetrisen mukautustekijän pieneneminen, mutta sitä pienensivät 
osaltaan valuuttakurssikehitys ja kasvaneet korkoerot.

Sampo-konsernin tavoitteena on 170–190 prosentin suuruinen, Solvenssi II -säännöstön mukainen 
vakavaraisuussuhde.

Velka-asema
Sampo-konserni tavoittelee alle 30 prosentin velkaisuusastetta. Velkaisuusaste lasketaan jakamalla konsernin 
rahoitusvelat IFRS:n mukaisen oman pääoman ja rahoitusvelkojen summalla. Sampo-konsernin velkaisuusaste 
oli syyskuun 2022 lopussa 25,9 prosenttia eli 3,3 prosenttiyksikköä matalampi kuin kesäkuun 2022 lopun 29,2 
prosenttia ja 2,1 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuoden 2021 lopun 23,8 prosenttia. Velkaisuusastetta 
alensivat pääasiassa Sampo Oyj:n senioriehtoisten velkakirjojen ja Hastingsin seniorivelkakirjan lunastus.

Sampo Oyj julkisti 31.8.2022 vapaaehtoiset takaisinostotarjoukset vuosina 2023, 2025, 2028 ja 2030 erääntyvistä 
senioriehtoisista joukkovelkakirjalainoistaan konsernin pääomien hallintamallin mukaisen velkaisuusasteen 
alentamistavoitteen mukaisesti. Sampo tiedotti 9.9.2022 päättäneensä ostaa kaikki joukkovelkakirjat, jotka on 
tarjottu takaisinostotarjousten ehtojen mukaisesti, mikä pienensi velkamäärää 501 miljoonalla eurolla. 
Takaisinostotarjouksilla oli 9 miljoonan euron positiivinen kirjanpitovaikutus Sammon tuloslaskelmaan.

Ostotarjousten toteuttamisen jälkeen vuonna 2023 erääntyvän lainan kokonaismäärä oli 318 miljoonaa euroa, 
vuonna 2025 erääntyvän lainan 162 miljoonaa euroa, vuonna 2028 erääntyvän lainan 313 miljoonaa euroa ja 
vuonna 2030 erääntyvän lainan 405 miljoonaa euroa.

Hastings lunasti 250 miljoonan Englannin punnan suuruisen senioriehtoisen joukkovelkakirjalainansa 
syyskuussa 2022. Lunastuksella oli 15 miljoonan punnan tai noin 17 miljoonan euron suuruinen positiivinen 
tulosvaikutus.

Sampo-konsernin IFRS:n mukainen oma pääoma oli syyskuun 2022 lopulla 9 510 miljoonaa euroa sen oltua 
vuodenvaihteessa 13 464 miljoonaa euroa. Bruttovelka aleni 3 319 miljoonaan euroon laskien 891 miljoonaa 
euroa vuodenvaihteesta ja 822 miljoonaa euroa kesäkuun 2022 lopusta.

Lisätietoja Sampo-konsernin liikkeeseen laskemista lainoista on saatavilla osoitteessa www.sampo.com/
velkarahoitus.
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Luottoluokitukset
Sampo-konsernin keskeiset luottoluokitukset 30.9.2022 on esitetty alla olevassa taulukossa.

Yhtiö Moody’s Standard & Poor’s Fitch Ratings

Luokitus Näkymä Luokitus Näkymä Luokitus Näkymä

Sampo Oyj – Issuer Credit Rating A3 Positiivine
n A Vakaa - -

If Skadeförsäkring AB – Insurance Financial 
Strength Rating A1 Positiivine

n AA- Vakaa - -

If Skadeförsäkring Holding AB
– Issuer Credit Rating - - A Vakaa - -

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö
– Issuer Credit Rating - - AA- Vakaa - -

Hastings Group (Finance) - Issuer default 
rating - - - - A- Positiivinen

Osakkeet ja osakkeenomistajat
Sampo hankki tammi–syyskuussa 2022 omia A-osakkeitaan kolmen eri osto-ohjelman kautta vuosien 2021 ja 
2022 varsinaisten yhtiökokousten antamien valtuutuksien mukaisesti.

Sampo tiedotti 750 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden osto-ohjelmasta 1.10.2021. Takaisinostot 
aloitettiin 4.10.2021 ja saatiin päätökseen 25.3.2022. Tällä ajanjaksolla Sampo osti takaisin 17 128 505 omaa 
osakettaan 43,79 euron keskihintaan. Määrä oli 3,08 prosenttia Sampo Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä. 
Osakkeet mitätöitiin hallituksen päätöksen mukaisesti maaliskuun 2022 lopussa.

Sampo tiedotti uuden, enintään 250 miljoonan euron suuruisen osto-ohjelman käynnistämisestä 30.3.2022. 
Takaisinostot aloitettiin 31.3.2022 ja saatiin päätökseen 17.5.2022. Tällä ajanjaksolla Sampo osti takaisin 
4 961 994 omaa osaketta 45,85 euron keskihintaan kokonaishankinnan ollessa 228 miljoonaa euroa. Määrä oli 
0,9 prosenttia Sampo Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeet mitätöitiin hallituksen päätöksen 
mukaisesti toukokuussa 2022.

Sammon hallitus päätti 9.6.2022 vuoden 2022 varsinaiselta yhtiökokoukselta saadun valtuutuksen nojalla 
1 miljardin euron suuruisen omien osakkeiden osto-ohjelman käynnistämisestä. Osto-ohjelmassa Sammon 
osakkeita voidaan ostaa enintään 30 miljoonaa kappaletta, joka on noin 5,6 prosenttia kaikista Sammon 
osakkeista. Osto-ohjelma alkoi 10.6.2022 ja päättyy viimeistään 8.2.2023. Sampo Oyj omisti 28.10.2022 yhteensä 
13 592 145 A-osakettaan, mikä oli 2,55 prosenttia Sampo Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä. 

Sampo tiedotti 13.6.2022 muuntaneensa yhteensä 1 000 000 B-osaketta A-osakkeiksi Sammon 
yhtiöjärjestyksen kohdan 4 muuntolausekkeen mukaisesti. Sammon hallitus päätti osakemuunnosta osakkeiden 
omistajan Keskinäisen Vakuutusyhtiö Kalevan pyynnöstä. Osakemuunnon jälkeen Kalevan omistukseen jäi 
200 000 Sammon B-osaketta.

Maaliskuussa ja toukokuussa 2022 toteutettujen A-osakkeiden mitätöintien sekä kesäkuussa toteutetun B-
osakkeiden muunnon jälkeen Sammon osakkeiden kokonaismäärä on 533 261 351 osaketta, joista 200 000 on 
B-osakkeita. Osakkeisiin liittyvien äänioikeuksien määrä on 534 061 351.

Sampo Oyj sai tammi–syyskuussa 2022 yhteensä 17 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaista ilmoitusta. 
Ilmoitusten mukaan BlackRock, Inc.:n suoraan tai sen rahastojen, välillisesti tai rahoitusvälineiden kautta 
omistamien Sammon A-osakkeiden ja niihin liittyvien äänioikeuksien osuus oli joko laskenut alle 5 prosentin tai 
noussut yli 5 prosenttiin Sampo Oyj:n kaikista osakkeista ja niihin liittyvistä äänioikeuksista.	Liputusilmoitusten 

yksityiskohdat ovat saatavilla osoitteessa	www.sampo.com/liputukset.
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Ulkoisten tekijöiden vaikutukset Sampo-konserniin
Jo alkuvuonna 2022 havaittu geopoliittinen ja makrotaloudellinen epävarmuus jatkui kolmannella 
vuosineljänneksellä muun muassa kohonneen kuluttajainflaation sekä Venäjän Ukrainassa käymän sodan ja 
siihen liittyvien, Euroopan energiamarkkinoille heijastuneiden häiriöiden seurauksena. 

