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Konsernin IFRS-tilinpäätös
Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Milj. eMilj. e LiitLiitee 1-12/20161-12/2016 1-12/20151-12/2015

Vakuutusmaksutulo 1 8 5 375 5 522

Sijoitustoiminnan nettotuotot 2 10 18 827 998

Liiketoiminnan muut tuotot 50 46

Korvaukset 3 8 -3 627 -3 917

Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos 4 -448 -502

Henkilöstökulut 5 -574 -438

Liiketoiminnan muut kulut 6 8 -551 -545

Rahoituskulut 10 -18 -68

Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista 14 837 793

TTilikilikauden vauden voittoitto ennen vo ennen vererojaoja 11 871871 11 888888

Verot 21 22 23 -221 -232

TTilikilikauden vauden voittoittoo 11 650650 11 656656

KKauden muut laajan tulokauden muut laajan tuloksen ersen eräätt

ErEräät, jotkt, jotka va voidaan siirtää tulosoidaan siirtää tulosvvaikaikuttutteisikeisiksisi 23 24

Muuntoerot -80 -35

Myytävissä olevat rahoitusvarat 225 -106

Osuus osakkuusyhtiöiden muun laajan tuloksen eristä 19 16

Verot -49 21

ErEräät, jotkt, jotka va voidaan siirtää tulosoidaan siirtää tulosvvaikaikuttutteisikeisiksi yhtsi yhteensä netteensä nettona vona vererojen jälkojen jälkeeneen 115115 -103-103

ErEräät, joita ei siirrt, joita ei siirretä tulosetä tulosvvaikaikuttutteisikeisiksisi

Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä syntyvät vakuutusmatemaattiset voitot ja
tappiot

-6 14

Verot 1 -3

ErEräät, joita ei siirrt, joita ei siirretä tulosetä tulosvvaikaikuttutteisikeisiksi yhtsi yhteensä netteensä nettona vona vererojen jälkojen jälkeeneen -5-5 1111

