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SANTRAUKA
„Mandatum Life Insurance Company Limited“ (toliau – Bendrovė arba „Mandatum Life“) yra
moki ir gerbiama Suomijos finansinių paslaugų teikėja. Ji priklauso įmonių grupei „Sampo“.
„Mandatum Life“ veikia Suomijoje ir Baltijos šalyse, siūlo kaupiamąjį ir pensijų draudimą,
taip pat draudimą mirties, sergamumo ir neįgalumo rizikai padengti. „Mandatum Life“ yra
pirmaujantis draudikas tarp siūlančių pensijų draudimą verslo segmente, kuris ir yra kertinis
akmuo „Mandatum Life“ klientų strategijoje.
2018 metais įmonių grupės „Mandatum Life“ pelnas iki mokesčių, apskaičiuotas pagal
Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus išaugo iki 450 (236) mln. eurų. Bendrosios
pajamos po mokesčių, atsižvelgiant į rinkos vertės pokyčius, sumažėjo iki 112 (188) mln. eurų.
Išlaidų rezultatas pasiekė naują rekordinį 35 (33) mln. eurų lygį. Rizikos rezultatas buvo 33
(35) mln. eurų. Pasirašytos tiesioginio draudimo įmokos padidėjo iki 1 074 (960) mln. eurų.
Pasirašytos įmokos pagal investicinio gyvybės draudimo sutartis išaugo iki 976 (850) mln.
eurų.
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 „Mandatum Life“ ir Danske bankas paskelbė, kad tarpininkavimo
bendradarbiavimas bus tęsiamas, o draudimo sutarčių portfelis liks „Mandatum Life“. Pagal
naują šalių bendradarbiavimo susitarimą, Danske bankas „Mandatum Life“ sumokėjo
vienkartinę 197 mln. eurų sumą.
2018 m. gruodžio 31 dieną pagal Draudimo bendrovių įstatymą įvertintos „Mandatum
Life“ nuosavos lėšos, atsižvelgiant į techniniams atidėjiniams pritaikytų pereinamojo
laikotarpio priemonių poveikį, sudarė 1 740 (1 977) mln. eurų. Pagal Draudimo bendrovių
įstatymą apskaičiuotas bendrovės mokumo kapitalo reikalavimas, įvertinus nuosavybės
vertybinių popierių rizikai pritaikytą pereinamojo laikotarpio priemonių poveikį, siekė 990 (1
087) mln. eurų, o minimalus kapitalo reikalavimas buvo 248 (272) mln. eurų. Taigi
„Mandatum Life“ atitinka teisės aktuose nustatytus mokumo kapitalo reikalavimus.
Nuosavos lėšos ir mokumo kapitalo reikalavimas 2018.12.31 (mEUR)
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Kalbant apie kapitalo reikalavimus, reikšmingiausios įmonės rizikos yra turto ir įsipareigojimų
rinkos rizika bei ilgaamžiškumo ir sutarčių nutraukimo rizikos, kurios priklauso gyvybės
draudimo veiklos rizikai. Be to, operacinė ir verslo rizikos yra pagrindinės rizikos, susijusios
su įmonės veikla ir tęstinumu.