Sampo-konsernilla on omistamiensa vakuutusyhtiöiden sijoitusomaisuuden ja vastuuvelan sekä strategisten 
sijoitustensa kautta markkinariskipositioita, joiden arvoa markkinasokit voivat laskea epävarmuuden 
seurauksena. Tämän riskin varalta sillä on kuitenkin vahvat taloudelliset puskurit, jotka on säädetty kestämään 
markkinoiden volatiliteettia, sekä muut riskienhallintaan liittyvät toimintamallit, kuten keskittymäriskin 
hallinta. Sammon vakavaraisuus ja velka-asema olivat edelleen tavoitteita vahvemmat kolmannen 
vuosineljänneksen lopulla.

Epäsuotuisat makrotaloudelliset vaikutukset voivat ajan kuluessa heijastua myös Sammon operatiiviseen 
liiketoimintaan esimerkiksi talouskasvua alentaessaan tai korvauskuluja nostaessaan. Näiden tekijöiden 
huomiointi on erityisen tärkeää, sillä toimitusketjujen ongelmat ja korkea inflaatio olivat tosiasia jo ennen 
Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Sammon vakuutusliiketoiminta on kolmannella vuosineljänneksellä edelleen 
kestänyt nämä muutokset.

Sampo-konsernin vakuutusriskit Venäjällä tai Ukrainassa ovat rajalliset ja koskevat lähinnä Suurasiakkaat-
liiketoiminnan tiettyjä pohjoismaisia asiakkaita, joiden vakuutusehdoissa sotatilanteesta seuranneet vahingot 
on rajattu vakuutusvastuun ulkopuolelle. Sammon taseeseen ei myöskään sisälly merkittäviä suoria sijoituksia 
Venäjälle tai Ukrainaan. Suorien riskipositioiden vähyys huomioiden suurin Ukrainan sodasta Sammolle 
aiheutuva riski liittyy yllä kuvailtuihin toisen asteen vaikutuksiin pääomamarkkinoilla ja makrotaloudessa.  

Koronapandemialla ei ollut Pohjoismaissa ja Baltiassa merkittäviä vaikutuksia liiketoimintaan kolmannella 
vuosineljänneksellä. Koronapandemian vaikutusten vähäisyyden ja niiden luotettavan arvioinnin 
hankaloitumisen vuoksi Sampo on luopunut koronapandemian vaikutuksien kvantitatiivisten arvioiden 
julkaisusta vuoden 2022 taloudellisessa raportoinnissa.

Palkitseminen
Sampo-konsernissa maksettiin tammi-syyskuussa 2022 lyhytaikaisia kannustimia sosiaalikulut mukaan lukien 
74 miljoonalla eurolla (68). Pitkäaikaisista kannustinjärjestelmistä maksettiin palkkioita samalla ajanjaksolla 35 
miljoonaa euroa (16). Voimassa olevien pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien tulosvaikutus oli -28 miljoonaa 
euroa (-26). Sampo Oyj:n rahoitusvälineisiin perustuvien pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien ehdot ovat 
saatavilla osoitteessa www.sampo.com/kannustinehdot.
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Henkilöstö
Sampo-konsernin työntekijöiden määrä (FTE) oli vuoden 2022 tammi-syyskuussa keskimäärin 13 530 (13 292). 
Sampo-konsernissa työskenteli 30.9.2022 yhteensä 13 643 henkilöä (13 358).

Sampo-konsernin henkilöstömäärä Henkilöstö keskimäärin (FTE) 
1–9/2022 %

Yhtiöittäin

If  7 467   55 

Hastings  3 026   22 

Topdanmark  2 395   18 

Mandatum  594   4 

Sampo Oyj  49   0,4 

Yhteensä  13 530   100 

Maittain

Iso-Britannia  3 001   22 

Tanska  2 980   22 

Suomi  2 420   18 

Ruotsi  2 369   18 

Norja  1 587   12 

Muut maat  1 172   9 

Yhteensä  13 530   100 

Raportointikauden jälkeiset tapahtumat

Omien osakkeiden osto-ohjelma
Sammon 9.6.2022 julkistama omien osakkeiden takaisinosto-ohjelma jatkui raportointikauden päättymisen 
jälkeen. Yhtiö oli perjantain 28.10.2022 pörssikaupankäynnin päättymiseen mennessä ostanut yhteensä 
13 592 145 Sammon A-osaketta, joka oli 2,55 prosenttia Sampo Oyj:n koko osakemäärästä. Osto-ohjelman 
etenemistä voi seurata osoitteessa www.sampo.com/tiedotteet.

Rinnakkaislistautuminen Nasdaqin Tukholman pörssiin
Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt tänään edetä yhtiön rinnakkaislistautumisessa Nasdaqin Tukholman pörssiin 
8.9.2022 tiedotetun arviointiprosessin seurauksena. Rinnakkaislistausprosessi on tarkoitus saada päätökseen ja 
kaupankäynti aloittaa Nasdaqin Tukholman pörssissä marraskuun jälkipuoliskolla. 

Rinnakkaislistausprosessin seuraava vaihe on Nasdaqin Tukholman pörssin hyväksynnän saaminen 
rinnakkaislistaukselle ja Ruotsin Finanssivalvonnalta saatava hyväksyntä Sammon valmistelemalle 
listalleottoesitteelle. Sampo tiedottaa rinnakkaislistausprosessista lisää sen edetessä. Rinnakkaislistautuminen 
vaatii toteutuakseen suotuisia markkinaolosuhteita sekä Nasdaqin Tukholman pörssin ja Ruotsin 
Finanssivalvonnan hyväksyntää.

Sampo ei kerää uutta pääomaa eikä laske liikkeeseen osakkeita osana rinnakkaislistausprosessia. 
Rinnakkaislistaus toteutetaan ruotsalaisten SDR-talletustodistusten kautta (Swedish Depository Receipts). 
Kaupankäynnin tueksi ja likviditeetin lisäämiseksi Sampo aikoo nimittää SEB:n SDR-talletustodistusten 
liikkeeseenlaskijaksi ja markkinatakaajaksi.

SAMPO OYJ
Hallitus
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Lisätiedot
Knut Arne Alsaker, talousjohtaja, puh. 010 516 0010

Sami Taipalus, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 516 0030

Maria Silander, viestintäpäällikkö, mediayhteydet, puh. 010 516 0031

Puhelinkonferenssi
Analyytikoille ja sijoittajille järjestetään englanninkielinen puhelinkonferenssi klo 16.00. Puhelinkonferenssiin 
voi osallistua soittamalla numeroon 09 2319 5437, +1 212 999 6659, +44 (0) 33 0551 0200, +46 (0) 8 50520424. 
Puhelinkonferenssin tunnus: Sampo Q3

Puhelinkonferenssia voi seurata samanaikaisesti osoitteessa www.sampo.com/tulos. Puhelinkonferenssin 
tallenne on kuunneltavissa myöhemmin samassa osoitteessa.

Tämän lisäksi tulostiedotetta täydentävä englanninkielinen esitysaineisto on nähtävissä osoitteessa 
www.sampo.com/tulos.