TILIKTILIKAAUDEN LAUDEN LAAJAJA TULA TULOOSS 11 760760 11 564564

OsakOsakekekohtainen tulos (ohtainen tulos (eureuroa)oa) 9 2,952,95 2,962,96
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https://sampo-annual-report-2016-admin.stage.crasman.fi/fi/tilinpaatos/konsernin-ifrs-tilinpaatos/tilinpaatoksen-liitetiedot/konsernin-liitetiedot/1-vakuutusmaksutulo/
https://sampo-annual-report-2016-admin.stage.crasman.fi/fi/tilinpaatos/konsernin-ifrs-tilinpaatos/tilinpaatoksen-liitetiedot/konsernin-liitetiedot/8-vahinkovakuutustoiminnan-vakuutuslajiryhmakohtainen-tulos/
https://sampo-annual-report-2016-admin.stage.crasman.fi/fi/tilinpaatos/konsernin-ifrs-tilinpaatos/tilinpaatoksen-liitetiedot/konsernin-liitetiedot/2-sijoitustoiminnan-nettotuotot/
https://sampo-annual-report-2016-admin.stage.crasman.fi/fi/tilinpaatos/konsernin-ifrs-tilinpaatos/tilinpaatoksen-liitetiedot/konsernin-liitetiedot/10-rahoitusvarat-ja-velat/
https://sampo-annual-report-2016-admin.stage.crasman.fi/fi/tilinpaatos/konsernin-ifrs-tilinpaatos/tilinpaatoksen-liitetiedot/konsernin-liitetiedot/18-tason-3-kaypaan-arvoon-arvostettavien-rahoitusvarojen-muutokset/
https://sampo-annual-report-2016-admin.stage.crasman.fi/fi/tilinpaatos/konsernin-ifrs-tilinpaatos/tilinpaatoksen-liitetiedot/konsernin-liitetiedot/3-korvauskulut/
https://sampo-annual-report-2016-admin.stage.crasman.fi/fi/tilinpaatos/konsernin-ifrs-tilinpaatos/tilinpaatoksen-liitetiedot/konsernin-liitetiedot/8-vahinkovakuutustoiminnan-vakuutuslajiryhmakohtainen-tulos/
https://sampo-annual-report-2016-admin.stage.crasman.fi/fi/tilinpaatos/konsernin-ifrs-tilinpaatos/tilinpaatoksen-liitetiedot/konsernin-liitetiedot/4-vakuutus-ja-sijoitussopimusvelkojen-muutos/
https://sampo-annual-report-2016-admin.stage.crasman.fi/fi/tilinpaatos/konsernin-ifrs-tilinpaatos/tilinpaatoksen-liitetiedot/konsernin-liitetiedot/5-henkilostokulut/
https://sampo-annual-report-2016-admin.stage.crasman.fi/fi/tilinpaatos/konsernin-ifrs-tilinpaatos/tilinpaatoksen-liitetiedot/konsernin-liitetiedot/6-liiketoiminnan-muut-kulut/
https://sampo-annual-report-2016-admin.stage.crasman.fi/fi/tilinpaatos/konsernin-ifrs-tilinpaatos/tilinpaatoksen-liitetiedot/konsernin-liitetiedot/8-vahinkovakuutustoiminnan-vakuutuslajiryhmakohtainen-tulos/
https://sampo-annual-report-2016-admin.stage.crasman.fi/fi/tilinpaatos/konsernin-ifrs-tilinpaatos/tilinpaatoksen-liitetiedot/konsernin-liitetiedot/10-rahoitusvarat-ja-velat/
https://sampo-annual-report-2016-admin.stage.crasman.fi/fi/tilinpaatos/konsernin-ifrs-tilinpaatos/tilinpaatoksen-liitetiedot/konsernin-liitetiedot/14-sijoitukset-osakkuusyrityksissa/
https://sampo-annual-report-2016-admin.stage.crasman.fi/fi/tilinpaatos/konsernin-ifrs-tilinpaatos/tilinpaatoksen-liitetiedot/konsernin-liitetiedot/21-laskennalliset-verosaamiset-ja-verovelat/
https://sampo-annual-report-2016-admin.stage.crasman.fi/fi/tilinpaatos/konsernin-ifrs-tilinpaatos/tilinpaatoksen-liitetiedot/konsernin-liitetiedot/22-verot/
https://sampo-annual-report-2016-admin.stage.crasman.fi/fi/tilinpaatos/konsernin-ifrs-tilinpaatos/tilinpaatoksen-liitetiedot/konsernin-liitetiedot/23-tulosvaikutteisesti-kirjatut-laajan-tuloksen-muut-erat/
https://sampo-annual-report-2016-admin.stage.crasman.fi/fi/tilinpaatos/konsernin-ifrs-tilinpaatos/tilinpaatoksen-liitetiedot/konsernin-liitetiedot/23-tulosvaikutteisesti-kirjatut-laajan-tuloksen-muut-erat/
https://sampo-annual-report-2016-admin.stage.crasman.fi/fi/tilinpaatos/konsernin-ifrs-tilinpaatos/tilinpaatoksen-liitetiedot/konsernin-liitetiedot/24-muihin-laajan-tuloksen-eriin-liittyvat-verot/
https://sampo-annual-report-2016-admin.stage.crasman.fi/fi/tilinpaatos/konsernin-ifrs-tilinpaatos/tilinpaatoksen-liitetiedot/konsernin-liitetiedot/9-osakekohtainen-tulos/


