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2017 m. gruodžio 31 dieną pagal Mokumas II reikalavimus įvertintos „Mandatum Life
Insurance Company“ (toliau – Bendrovė arba „Mandatum Life“) nuosavos lėšos, atsižvelgiant
į techniniams atidėjiniams pritaikytų pereinamojo laikotarpio priemonių poveikį, sudarė 1 977
(1 951) mln. eurų. Pagal Mokumas II nuostatas apskaičiuotas bendrovės mokumo kapitalo
reikalavimas, įvertinus nuosavybės vertybinių popierių rizikai pritaikytą pereinamojo
laikotarpio priemonių poveikį, siekė 1 087 (1 101) mln. eurų, o minimalus kapitalo
reikalavimas buvo 272 (275) mln. eurų. Taigi, „Mandatum Life“ atitinka teisės aktuose
nustatytus mokumo kapitalo reikalavimus.

Nuosavos lėšos ir mokumo kapitalo reikalavimas 2017.12.31 (mEUR)
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„Mandatum Life“ nuosavos lėšos, be techniniams atidėjiniams pritaikytų pereinamojo
laikotarpio priemonių, būtų 1 555 (1 499) mln. eurų, o mokumo kapitalo reikalavimas, be
nuosavybės vertybinių popierių rizikai pritaikyto pereinamojo laikotarpio priemonių, sudarytų
1 220 (1 302) mln. eurų. Pereinamojo laikotarpio priemonės techniniams atidėjiniams gali būti
taikomos iki 2031 metų pabaigos, o nuosavybės vertybinių popierių rizikos sakaičiavimui iki
2022 metų pabaigos. Iki pereinamųjų laikotarpių pabaigos techininiai atidėjiniai
įsipareigojimams su teise dalytis pelną ženkliai sumažės, tuo pačiu sumažindami ir mokumo
kapitalo reikalavimus. Todėl tikėtina, kad Bendrovės mokumo rodiklis per pereinamuosius
laikotarpius keisis teigiama linkme.

Ataskaitiniu 2017 metų laikotarpiu reikšmingų pokyčių Bendrovės veiklos ir pelningumo,
valdymo sistemos, rizikos pobūdžio, vertinimo mokumo tikslais bei kapitalo valdymo srityse
nebuvo. 2016 metų pabaigoje „Mandatum Life“ paskelbė apie nutraukiamą bendradarbiavimą
su Danske banku, tuo pačiu pranešdama apie sprendimą įgyvendinti savo teisę parduoti
Danske bankui draudimo sutarčių, sudarytų tarpininkaujant Danske bankui, portfelį. Tačiau,
2018 metų balandžio 24 dieną „Manadtum Life“ ir Danske bankas paskelbė, kad
tarpininkavimo bendradarbiavimas bus tęsiamas, o draudimo sutarčių portfelis liks
„Mandatum Life“. Danske bankas „Mandatum Life“ sumokės vienkartinę 197 mln. eurų sumą,
tuo pačiu „Madatum Life“ padidins komisinį atlyginimą mokamą Danske bankui tiek už
naujus pardavimus, tiek ir už egzistuojantį portfelį. Šis susitarimas teigiamai paveiks
Bendrovės mokumo rodiklį, nuosavoms lėšoms (įvertinus atidėtųjų mokesčių įsipareigojimų
poveikį) išaugus daugiau nei 100 mln. eurų.