Sampo julkaisee vuoden 2022 tilinpäätöstiedotteensa 10.2.2023.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki 
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet 
Finanssivalvonta 
www.sampo.com
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Konsernin taloudellinen kehitys >
Tunnusluvut 1–9/2022 1–9/2021
KONSERNI

Voitto ennen veroja Milj. e  1 472   1 974  

Oman pääoman tuotto käyvin arvoin (RoE) %  -6,3  22,7 

Omavaraisuusaste %  16,8  20,7 

Konsernin vakavaraisuus ¹) Milj. e  5 939  7 011 

Konsernin vakavaraisuussuhde ¹) %  256  211 

Henkilöstön keskim. lukumäärä  13 530  13 292 

IF
Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta Milj. e  4 348  4 076 

Vakuutusmaksutuotot Milj. e  3 749  3 543 

Voitto ennen veroja Milj. e  932  818 

Oman pääoman tuotto käyvin arvoin (RoE) %  -5,4  32,5 

Riskisuhde ²) %  59,2  59,8 

Toimintakulusuhde ²) %  20,6  21,0 

Vahinkosuhde ²) %  64,7  65,5 

Liikekulusuhde ²) %  15,1  15,3 

Yhdistetty kulusuhde ²) %  79,8  80,8 

Henkilöstön keskim. lukumäärä  7 467  7 214 

TOPDANMARK
Henkivakuutuksen vakuutusmaksutulo ennen 
jälleenvakuuttajien osuutta Milj. e  1 006  1 024 

Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutulo ennen 
jälleenvakuuttajien osuutta Milj. e  1 160  1 140 

Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutuotot Milj. e  998  958 

Voitto ennen veroja Milj. e  92  256 

Vahinkosuhde ²) %  67,6  67,3 

Liikekulusuhde ²) %  15,8  15,7 

Yhdistetty kulusuhde %  83,4  82,9 

Henkilöstön keskim. lukumäärä  2 395  2 428 

HASTINGS
Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta Milj. e  985  871 

Vakuutusmaksutuotot Milj. e  422  372 

Voitto ennen veroja Milj. e  65  115 

Henkilöstön keskim. lukumäärä  3 026  3 008 
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> Konsernin taloudellinen kehitys 
MANDATUM 1–9/2022 1–9/2021
Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta Milj. e  1 037  968 

Voitto ennen veroja Milj. e  189  201 

Oman pääoman tuotto käyvin arvoin (RoE) %  -28  21,2 

Liikekustannussuhde %  83,9  97,4 

Henkilöstön keskim. lukumäärä  594  575 

OMISTUSYHTEISÖ
Voitto ennen veroja Milj. e  194  584 

Henkilöstön keskim. lukumäärä  49  68 

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
Osakekohtainen tulos euro  2,19  2,74 

Osakekohtainen tulos, ml. muut laajan tuloksen erät euro  -0,97  3,67 

Osakekohtainen oma pääoma euro  17,23  22,41 

Osakekohtainen substanssi euro  18,41  25,56 

Antioikaistu ylin kurssi euro  48,74  44,72 

Antioikaistu alin kurssi euro  35,85  33,82 

Osakekannan markkina-arvo Milj. e  22 861  23 830 

1) Konsernin vakavaraisuus on laskettu Solvenssi II -direktiivin (2009/138/EY) mukaisella konsolidointimenetelmällä.

2) Vahinkovakuutuksen tunnusluvut on laskettu toimintokohtaisten kulujen pohjalta eikä niitä siksi voida johtaa suoraan 
konsernin tuloslaskelmasta. 

Raportointipäivän osakemääränä on käytetty 522 407 719 kappaletta ja keskimääräisenä osakemääränä 534 411 876 
kappaletta.

Tunnuslukuja laskettaessa veroina on otettu huomioon tilikauden tulosta vastaava vero.

Osakekohtaista substanssia laskettaessa on huomioon otettu konsernin arvostusero pörssinoteeratusta tytäryhtiö 
Topdanmarkista. Vertailuvuosi sisältää arvostuseron myös silloisesta osakkuusyhtiö Nordeasta.
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Tunnuslukujen laskentakaavat
Oman pääoman tuotto (käyvin arvoin), %
+ kauden laaja tulos

± sijoitusten arvostuserot laskennallisen verovelan vähentämisen jälkeen
x 100 %

+ oma pääoma yhteensä

sijoitusten arvostuserot laskennallisen verovelan vähentämisen jälkeen 
(vuoden alun ja raportointikauden lopun keskiarvo)

Omavaraisuusaste (käyvin arvoin), %
+ oma pääoma yhteensä

± sijoitusten arvostuserot laskennallisen verovelan vähentämisen jälkeen
x 100 %

+ taseen loppusumma

± sijoitusten arvostuserot

Velkaisuusaste
rahoitusvelat

x 100 %
oma pääoma + rahoitusvelat

Vahinkovakuutuksen riskisuhde, %
+ korvauskulut

– korvausten käsittelykulut
x 100 %

vakuutusmaksutuotot

Vahinkovakuutuksen toimintakulusuhde, %
+ liikekulut

+ korvausten käsittelykulut
x 100 %

vakuutusmaksutuotot

Vahinkovakuutuksen vahinkosuhde, %
korvauskulut

x 100 %
vakuutusmaksutuotot

Vahinkovakuutuksen liikekulusuhde, %
liikekulut

x 100 %
vakuutusmaksutuotot

Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde, %
vahinkosuhde + liikekulusuhde

Henkivakuutuksen liikekustannussuhde, %
+ liikekulut ennen vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutosta

+ korvausten selvittelykulut
x 100 %

kuormitustulo

OSAVUOSIRAPORTTI  TAMMI-SYYSKUULTA 2022

24



Osakekohtaiset tunnusluvut

Osakekohtainen tulos
emoyhtiön osakkeiden omistajille kuuluva tilikauden voitto 

osakkeiden antioikaistu keskimääräinen lukumäärä

Osakekohtainen oma pääoma
oma pääoma (emoyhtiön omistajien osuus)

osakkeiden antioikaistu lukumäärä raportointikauden päätöspäivänä

Osakekohtainen substanssi
+ oma pääoma (emoyhtiön omistajien osuus) 
± noteerattujen konserniyhtiöiden  arvostuserot  konsernissa

osakkeiden antioikaistu lukumäärä raportointikauden päätöspäivänä

Osakekannan markkina-arvo
osakkeiden lukumäärä tilikauden viimeisenä päivänä x raportointikauden viimeinen 
kaupantekokurssi

Raportoinnissa käytetyt vaihtokurssit

1–9/2022 1–6/2022 1–3/2022 1–12/2021 1–9/2021 1–6/2021

EURSEK

Tuloslaskelma (keskikurssi)  10,5230  10,4746  10,4837  10,1465  10,1529  10,1312 

Tase (raportointikauden 
päätöspäivänä)  10,8993  10,7300  10,3370  10,2503  10,1683  10,1110 

DKKSEK

Tuloslaskelma (keskikurssi)  1,4150  1,4085  1,4086  1,3643  1,3652  1,3622 

Tase (raportointikauden 
päätöspäivänä)  1,4656  1,4424  1,3898  1,3784  1,3674  1,3597 

NOKSEK

Tuloslaskelma (keskikurssi)  1,0520  1,0499  1,0560  0,9983  0,9926  0,9956 

Tase (raportointikauden 
päätöspäivänä)  1,0298  1,0369  1,0645  1,0262  1,0003  0,9940 

EURDKK

Tuloslaskelma (keskikurssi)  7,4400  7,4402  7,4408  7,4371  7,4368  7,4369 

Tase (raportointikauden 
päätöspäivänä)  7,4365  7,4392  7,4379  7,4364  7,4360  7,4362 

EURGBP

Tuloslaskelma (keskikurssi)  0,8468  0,8420  0,8363  0,8599  0,8638  0,8682 

Tase (raportointikauden 
päätöspäivänä)  0,8830  0,8582  0,8460  0,8403  0,8605  0,8581 
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Konsernin laaja tuloslaskelma kvartaaleittain
Milj. e 7–9/2022 4–6/2022 1–3/2022 10–12/2021 7–9/2021