Konsernitase, IFRS

Milj. eMilj. e LiitLiitee 12/201612/2016 12/201512/2015

VVararaatt

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 11 27 26

Sijoituskiinteistöt 12 211 191

Aineettomat hyödykkeet 13 612 724

Sijoitukset osakkuusyrityksissä 14 8 107 7 679

Rahoitusvarat 10 15 16 17 18 19 17 668 17 189

Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset 10 20 3 427 5 847

Laskennalliset verosaamiset 21 27 36

Saamiset jälleenvakuutussopimuksista 28 239 242

Muut varat 25 1 761 1 708

Käteiset varat 10 26 2 585 1 997

Myytävänä olevat omaisuuserät 37 3 291 -

VVararaat yhtt yhteensäeensä 3737 955955 3535 639639

VVelaelatt

Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista 27 13 990 14 447

Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista 28 3 407 5 841

Rahoitusvelat 10 16 17 29 3 847 2 375

Laskennalliset verovelat 21 527 468

Varaukset 30 35 51

Eläkevelvoitteet 31 79 90

Muut velat 32 933 957

Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velkaerät 37 3 202 -

VVelaelat yhtt yhteensäeensä 2626 021021 2424 228228

Oma pääomaOma pääoma 34

Osakepääoma 98 98

Rahastot 1 531 1 531

Kertyneet voittovarat 9 700 9 325

Muut oman pääoman erät 605 457

Oma pääoma yhtOma pääoma yhteensäeensä 1111 934934 1111 411411

Oma pääoma ja vOma pääoma ja velaelat yhtt yhteensäeensä 3737 955955 3535 639639
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https://sampo-annual-report-2016-admin.stage.crasman.fi/fi/tilinpaatos/konsernin-ifrs-tilinpaatos/tilinpaatoksen-liitetiedot/konsernin-liitetiedot/11-aineelliset-kayttoomaisuushyodykkeet/
https://sampo-annual-report-2016-admin.stage.crasman.fi/fi/tilinpaatos/konsernin-ifrs-tilinpaatos/tilinpaatoksen-liitetiedot/konsernin-liitetiedot/12-sijoituskiinteistot/
https://sampo-annual-report-2016-admin.stage.crasman.fi/fi/tilinpaatos/konsernin-ifrs-tilinpaatos/tilinpaatoksen-liitetiedot/konsernin-liitetiedot/13-aineettomat-hyodykkeet/
https://sampo-annual-report-2016-admin.stage.crasman.fi/fi/tilinpaatos/konsernin-ifrs-tilinpaatos/tilinpaatoksen-liitetiedot/konsernin-liitetiedot/14-sijoitukset-osakkuusyrityksissa/
https://sampo-annual-report-2016-admin.stage.crasman.fi/fi/tilinpaatos/konsernin-ifrs-tilinpaatos/tilinpaatoksen-liitetiedot/konsernin-liitetiedot/10-rahoitusvarat-ja-velat/
https://sampo-annual-report-2016-admin.stage.crasman.fi/fi/tilinpaatos/konsernin-ifrs-tilinpaatos/tilinpaatoksen-liitetiedot/konsernin-liitetiedot/15-rahoitusvarat/
https://sampo-annual-report-2016-admin.stage.crasman.fi/fi/tilinpaatos/konsernin-ifrs-tilinpaatos/tilinpaatoksen-liitetiedot/konsernin-liitetiedot/16-kayvat-arvot/
https://sampo-annual-report-2016-admin.stage.crasman.fi/fi/tilinpaatos/konsernin-ifrs-tilinpaatos/tilinpaatoksen-liitetiedot/konsernin-liitetiedot/17-kaypien-arvojen-maaritys-ja-hierarkia/
https://sampo-annual-report-2016-admin.stage.crasman.fi/fi/tilinpaatos/konsernin-ifrs-tilinpaatos/tilinpaatoksen-liitetiedot/konsernin-liitetiedot/18-tason-3-kaypaan-arvoon-arvostettavien-rahoitusvarojen-muutokset/
https://sampo-annual-report-2016-admin.stage.crasman.fi/fi/tilinpaatos/konsernin-ifrs-tilinpaatos/tilinpaatoksen-liitetiedot/konsernin-liitetiedot/19-tason-3-kaypaan-arvoon-arvostettavien-rahoitusvarojen-herkkyysanalyysi/
https://sampo-annual-report-2016-admin.stage.crasman.fi/fi/tilinpaatos/konsernin-ifrs-tilinpaatos/tilinpaatoksen-liitetiedot/konsernin-liitetiedot/10-rahoitusvarat-ja-velat/