Vakuutusmaksutulo  2 036    2 313    3 343    2 172    1 944   

Sijoitustoiminnan nettotuotot  -365   -1 417   -566   1 272   315  

Liiketoiminnan muut tuotot  156   232   144   104   127  

Korvauskulut  -1 609   -1 583   -1 557   -1 606   -1 468  

Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos  789   1 550   -221   -828   25  

Henkilöstökulut  -307   -309   -303   -298   -299  

Liiketoiminnan muut kulut  -290   -263   -236   -290   -242  

Rahoituskulut  -11   -40   -44   -36   -44  

Osuus osakkuusyritysten voitoista/ tappioista  9   16   6   -40   129  

Arvostusero osakkuusyhtiöosakkeiden 
luovutuksesta  —   —   —   84   —  
Arvonalentumistappioiden palautus Nordean 
osakkeista  —   —   —   662   144  

Kauden voitto ennen veroja  407   499   566   1 197   632  

Verot  -86   -85   -84   -111   -82  

Kauden voitto  321   414   483   1 086   550  

Kauden muut laajan tuloksen erät

Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot  -119   -142   -12   16   -13  

Myytävissä olevat rahoitusvarat  -428   -744   -658   92   5  

Osuus osakkuusyhtiöiden laajan tuloksen eristä  -3   -4   2   84   32  

Verot  90   162   117   -8   -1  

Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi 
yhteensä nettona verojen jälkeen  -460  -729  -550  184  22 

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä syntyvät 
vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot  10  29  21  -2  28 

Verot  -2  -6  -5  —  -6 

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi yhteensä 
nettona verojen jälkeen  8  23  17  -2  22 

KAUDEN LAAJA TULOS  -131  -292  -50  1 269  595 

Kauden voitosta
Emoyhtiön omistajien osuus  306  399  467  1 048  518 

Määräysvallattomien osuus  14  15  16  39  32 

Tilikauden laajasta tuloksesta
Emoyhtiön omistajien osuus  -146  -307  -66  1 232  564 

Määräysvallattomien osuus  14  15  16  37  30 
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Konsernin laaja tuloslaskelma
Milj. e Liite 1–9/2022 1–9/2021

Vakuutusmaksutulo 1  7 692    7 239   

Sijoitustoiminnan nettotuotot 2  -2 348  2 276 

Liiketoiminnan muut tuotot 3  532  387 

Korvauskulut  -4 748  -4 633 

Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos  2 117  -2 295 

Henkilöstökulut  -919  -881 

Liiketoiminnan muut kulut  -788  -686 

Rahoituskulut  -95  -110 

Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista  31  441 

Arvonalentumistappioiden palautus Nordean osakkeista  —  237 

Tilikauden voitto ennen veroja  1 472  1 974 

Verot  -255  -313 

Tilikauden voitto  1 218  1 662 

Kauden muut laajan tuloksen erät

Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot  -274  64 

Myytävissä olevat rahoitusvarat  -1 829  367 

Osuus osakkuusyhtöiden laajan tuloksen eristä  -5  102 

Verot  370  -75 

Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi yhteensä 
nettona verojen jälkeen  -1 738  458 

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä syntyvät vakuutus- 
matemaattiset voitot ja tappiot  60  75 

Verot  -12  -15 

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi yhteensä nettona 
verojen jälkeen  47  59 

TILIKAUDEN LAAJA TULOS  -473  2 179 

Kauden voitosta
Emoyhtiön omistajien osuus  1 172  1 519 

Määräysvallattomien osuus  45  143 

Tilikauden laajasta tuloksesta
Emoyhtiön omistajien osuus  -519  2 040 

Määräysvallattomien osuus  45  140 

Osakekohtainen tulos (eur)  2,19  2,74 
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Konsernitase
Milj. e Liite 09/2022 12/2021

Varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet  351  375 

Sijoituskiinteistöt  171  568 

Aineettomat hyödykkeet  3 509  3 794 

Sijoitukset osakkuusyrityksissä  440  777 

Rahoitusvarat 4  18 823  23 321 

Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset  9 758  19 711 

Laskennalliset verosaamiset  10  39 

Saamiset jälleenvakuutussopimuksista  2 317  2 295 

Muut varat  3 401  2 977 

Käteiset varat  2 688  4 819 

Myytävänä olevat omaisuuserät 7  12 213  2 385 

Varat yhteensä  53 680  61 061 

Velat
Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista 5  16 963  20 369 

Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista  9 702  19 550 

Huonomman etuoikeuden omaavat lainat 6  2 003  2 016 

Muut rahoitusvelat 6  1 588  2 330 

Laskennalliset verovelat  493  855 

Varaukset  7  9 

Eläkevelvoitteet  22  26 

Muut velat  2 086  2 246 

Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 7  11 306  196 

Velat yhteensä  44 170  47 597 

Oma pääoma
Osakepääoma  98  98 

Rahastot  1 530  1 530 

Kertyneet voittovarat  7 962  9 952 

Muut oman pääoman erät  -589  1 208 

Emoyhtiön omistajien osuus  9 002  12 788 

Määräysvallattomien osuus  508  676 

Oma pääoma yhteensä  9 510  13 464 

Oma pääoma ja velat yhteensä  53 680  61 061 
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Laskelma oman pääoman muutoksista

Milj. e
Osake- 

pääoma
Vara-

rahasto

Sijoitetun 
vapaan 

pääoman 
rahasto

Voitto-
varat 1)

Muunto-
erot 2)

Myytävis-
sä olevat 
rahoitus- 

varat 3) Yht.

Määräys-
vallattomien 

osuudet Yht.
Oma pääoma 
1.1.2021  98    4    1 527    9 282    -749    1 257    11 418    840    12 258   
Muutokset 
omassa 
pääomassa
Osingonjako  —   —   —   -944   —   —   -944   -130   -1 074 
Muut oman 
pääoman 
muutokset  —   —   —   -65   —   —   -65   19   -46 
Kauden voitto  —   —   —   1 519   —   —   1 519   143   1 662 
Muut laajan 
tuloksen erät  —   —   —   93   131   296   520   -3   517 
Tilikauden laaja 
tulos yhteensä  —   —   —   1 612   131   296   2 039   140   2 179 

Oma pääoma 
30.09.2021  98   4   1 527   9 885   -618   1 553   12 448   868   13 316 

Oma pääoma 
1.1.2022  98  4  1 527  9 952  -415  1 622  12 788  676  13 464 
Muutokset 
omassa 
pääomassa
Hankitut 
määräysvallat-
tomien omistajien 
osuudet  —  —  —  1  —  —  1  -1  — 
Osingonjako  —  —  —  -2 186  —  —  -2 186  -207  -2 393 
Omien 
osakkeiden 
hankinta  —  —  —  -1 066  —  —  -1 066  —  -1 066 
Osakeperusteiset 
maksut  —  —  —  -2  —  —  -2  —  -2 
Muutokset 
osakkuusyhtiö-
omistuksissa  —  —  —  -17  —  —  -17  —  -17 
Muut oman 
pääoman 
muutokset  —  —  —  60  -58  —  2  -5  -3 
Kauden voitto  —  —  —  1 172  —  —  1 172  45  1 218 
Muut laajan 
tuloksen erät  —  —  —  47  -279  -1 459  -1 691  —  -1 691 
Tilikauden laaja 
tulos yhteensä  —  —  —  1 220  -279  -1 459  -519  45  -473 

Oma pääoma 
30.09.2022  98   4   1 527   7 962   -751   163   9 002   508   9 510 

1)IAS 19 Eläkevelvoitteet -standardin nettovaikutus voittovaroihin oli 47 milj. euroa (93).
2) Vertailuvuonna muut laajan tuloksen erät sisälsivät myös konsernin omistusosuuden mukaisen osuuden osakkuusyhtiö 
Nordean takaisin tulokseen kierrätettävistä vastaavista eristä. Voittovarat sisälsivät 34 milj. euron osuuden eristä, joita ei 
siirretä enää tulosvaikutteisiksi. Muuntoerojen muutos sisälsi 67 milj. euroa valuuttakurssimuutoksia.. Myytävissä olevien 
varojen muutos puolestaan piti sisällään 1 milj. euron osuuden Nordean käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen 
käypien arvojen muutoksista.  