https://sampo-annual-report-2016-admin.stage.crasman.fi/fi/tilinpaatos/konsernin-ifrs-tilinpaatos/tilinpaatoksen-liitetiedot/konsernin-liitetiedot/20-sijoitussidonnaisten-sopimusten-katteena-olevat-sijoitukset/
https://sampo-annual-report-2016-admin.stage.crasman.fi/fi/tilinpaatos/konsernin-ifrs-tilinpaatos/tilinpaatoksen-liitetiedot/konsernin-liitetiedot/21-laskennalliset-verosaamiset-ja-verovelat/
https://sampo-annual-report-2016-admin.stage.crasman.fi/fi/tilinpaatos/konsernin-ifrs-tilinpaatos/tilinpaatoksen-liitetiedot/konsernin-liitetiedot/28-velat-sijoitussidonnaisista-vakuutus-ja-sijoitussopimuksista/
https://sampo-annual-report-2016-admin.stage.crasman.fi/fi/tilinpaatos/konsernin-ifrs-tilinpaatos/tilinpaatoksen-liitetiedot/konsernin-liitetiedot/25-muut-varat/
https://sampo-annual-report-2016-admin.stage.crasman.fi/fi/tilinpaatos/konsernin-ifrs-tilinpaatos/tilinpaatoksen-liitetiedot/konsernin-liitetiedot/10-rahoitusvarat-ja-velat/
https://sampo-annual-report-2016-admin.stage.crasman.fi/fi/tilinpaatos/konsernin-ifrs-tilinpaatos/tilinpaatoksen-liitetiedot/konsernin-liitetiedot/26-kateiset-varat/
https://sampo-annual-report-2016-admin.stage.crasman.fi/fi/tilinpaatos/konsernin-ifrs-tilinpaatos/tilinpaatoksen-liitetiedot/konsernin-liitetiedot/37-myytavana-olevat-omaisuus-ja-niihin-liittyvat-velkaerat/
https://sampo-annual-report-2016-admin.stage.crasman.fi/fi/tilinpaatos/konsernin-ifrs-tilinpaatos/tilinpaatoksen-liitetiedot/konsernin-liitetiedot/27-velat-vakuutus-ja-sijoitussopimuksista/
https://sampo-annual-report-2016-admin.stage.crasman.fi/fi/tilinpaatos/konsernin-ifrs-tilinpaatos/tilinpaatoksen-liitetiedot/konsernin-liitetiedot/28-velat-sijoitussidonnaisista-vakuutus-ja-sijoitussopimuksista/
https://sampo-annual-report-2016-admin.stage.crasman.fi/fi/tilinpaatos/konsernin-ifrs-tilinpaatos/tilinpaatoksen-liitetiedot/konsernin-liitetiedot/10-rahoitusvarat-ja-velat/
https://sampo-annual-report-2016-admin.stage.crasman.fi/fi/tilinpaatos/konsernin-ifrs-tilinpaatos/tilinpaatoksen-liitetiedot/konsernin-liitetiedot/16-kayvat-arvot/
https://sampo-annual-report-2016-admin.stage.crasman.fi/fi/tilinpaatos/konsernin-ifrs-tilinpaatos/tilinpaatoksen-liitetiedot/konsernin-liitetiedot/17-kaypien-arvojen-maaritys-ja-hierarkia/
https://sampo-annual-report-2016-admin.stage.crasman.fi/fi/tilinpaatos/konsernin-ifrs-tilinpaatos/tilinpaatoksen-liitetiedot/konsernin-liitetiedot/29-rahoitusvelat/
https://sampo-annual-report-2016-admin.stage.crasman.fi/fi/tilinpaatos/konsernin-ifrs-tilinpaatos/tilinpaatoksen-liitetiedot/konsernin-liitetiedot/21-laskennalliset-verosaamiset-ja-verovelat/
https://sampo-annual-report-2016-admin.stage.crasman.fi/fi/tilinpaatos/konsernin-ifrs-tilinpaatos/tilinpaatoksen-liitetiedot/konsernin-liitetiedot/30-varaukset/
https://sampo-annual-report-2016-admin.stage.crasman.fi/fi/tilinpaatos/konsernin-ifrs-tilinpaatos/tilinpaatoksen-liitetiedot/konsernin-liitetiedot/31-elakevelvoitteet/
https://sampo-annual-report-2016-admin.stage.crasman.fi/fi/tilinpaatos/konsernin-ifrs-tilinpaatos/tilinpaatoksen-liitetiedot/konsernin-liitetiedot/32-muut-velat/
https://sampo-annual-report-2016-admin.stage.crasman.fi/fi/tilinpaatos/konsernin-ifrs-tilinpaatos/tilinpaatoksen-liitetiedot/konsernin-liitetiedot/37-myytavana-olevat-omaisuus-ja-niihin-liittyvat-velkaerat/
https://sampo-annual-report-2016-admin.stage.crasman.fi/fi/tilinpaatos/konsernin-ifrs-tilinpaatos/tilinpaatoksen-liitetiedot/konsernin-liitetiedot/34-oma-paaoma/


Laskelma oman pääoman muutoksista, IFRS

Milj. eMilj. e
OsakOsake-e-

pääomapääoma
VVarara-a-

rrahasahasttoo

Sij.Sij.
vvapaanapaan

pääomanpääoman
rrahasahasttoo

VVoittoitto-o-

vvararaatt
1)1)

MuuntMuunto-o-

ererotot
2)2)

MyMyytäytävisvissäsä
oleolevvaatt
rrahoi-ahoi-

tustusvvararaatt
3)3)

YYht.ht.

Oma pääoma 1.1.2015Oma pääoma 1.1.2015 9898 44 11 527527 88 655655 -400-400 11 039039 1010 924924

MuutMuutokokset omasset omassa pääomassa pääomassasa

Nostamatta jätettyjen osinkojen palautus 8 8

Osingonjako -1 092 -1 092

Osuus osakkuusyhtiön muista oman
pääoman muutoksista

7 7

Kauden voitto 1 656 1 656

Muut laajan tuloksen erät 90 -72 -111 -92

Oma pääoma 31.12.2015Oma pääoma 31.12.2015 9898 44 11 527527 99 325325 -472-472 929929 1111 411411

MuutMuutokokset omasset omassa pääomassa pääomassasa

Nostamatta jätettyjen osinkojen palautus 9 9

Osingonjako -1 204 -1 204

Osuus osakkuusyhtiön muista oman
pääoman muutoksista

-42 -42

Kauden voitto 1 650 1 650

Muut laajan tuloksen erät -38 -47 195 110

Oma pääoma 31.12.2016Oma pääoma 31.12.2016 9898 44 11 527527 99 700700 -518-518 11 124124 1111 934934

1) IAS 19 Eläkevelvoitteet standardin nettovaikutus voittovaroihin oli -38 (90) milj. e.

2) Muut laajan tuloksen erät sisältävät myös konsernin omistusosuuden mukaisen osuuden osakkuusyhtiö Nordean vastaavista eristä. Voittovarat sisältävät -34 (80) milj. euron
osuuden Nordean etuuspohjaisten eläkkeiden vakuutusmatemaattisista voitoista/tappioista. Muuntoerot sisältävät 33 (-37) milj. euron osuuden Nordean muuntoeroista.
Myytävissä olevat varat puolestaan sisältävät 19 (-26) milj. euron osuuden Nordean myytävissä olevien rahoitusvarojen käypien arvojen muutoksista.

3) Myytävissä olevista rahoitusvaroista on kirjattu omaan pääomaan kauden arvostusta 216 (244) milj. euroa. Kauden tulokseen on siirretty -29 (-318) milj. euroa. Eriytetylle
Suomi-vakuutuskannalle siirretty osuus oli -11 (-10) milj. euroa.

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

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

LiikLiiketetoiminnan roiminnan rahaahavirtavirta

Voitto ennen veroja 1 871 1 888

OikOikaisut:aisut:

Poistot 18 16

Realisoitumattomat arvostusvoitot ja -tappiot -223 -170

Sijoitusten myyntivoitot ja -tappiot -92 -377

Vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos 666 550

Muut oikaisut -550 -1 037

OikOikaisut yhtaisut yhteensäeensä -180-180 -1-1 018018

LiikLiiketetoiminnan voiminnan vararojen lisäojen lisäyys (-) tai vs (-) tai vähennähennyys (+)s (+)

Sijoitukset
*) -1 184 -201

Muut varat -95 56

YYhthteensäeensä -1-1 280280 -145-145

LiikLiiketetoiminnan voiminnan velkelkojen lisäojen lisäyys (+) tai vs (+) tai vähennähennyys (-)s (-)

Rahoitusvelat 20 -7

Muut velat 35 -77

Maksetut korot ja tuloverot -271 -318

YYhthteensäeensä -216-216 -401-401

LiikLiiketetoiminnasoiminnasta kta kertyneet nettertyneet nettororahaahavvararaatt 195195 323323