Vuoden 2022 laajan tuloslaskelman muuntoerot sisältävät osakkuusyhtiö Nordaxin osuuden -5 milj. euroa vastaavista eristä.
3) Myytävissä olevista rahoitusvaroista on kirjattu omaan pääomaan kauden arvostusta -1 386 milj. euroa (455). Kauden 
tulokseen on siirretty -134 milj. euroa (-157). Mandatumin eriytetylle Suomi-vakuutuskannalle siirretty osuus oli 61 milj. euroa 
(-2).

Muut oman pääoman muutokset sisältävät 58 milj. euron muuntoerojen uudelleenluokittelun.

Sampo Oyj mitätöi 31.3.2022 vuonna 2021 hankkimansa omat osakkeet, yhteensä 17 128 505 kappaletta. Vuonna 2022 
hankittuja omia osakkeita mitätöitiin 20.5.2022 yhteensä 4 961 994 kappaletta.  
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Konsernin rahavirtalaskelma
Milj. e 1–9/2022 1–9/2021

Liiketoiminnan rahavirta

Voitto ennen veroja  1 472   1 974  

Oikaisut:

Poistot  141  139 

Realisoitumattomat arvostusvoitot ja -tappiot  1 161  -829 

Sijoitusten myyntivoitot ja -tappiot  9  -215 

Vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos  -406  2 696 

Muut oikaisut *)  -1 839  -567 

Oikaisut yhteensä  -935  1 225 

Liiketoiminnan varojen lisäys (-) tai vähennys (+)

Sijoitukset **)  -1 950  -1 136 

Muut varat  2 781  -330 

Yhteensä  830  -1 467 

Liiketoiminnan velkojen lisäys (+) tai vähennys (-)

Rahoitusvelat  -1  -59 

Muut velat  -1 190  -66 

Maksetut tuloverot  -245  -233 

Maksetut korot  -146  -121 

Yhteensä  -1 581  -479 

Liiketoimintaan käytetyt nettorahavarat  -214  1 254 

Investointien rahavirta

Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin  -1  — 

Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet  2 291  2 122 

Osingot osakkuusyhtiöosakkeista  157  45 

Nettoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin  -90  -68 

Investoinneista kertyneet nettorahavarat  2 357  2 098 

Rahoitustoiminnan rahavirta

Maksetut osingot  -2 186  -944 

Maksetut osingot määräysvallattomille omistajille  -207  -130 

Omien osakkeiden hankinta  -1 066  — 

Liikkeeseen lasketut velkakirjat, liikkeeseen laskut  80  149 

Liikkeeseen lasketut velkakirjat, lyhennykset  -856  -632 

Rahoitukseen käytetyt nettorahavarat  -4 235  -1 557 

Rahavirrat yhteensä  -2 091  1 795 

Rahavarat tilikauden alussa  4 819  2 520 

Muuntoerot  -39  2 

Rahavarat tilikauden lopussa  2 688  4 317 

Rahavarojen nettomuutos  -2 091  1 795 

*) Muut oikaisut liittyvät pääosin Nordean osakkeiden myyntiin.

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

Rahavirtalaskelman erät eivät ole suoraan johdettavissa taseista mm. vuoden aikana hankittujen ja myytyjen tytäryhtiöiden ja 
valuuttakurssien muutosten takia. 

Tilikauden rahavaroihin sisältyy kassa 2 405 milj. euroa (4 078) sekä lyhytaikaiset enintään 3 kk:n talletukset 283 milj. euroa 
(239).
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Liitetiedot
Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet
Sammon konsernitilinpäätös laaditaan EU:n hyväksymien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International 
Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti. Osavuosiraportin laatimisessa ei ole noudatettu IAS 34 
standardia, koska Sampo noudattaa Arvopaperimarkkinalain (1278/2015) mukaisia säädöksiä säännölliseen 
tiedonantovelvollisuuteen liittyen. Osavuosiraportin laatimisperiaatteet ja laskentamenetelmät ovat 
olennaisilta osiltaan samat kuin konsernitilinpäätöksessä vuodelta 2021.

Osavuosiraporttiin sisällytetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia. 

Standardit ja tulkinnat löytyvät Sammon vuoden 2021 tilinpäätöksen laatimisperiaatteista. Tilinpäätös on 
luettavissa osoitteessa www.sampo.com/vuosi2021.

Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvät 
keskeiset epävarmuustekijät

Myytävänä olevat omaisuuserät

Topdanmark Forsikring henki- ja eläkevakuutustoiminnot 
Maaliskuussa 2022 julkaistiin tiedote Sammon tytäryhtiön Topdanmark Forsikringin aikomuksesta myydä sen 
henki- ja eläkevakuutustoiminnot (‘Topdanmark Life’) Nordealle. Myynnin toteutuminen edellyttää 
viranomaisten hyväksyntää. Sampo-konsernissa Topdanmark Lifen toiminnot on raportoitu osana 
Topdanmarkin segmenttiä. 

Johdon arvion mukaan myynti tulee tapahtumaan erittäin todennäköisesti seuraavien 12 kuukauden aikana. 
Sampo-konsernissa Topdanmark Lifen toimintojen myyntiin liittyvät varat ja velat  on luokiteltu myytävänä 
oleviksi omaisuuseriksi IFRS 5 Myytävänä olevat omaisuuserät ja lopetetut toiminnot -standardin mukaisesti. 

Lisätietoja Topdanmark Lifen uudelleenluokittelusta löytyy liitteestä 7 Myytävänä olevat omaisuuserät.

Nordea 

Helmikuussa 2021 Sammon hallitus julkaisi tiedotteen aikomuksesta vähentää huomattavasti Nordean 
osakkeissa olevaa omistustaan seuraavien 18 kuukauden kuluessa. Lokakuussa 2021 Nordean 
osakkuusyhtiöosakkeet luokiteltiin myytävänä olevaksi omaisuuseräksi IFRS 5 Myytävänä olevat omaisuuserät 
ja lopetetut toiminnot -standardin mukaisesti. 

Sampo luopui kaikista hallussaan olleista Nordean osakkeista myymällä 200 miljoonaa osaketta nopeutetun 
tarjousmenettelyn kautta 29.4.2022. Sampo oli jo ennen tarjousmenettelyä myynyt 19 miljoonaa osaketta 
avoimessa pörssikaupankäynnissä vuoden 2022 ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja 27 miljoonaa osaketta 
toisella vuosineljänneksellä. Nordean osakkeiden myynti päätti osakkeiden luokittelun myytävänä olevaksi 
omaisuuseräksi. 