InInvvesesttointien rointien rahaahavirtavirta

Investoinnit tytär- ja osakkuusyhtiöosakkeisiin 356 591

Nettoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -13 -8

InInvvesesttoinneisoinneista kta kertyneet nettertyneet nettororahaahavvararaatt 343343 582582

RahoitusRahoitusttoiminnan roiminnan rahaahavirtavirta

Maksetut osingot -1 192 -1 079

Liikkeeseen lasketut velkakirjat, liikkeeseen laskut 2 271 1 011

Liikkeeseen lasketut velkakirjat, lyhennykset -1 002 -931

RahoitukRahoituksessesta kta kertyneet nettertyneet nettoovvararaatt 7878 -999-999

RahaRahavirrvirraat yhtt yhteensäeensä 616616 -93-93

Rahavarat tilikauden alussa 1 997 2 074

Muuntoerot -27 15

Rahavarat tilikauden lopussa 2 585 1 997

RahaRahavvararojen nettojen nettomuutomuutosos 616616 -93-93

LisäLisätiettietoa roa rahaahavirtalaskvirtalaskelmaan:elmaan: 20162016 20152015

Saadut korot 432 427

Maksetut korot -117 -115

Saadut osingot 122 93

*) 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 sekä muita lyhytaikaisia enintään 3 kk:n talletuksia.
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TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Yhteenveto merkittävistä tilinpäätöksen
laatimisperiaatteista

Sammon konsernitilinpäätös vuodelta 2016 on laadittu
kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International
Financial Reporting Standards, ”IFRSs”) mukaisesti.
Tilinpäätöstä laadittaessa Sampo on soveltanut kaikkia
liiketoimintaansa liittyviä 31.12.2016 voimassa olleita
ja EU:n komission hyväksymiä standardeja ja
tulkintoja.

Kuluneella tilikaudella käyttöönotetuilla standardeilla
tai vuosittaisilla lisäyksillä standardeihin ei ollut
merkittävää vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

Konsernitilinpäätöksen liitetietojen laadinnassa on
otettu huomioon myös suomalainen kirjanpito- ja
yhteisölainsäädäntö sekä viranomaissäännökset. Osa
riskeistä vaadittavista liitetiedoista on esitetty
konsernitilinpäätöksen Riskienhallinta- osiossa.

Tilinpäätöksen arvostamisperusta on alkuperäinen
hankintameno lukuun ottamatta käypään arvoon
tulosvaikutteisesti kirjattavia rahoitusvaroja ja –velkoja,
myytävissä olevia rahoitusvaroja, suojauskohteita
käyvän arvon suojauksessa sekä oman pääoman
ehtoisina instrumentteina suoritettavia
osakeperusteisia maksuja, jotka arvostetaan käypään
arvoon.

Konsernitilinpäätös esitetään euroina pyöristettynä
lähimpään miljoonaan, ellei toisin ole mainittu.

Sampo Oyj:n hallitus hyväksyi tilinpäätöksen
julkaistavaksi 8. helmikuuta 2017.

KKonsernitilinpääonsernitilinpäättösös

Tytäryhtiöt

Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiö Sampo Oyj:n ja
sen tytäryhtiöiden tilinpäätökset. Tytäryhtiöinä
käsitellään yhtiöt, joissa konsernilla on määräysvalta.
Määräysvalta toteutuu, kun konsernilla on yli puolet
äänivallasta tai sillä on muutoin määräysvalta määrätä
yrityksen talouden ja liiketoiminnan periaatteista
hyödyn saamiseksi sen toiminnasta. Hankitut yritykset
yhdistellään tytäryhtiöinä siitä päivästä lähtien, kun
konserni on saanut määräysvallan ja luovutetut

tytäryhtiöt siihen päivään saakka, kun määräysvalta
lakkaa.