Transaktioista saatu bruttomyyntitulo oli 2,3 miljardia euroa, josta 2,1 miljardia euroa ajoittui toiselle 
vuosineljännekselle. Transaktioista kirjattiin Sammon konsernituloslaskelmaan 103 miljoonan euron suuruinen 
positiivinen kirjanpitovaikutus, josta 75 miljoonaa euroa ajoittui toiselle vuosineljännekselle. 
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Uusien tai uudistettujen IFRS-standardien ja tulkintojen soveltaminen

Alustava näkemys vaikutuksista ylätasolla

Sampo-konserni tulee noudattamaan IFRS 17 Vakuutussopimukset ja IFRS 9 Rahoitusinstrumentit -standardeja 
1.1.2023 alkaen. IFRS 17 korvaa nykyisen IFRS 4:n Vakuutussopimukset -standardin ja asettaa periaatteet koskien 
vakuutussopimusten merkitsemistä kirjanpitoon, niiden arvostamista ja esittämistä sekä niistä esitettäviä 
liitetietoja. IFRS 17:ta sovelletaan vakuutussopimuksiin, jälleenvakuutussopimuksiin sekä sellaisiin 
sijoitussopimuksiin, joihin sisältyy oikeuksia harkinnanvaraiseen osuuteen ylijäämästä. IFRS 9 
Rahoitusinstrumentit -standardi korvaa IAS 39:n Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen 
standardin. Sampo hyödyntää väliaikaista vapautusta ja ottaa standardin käyttöön 1.1.2023 alkavalla tilikaudella. 
Vertailukauden 2022 tietoja ei oikaista. Tämä liitetieto täydentää elokuussa 2022 julkaistua Puolivuosikatsausta. 

Uusien tilinpäätösstandardien soveltamisella ei taloudellisesta näkökulmasta odoteta olevan vaikutusta 
Sammon liiketoimintaan tai vakavaraisuuden hallintaan eikä merkittävää vaikutusta oman pääoman määrään. 
Sampo-konsernin toiminta keskittyy vahinkovakuutukseen ja Sampo tulee soveltamaan pääosin IFRS 17:n 
mukaista vakuutusmaksujen kohdistamiseen perustuvaa lähestymistapaa (premium allocation approach). 
Vaikka kyseessä on yksinkertaistettu versio IFRS 17:n yleisestä mallista (general measurement model), malli 
edellyttää muutoksia vakuutusvelkojen laskentaan, mukaan lukien eksplisiittisen muuta riskiä kuin 
rahoitusriskiä koskevan riskioikaisun määrittämisen. Alustaviin arvioihin perustuen näillä ei kuitenkaan 
odoteta olevan merkittävää negatiivista vaikutusta omaan pääomaan. 

IFRS 9 -standardin käyttöönotolla ei odoteta olevan merkittävää vaikutusta konsernin taseeseen, koska pääosa 
rahoitusvaroista kirjataan jo tällä hetkellä käyvin arvoin taseeseen. Tulevilla raportointikausilla rahoitusvarojen 
käyvän arvon muutokset esitetään kuitenkin tuloslaskelmalla, minkä odotetaan lisäävän tulosheilahteluita.

IFRS 17:n ja IFRS 9:n käyttöönoton odotetaan johtavan merkittäviin muutoksiin tilinpäätöksen esittämisessä 
sekä tilinpäätöksen liitetietojen laajuudessa. 

Sampo-konserni on laatinut raportointikauden aikana alustavan IFRS 17:n mukaisen avaavan taseen laskelman 
tilanteesta 1.1.2022. Alustavaan laskelmaan perustuen siirtymän nettovaikutuksen IFRS 17:n mukaiseen  
avaavaan taseeseen ei odoteta olevan merkittävä. Laskennan alustavien tulosten perusteella sekä saamisten 
että velkojen odotetaan pienenevän johtuen pääasiassa vakuutusmaksusaamisten ja vakuutusten aktivoitujen 
hankintamenojen uudelleenluokittelusta saamisista vakuutusvelkoihin. Lisäksi merkittävä osa 
henkivakuutustoiminnan vakuutussopimuksista tulee kuulumaan IFRS 9:n soveltamisalaan, joihin ei sovelleta 
palvelumarginaalia. Näin ollen sopimuksiin sisältyvän palvelumarginaalin odotetaan olevan melko rajallinen ja 
pienenevän edelleen sitä mukaan kuin konsernin laskuperustekorollisten sopimusten erääntyminen jatkuu.

Sampo-konserni tekee lisää rinnakkaisajoja ja analyyseja tilikauden aikana ja näin ollen lopulliset IFRS 17:n 
vaikutukset voivat poiketa alustavista arvioista. Sampo-konserni julkaisee alustavan ja ylätasoisen 
vaikutusarvion virtuaalisessa IFRS 17 -tilaisuudessa 1.12.2022. Tilaisuuden materiaali tulee olemaan saatavilla 
osoitteessa www.sampo.com. 

 IFRS 17 käyttöönotolla ei odoteta vaikuttavan Solvenssi II laskentamenetelmien soveltamiseen.
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Laaja tuloslaskelma segmenteittäin 1.1.–30.9.2022

Milj. e If
Top- 

danmark Hastings Mandatum
Omistus- 

yhteisö Elim. Konserni

Vakuutusmaksutulo  4 037  2 084  542  1 029  —  —  7 692 

Sijoitustoiminnan nettotuotot  172  -1 812  10  -901  187  -4  -2 348 

Liiketoiminnan muut tuotot  101  1  306  26  103  -5  532 

Korvauskulut  -2 221  -1 420  -328  -781  —  2  -4 748 

Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen 
muutos  -287  1 586  -120  942  —  -3  2 117 

Henkilöstökulut  -501  -223  -122  -56  -18  —  -919 

Liiketoiminnan muut kulut  -375  -113  -235  -60  -11  5  -788 

Rahoituskulut  -7  -14  11  -10  -81  5  -95 

Osuus osakkuusyhtiöiden voitoista/
tappioista  13  3  —  0  15  —  31 

Voitto ennen veroja  932  92  65  189  194  0  1 472 

Verot  -191  -18  -8  -37  0  —  -255 

Tilikauden voitto  741  74  57  152  194  0  1 218 

Kauden muut laajan tuloksen erät

Erät, jotka voidaan siirtää 
tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot  -151  1  -101  —  -23  —  -274 

Myytävissä olevat rahoitusvarat  -961  —  -93  -599  -176  —  -1 829 

Osuus osakkuusyhtiöiden laajan 
tuloksen eristä  —  —  —  —  -5  —  -5 

Verot
 198  —  —  132  40  —  370 

Erät, jotka voidaan siirtää 
tulosvaikutteisiksi yhteensä nettona 
verojen jälkeen  -914  1  -193  -467  -164  —  -1 738 

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä 
syntyvät vakuutusmatemaattiset voitot 
ja tappiot  60  —  —  —  —  —  60 

Verot  -12  —  —  —  —  —  -12 

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi 
yhteensä nettona verojen jälkeen  47  —  —  —  —  —  47 

TILIKAUDEN LAAJA TULOS  -126  75  -136  -315  29  —  -473 

Tilikauden voitosta
Emoyhtiön omistajien osuus  1 172 

Määräysvallattomien osuus  45 

Tilikauden laajasta tuloksesta

Emoyhtiön omistajien osuus  -519 

Määräysvallattomien osuus  45 
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Laaja tuloslaskelma segmenteittäin 1.1.–30.9.2021

Milj. e If
Top- 

danmark Hastings Mandatum
Omistus- 

yhteisö Elim. Konserni

Vakuutusmaksutulo  3 808    2 089    382    960    —    —    7 239   

Sijoitustoiminnan nettotuotot  161   877   8   1 188   53   -10   2 276  

Liiketoiminnan muut tuotot  89   1   270   29   12   -14   387  

Korvauskulut  -2 118   -1 464   -236   -821   —   5   -4 633  

Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen 
muutos  -265   -979   -10   -1 038   —   -4   -2 295  

Henkilöstökulut  -470   -220   -125   -47   -20   —   -881  

Liiketoiminnan muut kulut  -368   -91   -169   -62   -10   14   -686  

Rahoituskulut  -14   -9   -4   -10   -82   9   -110  

Osuus osakkuusyritysten voitoista/ 
tappioista  -6   52   —   1   395   —   441  
Arvonalentumistappioiden palautus 
Nordean osakkeista  —   —   —   —   237   —   237  

Voitto ennen veroja  818   256   115   201   584   0   1 974  

Verot  -171   -57   -37   -38   -9   —   -313  

Tilikauden voitto  647   199   78   163   575   0   1 662  

Kauden muut laajan tuloksen erät

Erät, jotka voidaan siirtää 
tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot  -6   6   68   —   -4   —   64  

Myytävissä olevat rahoitusvarat  67   —   -11   130   181   —   367  

Osuus osakkuusyhtiöiden laajan 
tuloksen eristä  —   —   —   —   102   —   102  

Verot  -12   —   —   -26   -36   —   -75  

Erät, jotka voidaan siirtää 
tulosvaikutteisiksi yhteensä nettona 
verojen jälkeen  49   6   57   104   243   —   458  

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä 
syntyvät vakuutusmatemaattiset voitot 
ja tappiot  75  —  —  —  —  —  75 

Verot  -15  —  —  —  —  —  -15 

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi 
yhteensä nettona verojen jälkeen  59  —  —  —  —  —  59 

TILIKAUDEN LAAJA TULOS  755  205  135  266  818  0  2 179 

Tilikauden voitosta
Emoyhtiön omistajien osuus  1 519 

Määräysvallattomien osuus  143 

Tilikauden laajasta tuloksesta
Emoyhtiön omistajien osuus  2 040 

Määräysvallattomien osuus  140 
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Tase segmenteittäin 30.9.2022

Milj. e If
Top- 

danmark Hastings Mandatum
Omistus- 

yhteisö Elim. Konserni

Varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet  180    117    24    26    3    —    351   

Sijoituskiinteistöt  1  —  —  170  —  —  171 

Aineettomat hyödykkeet  595  1 235  1 507  172  1  —  3 509 

Sijoitukset osakkuusyrityksissä  6  7  0  4  422  —  440 

Rahoitusvarat  10 976  1 705  1 015  3 803  8 052  -6 727  18 823 

Sijoitussidonnaisten sopimusten 
katteena olevat sijoitukset  —  —  —  9 766  —  -8  9 758 

Laskennalliset verosaamiset  4  10  —  —  —  -4  10 

Saamiset jälleenvakuutussopimuksista  387  95  1 833  1  —  —  2 317 

Muut varat  2 062  175  809  274  84  -3  3 401 

Käteiset varat  369  8  267  652  1 393  —  2 688 

Myytävänä olevat omaisuuserät  —  12 213  —  —  —  —  12 213 

Varat yhteensä  14 579  15 565  5 455  14 869  9 955  -6 743  53 680 

Velat

Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista  9 175  1 881  2 892  3 015  —  —  16 963 

Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja 
sijoitussopimuksista  —  —  —  9 710  —  -8  9 702 

Huonomman etuoikeuden omaavat 
lainat  229  255  —  350  1 488  -320  2 003 

Muut rahoitusvelat  19  143  54  25  1 346  —  1 588 

Laskennalliset verovelat  190  129  114  60  0  —  493 

Varaukset  7  —  —  —  —  —  7 

Eläkevelvoitteet  22  —  —  —  —  —  22 

Muut velat  1 101  98  538  247  104  -3  2 086 

Myytävänä oleviin omaisuuseriin 
liittyvät velat  —  11 306  —  —  —  —  11 306 

Velat yhteensä  10 743  13 812  3 598  13 408  2 939  -331  44 170 

Oma pääoma

Osakepääoma  98 

Rahastot  1 530 

Kertyneet voittovarat  7 962 

Muut oman pääoman erät  -589 

Emoyhtiön omistajien osuus  9 002 
Määräysvallattomien osuus  508 

Oma pääoma yhteensä  9 510 

Oma pääoma ja velat yhteensä  53 680 
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Tase segmenteittäin 31.12.2021

Milj. e If
Topdan-

mark Hastings Mandatum
Omistus- 

yhteisö Elim. Konserni

Varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet  196    121    26    28    4    —    375   

Sijoituskiinteistöt  1  394  —  173  —  —  568 

Aineettomat hyödykkeet  629  1 387  1 606  171  1  —  3 794 

Sijoitukset osakkuusyrityksissä  17  313  0  1  447  —  777 

Rahoitusvarat  11 088  5 493  966  4 427  7 654  -6 308  23 321 

Sijoitussidonnaisten sopimusten 
katteena olevat sijoitukset  —  9 164  —  10 558  —  -11  19 711 

Laskennalliset verosaamiset  4  12  27  —  —  -4  39 

Saamiset jälleenvakuutussopimuksista  322  91  1 880  1  —  —  2 295 

Muut varat  1 873  258  639  157  55  -4  2 977 

Käteiset varat  521  153  159  954  3 031  —  4 819 

Myytävänä olevat omaisuuserät  —  —  —  196  2 189  —  2 385 

Varat yhteensä  14 651  17 385  5 305  16 668  13 380  -6 328  61 061 

Velat

Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista  9 034  5 311  2 787  3 236  —  —  20 369 

Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja 
sijoitussopimuksista  —  9 036  —  10 525  —  -11  19 550 

Huonomman etuoikeuden omaavat 
lainat  243  255  —  349  1 487  -320  2 016 

Muut rahoitusvelat  8  83  329  29  1 881  —  2 330 

Laskennalliset verovelat  353  151  143  167  40  —  855 

Varaukset  9  —  —  —  —  —  9 

Eläkevelvoitteet  26  —  —  —  —  —  26 

Muut velat  1 018  452  447  237  96  -4  2 246 

Myytävänä oleviin omaisuuseriin 
liittyvät velat  —  —  —  196  —  —  196 

Velat yhteensä  10 690  15 289  3 706  14 741  3 505  -335  47 597 

Oma pääoma

Osakepääoma  98 

Rahastot  1 530 

Kertyneet voittovarat  9 952 

Muut oman pääoman erät  1 208 

Emoyhtiön omistajien osuus  12 788 
Määräysvallattomien osuus  676 

Oma pääoma yhteensä  13 464 

Oma pääoma ja velat yhteensä  61 061 
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Muut liitetiedot, Milj. e
1 Vakuutusmaksutulo

1–9/2022 1–9/2021

Vahinkovakuutus  6 493  6 088 

Henkivakuutus

Vakuutussopimukset  1 257  1 296 

Sijoitussopimukset  786  696 

Vakuutusmaksutulo yhteensä, brutto  8 536  8 079 

Jälleenvakuuttajien osuus

Vahinkovakuutus  -836  -833 

Henkivakuutus, vakuutussopimukset  -8  -8 

Jälleenvakuutus yhteensä  -844  -840 

Konsernin vakuutusmaksutulo yhteensä, netto  7 692  7 239 

OSAVUOSIRAPORTTI  TAMMI-SYYSKUULTA 2022

37



2 Sijoitustoiminnan nettotuotot
1–9/2022 1–9/2021

Rahoitusvaroista

Johdannaissopimukset   -376     -72   

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

Saamistodistukset  -372  -51 

Osakkeet ja osuudet  -70  145 

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat yhteensä  -441  93 

Lainat ja muut saamiset  22  19 

Myytävissä olevat rahoitusvarat

Saamistodistukset  234  208 

Osakkeet ja osuudet  195  294 

Myytävissä olevat rahoitusvarat yhteensä  429  502 

Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset

Saamistodistukset  -233  154 

Osakkeet ja osuudet  -1 482  1 424 

Johdannaissopimukset  -727  137 

Lainat ja muut saamiset  4  -4 

Muut varat  11  69 

Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset yhteensä  -2 427  1 781 

Rahoitusvarat yhteensä  -2 793  2 323 

Muut tuotot ja kulut

Palkkiotuotot, netto  -5  -11 

Kulut muista kuin rahoitusveloista  -9  -12 

Vahinkovakuutuksen diskonttauksen purkuvaikutus  191  51 

Nettotuotot sijoituskiinteistöistä  18  60 

Henkivakuutusasiakkaiden puolesta maksetut verot  93  -134 

Osinkotuotot  157  — 

Muut tuotot ja kulut yhteensä  445  -47 

Konsernin sijoitustoiminnan nettotuotot, yhteensä  -2 348  2 276 
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3 Liiketoiminnan muut tuotot 