Tytäryhtiöiden hankinnat käsitellään
hankintamenomenetelmällä. Hankintameno
kohdistetaan hankinnan kohteen yksilöitävissä oleville
varoille, veloille ja ehdollisille veloille, jotka
arvostetaan hankinta-ajankohdan käypään arvoon.
Mahdollinen määräysvallattomien omistajien osuus
hankinnan kohteessa arvostetaan joko käypään arvoon
tai määrään, joka vastaa määräysvallattomien
omistajien suhteellista osuutta hankitun tytäryhtiön
nettovarallisuudesta. Hankekohtaisesti valitulla
käsittelytavalla on vaikutusta sekä kirjattavaan
vähemmistöosuuden että liikearvon määrään. Määrä,
jolla maksettu vastike, määräysvallattomien omistajien
osuus sekä mahdollisesti aiemmin omistettu osuus
yhteen laskettuina ylittävät konsernin osuuden
hankitun yhtiön nettovarallisuuden käyvästä arvosta,
kirjataan liikearvoksi.

Konsernitilinpäätös laaditaan soveltaen yhtenäisiä
laadintaperiaatteita samankaltaisissa olosuhteissa
toteutuviin samanlaisin liiketoimiin ja muihin
tapahtumiin. Konsernin sisäiset liiketapahtumat,
saamiset ja velat sekä voitot ja tappiot eliminoidaan
konsernitilinpäätöstä laadittaessa.

Osakkuusyhtiöt

Osakkuusyhtiöinä käsitellään yhtiöt, joissa konsernilla
on huomattava vaikutusvalta, mutta ei valtaa määrätä
yrityksen talouden ja liiketoiminnan periaatteista.
Jollei toisin osoiteta, huomattava vaikutusvalta
toteutuu, kun konserni omistaa 20–50 prosenttia
sijoituskohteen äänivallasta. Sijoitukset
osakkuusyhtiöihin käsitellään
pääomaosuusmenetelmällä. Hankintahetkellä
sijoitukset osakkuusyhtiöihin kirjataan
hankintamenoon, jota oikaistaan hankinta-ajankohdan
jälkeen tapahtuvalla muutoksella konsernin osuudessa
osakkuusyhtiön voitosta (tappiosta) ja muilla
muutoksilla, jotka on suoraan kirjattu osakkuusyhtiön
omaan pääomaan. Mikäli konsernin osuus
osakkuusyhtiön tappioista ylittää sijoituksen
kirjanpitoarvon, sijoitukset merkitään taseeseen nolla-
arvoon ja ylimenevät tappiot yhdistellään vain siinä
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tapauksessa, että konserni on sitoutunut
osakkuusyhtiön velvoitteiden täyttämiseen. Sijoitus
sisältää hankinnasta syntyneen liikearvon.
Realisoitumattomat voitot (tappiot) konsernin ja
osakkuusyhtiön välillä eliminoidaan konsernin
omistusosuuden mukaisesti.

Konsernin omistusosuuden mukainen osuus
osakkuusyhtiön tuloksesta on esitetty omana eränään
tuloslaskelmassa. Konsernin osuus osakkuusyhtiön
muihin laajan tuloksen eriin kirjatuista muutoksista on
esitetty konsernin muissa laajan tuloslaskelman erissä.

Jos ilmenee viitteitä siitä, että sijoituksen arvo saattaa
olla alentunut, testataan sen kirjanpitoarvo
arvonalentumisen varalta vertaamalla sitä sijoituksesta
kerrytettävissä olevaan rahamäärään. Kerrytettävissä
olevana rahamääränä pidetään käyttöarvoa tai
myynnistä aiheutuvilla menoilla vähennettyä käypää
arvoa sen mukaan kumpi niistä on suurempi. Jos
sijoituksesta kerrytettävissä oleva rahamäärä on
pienempi kuin sen kirjanpitoarvo, vähennetään
kirjanpitoarvoa kirjaamalla siitä tulosvaikutteinen
arvonalentumistappio, jonka suuruus on
kirjanpitoarvon ja kerrytettävissä olevan rahamäärän
erotus. Mikäli sijoituksesta kerrytettävissä oleva
rahamäärä myöhemmin kasvaa ja on suurempi kuin
kirjanpitoarvo peruutetaan tehty arvonalennus
vastaavasti tulosvaikutteisesti.