1–9/2022 1–9/2021

Muut tuotot  344    213   

Muut vakuutustekniset tuotot  101    89   

Broker-toimintaan liittyvät tuotot  87    84   

Konsernin liiketoiminnan muut tuotot yhteensä  532  387 

Ifin liiketoiminnan muista tuotoista noin 101 miljoonaa euroa (89) on vakuutustoimintaan liittyviä tuottoja, 
joihin ei sisälly vakuutusriskin siirtymistä. Tällaiset tuotot kertyvät pääosin mm. vakuutussopimusten 
myyntikomissioista sekä hallintoon ja korvauksiin liittyvistä palveluista, joita suoritetaan muiden osapuolten 
puolesta. Nämä tuotot ovat  IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista -standardin alaisia eriä. Lisäksi 
liiketoiminnan muissa tuotoissa on  Ifin tytäryhtiö Viking Assistance Group AS:n tarjoamien tiepalveluiden 
tuotot, jotka kirjataan tulokseen palvelun tultua suoritetuksi. 

Hastingsin liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyy 165 miljoonaa euroa (157) IFRS 15 -standardin alaisia 
tuottoja, jotka koostuvat palkkiosta ja komissioista palveluntarjoajille, lisätuotetuotoista sekä muista 
vähittäismyyntituotoista. Myös broker-toimintaan liittyvät tuotot ovat IFRS 15 -standardin alaisia tuottoja.

4 Rahoitusvarat
09/2022 12/2021

Johdannaissopimukset  62   45  

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitusvarat

Saamistodistukset  1 586  4 494 

Osakkeet ja osuudet  116  686 

Talletukset  61  352 

Muut  1  1 

Yhteensä  1 763  5 533 

Lainat ja muut saamiset  403  387 

Myytävissä olevat rahoitusvarat

Saamistodistukset  13 316  12 901 

Osakkeet ja osuudet  3 279  4 464 

Yhteensä  16 594  17 365 

Konsernin rahoitusvarat yhteensä  18 823  23 321 
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5 Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista
09/2022 12/2021

Vakuutussopimukset

Vakuutusmaksuvastuu

Vahinkovakuutus  3 760  3 340 

Henkivakuutus

Vakuutussopimukset  1 350  1 460 

Sijoitussopimukset  24  28 

Korvausvastuu

Vahinkovakuutus  10 187  10 781 

Henkivakuutus  1 641  1 759 

Henkivakuutuksen velka vakuutuksenottajille  —  3 012 

Konsernin velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista yhteensä  16 963  20 369 

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.

6 Rahoitusvelat
09/2022 12/2021

Velat, joilla on huonompi etuoikeus

Pääomalainat  2 003   2 016  

Velat, joilla on huonompi etuoikeus yhteensä  2 003  2 016 

Muut rahoitusvelat

Johdannaissopimukset  119   121  

Liikkeeseen lasketut velkakirjat

Joukkovelkakirjalainat  1 317  2 195 

Muut

Nostot luottolimiitistä  54  12 

Velat luottolaitoksille  98  — 

Talletusvelat jälleenvakuuttajille  —  1 

Konsernin muut rahoitusvelat yhteensä  1 588  2 330 

Konsernin rahoitusvelat yhteensä  3 590  4 345 

Hastings on solminut rahoituslaitoksen kanssa yhteensä 85 miljoonan euron luottolimiittisopimuksen, josta 
raportointihetkellä on nostamatta yhteensä 31 miljoonaa euroa. Luottolimiitti erääntyy 23.11.2023, mutta 
sopimukseen sisältyy jatko-optio. Lisäksi Hastingsillä on nostamaton luottolimiittisopimus Sampo Oyj:n 
kanssa. Luottolimiitti on yhteensä 89 miljoonaa euroa ja se erääntyy 29.10.2026. 

Hastings lunasti 250 miljoonan Englannin punnan (noin 290 miljoonan euron) joukkovelkakirjalainansa 
13.9.2022 kokonaan nimellisarvoonsa
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7 Myytävänä olevat omaisuuserät

Topdanmarkin henkivakuutustoimintojen myynti
Topdanmark Forsikring A/S allekirjoitti 18.03.2022 sopimuksen Topdanmark Liv Holding A/S:n ja sen 
tytäryhtiöiden myynnistä Nordea Life Holding AB:lle. Sovittu myyntihinta on noin 270 miljoonaa euroa sen 
jälkeen kun kaupan toteutumista edeltävä osinko on maksettu Topdanmarkille.

IFRS 5:n Myytävänä olevat omaisuuserät ja lopetetut toiminnot -standardin mukaisesti Topdanmark on 
esittänyt henkivakuutustoimintonsa lopetettuna liiketoimintona ensimmäisen kvartaalin 2022 
raportoinnissaan. Lopetettujen toimintojen osuus tuloslaskelmalla oli noin 14 miljoonaa euroa (25). Varat ja 
velat on luokiteltu myytävänä oleviin omaisuuseriin ja niihin liittyviin velkoihin.

Kirjanpidollinen käsittely Sampo-konsernissa 

Sampo-konsernissa Topdanmarkin henkivakuutustoiminnot eivät edusta merkittävää liiketoimintoa tai 
maantieteellistä aluetta, joten myyntiä ei ole käsitelty lopetettuna toimintona. Sen sijaan Topdanmarkin 
henkivakuutustoiminnan varat ja velat on luokiteltu myytävänä oleviksi omaisuuseriksi ja niihin liittyviksi 
veloiksi. Nämä erät esitetään erikseen taseella.

Tilikauden 2021 päättyessä Topdanmarkin henkivakuutustoiminnan oma pääoma oli noin 254 miljoonaa euroa 
ja taseen loppusumma 13 599 miljoonaa euroa.

Mandatumin Baltian henkivakuutusliiketoiminta 
Mandatum Life allekirjoitti 15.6.2021 sopimuksen Baltian henkivakuutusliiketoimintojen myynnistä 
liettualaiselle Invalda INVL -konsernille. Kaupan yhteydessä koko Mandatum Lifen Baltian 
henkivakuutusliiketoiminta siirtyi Invalda INVL -konsernille. Kauppa toteutettiin kesäkuun viimeisenä päivänä 
ja määräysvalta siirtyi 1.7.2022. 

Sopimuksen kohteen oleva sopimuskanta sisältyi pääasiassa Lifen Sijoitussidonnaiset tuotteet -segmenttiin. 
Laskuperustekorollisen kannan vaikutus Lifen Muut tuotteet ja Palvelut -segmentin sijoitustoiminnan ja 
kustannusliikkeen tulokseen oli vähäinen. 
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8 Raportointikauden jälkeiset tapahtumat

Omien osakkeiden osto-ohjelma
Sammon 9.6.2022 julkistama omien osakkeiden takaisinosto-ohjelma jatkui raportointikauden päättymisen 
jälkeen. Yhtiö oli perjantain 28.10.2022 pörssikaupankäynnin päättymiseen mennessä ostanut yhteensä            
13 592 145 Sammon A-osaketta, joka oli 2,55 prosenttia Sampo Oyj:n koko osakemäärästä. Osto-ohjelman 

etenemistä voi seurata osoitteessa www.sampo.com/tiedotteet.
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