UlkUlkomaan romaan rahan määrahan määräisetäiset
liikliiketetoimetoimet

Konsernitilinpäätös laaditaan euroina, joka on
konsernin ja emoyhtiön toiminta- ja esittämisvaluutta.
Konserniyhtiöt ovat laatineet tilinpäätöksensä
käyttäen toimintavaluuttaa, joka on kunkin yhtiön
taloudellisen toimintaympäristön päävaluutta.
Yhtiöiden ulkomaan rahan määräiset liiketoimet
kirjataan toimintavaluutan määräisiksi
tapahtumapäivän kurssiin tai kirjauskuukauden
keskikurssiin. Tilinpäätöspäivänä ulkomaan rahan
määräiset tase-erät muutetaan yhtiön
toimintavaluutan määräisiksi tilinpäätöspäivän kurssiin.

Ulkomaan rahan määräisten liiketapahtumien ja
monetaaristen tase-erien muuttamisesta
toimintavaluutan määräisiksi aiheutuvat kurssierot
kirjataan valuuttakurssivoittoina tai –tappioina
tuloslaskelmaan. Myytävänä pidettävien ei-
monetaaristen rahoitusvarojen kurssierot kirjataan
omaan pääomaan käyvän arvon rahastoon.

Ulkomaisten tytäryritysten, joiden toimintavaluutta ei
ole euro, tuloslaskelmat muutetaan euroiksi tilikauden
keskikurssiin ja taseet tilinpäätöspäivän kurssiin.
Syntyvät kurssierot kirjataan omaan pääomaan
muuntoeroksi, jonka muutos kirjataan muihin laajan
tuloksen eriin. Kun tytäryritys myydään kokonaan tai

osittain, kertyneet muuntoerot kirjataan
tuloslaskelmaan osana myyntivoittoa tai –tappiota.

Ulkomaisten yksiköiden hankintaan liittyvä liikearvo ja
käyvän arvon oikaisut käsitellään tilinpäätöksessä kuin
ne olisivat ulkomaisen yksikön varoja ja velkoja.
Muuntoerot, jotka syntyvät näiden erien
muuntamisesta tilinpäätöspäivän kurssiin, kirjataan
omaan pääomaan ja niiden muutos muihin laajan
tuloksen eriin.

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

Konsernitilinpäätöksessä on käytetty seuraavaa
valuuttakurssia:

TTilinpääilinpäättöspäivöspäivänän

kkursurssisi

TTilikilikaudenauden

kkeskikeskikursurssisi

1 euro =

Ruotsin kruunua 9,5525 9,4676

Tanskan kruunua 7,4344 7,4453

SegmenttirSegmenttiraportaportointiointi

Konsernin segmentointi perustuu liiketoiminta-
alueisiin, joiden riskit ja kannattavuuteen vaikuttavat
lähtökohdat sekä sääntely-ympäristö poikkeavat
toisistaan. Liiketoiminnan valvonta ja ohjaus sekä
raportointi johdolle on organisoitu
liiketoimintasegmenttien mukaisesti. Konsernin
liiketoimintasegmentit ovat vahinkovakuutus-,
henkivakuutus- sekä omistusyhteisötoiminta.

Maantieteellisiä alueita koskevina tietoina on esitetty
tuotot ulkopuolisilta asiakkailta sekä pitkäaikaiset
varat. Raportoitavat segmentit ovat Suomi, Ruotsi,
Norja, Tanska ja Baltia.

Segmenttien ja yhtiöiden välisten kotimaisten ja rajat
ylittävien liiketoimien hinnoittelussa on sovellettu
markkinaehtoperiaatetta. Hinnoittelu perustuu OECD:n
siirtohinnoitteluohjeistukseen sekä EU:n
siirtohinnoitteludokumentoinnista antamaan
käytännesääntöön.

Konsernitilinpäätöksessä segmenttien väliset
liiketapahtumat, saamiset ja velat eliminoidaan rivi
riviltä.

KKororot ja osingotot ja osingot

Korkotuotot ja –kulut jaksotetaan efektiivisen koron
menetelmällä sopimuksen juoksuajalle. Tällä
menetelmällä korkotuotot ja –kulut jaksotetaan
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rahoitusinstrumentin juoksuajalle tasaisesti suhteessa
instrumentin taseessa olevaan pääomaan. Osingot
kirjataan tuotoksi sinä tilikautena, jona oikeus niiden
saamiseen on syntynyt.

PPalkkiotalkkiot

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien
rahoitusinstrumenttien palkkiot ja transaktiokulut
kirjataan suoraan tulokseen instrumentin alkuperäisen
kirjaamisen yhteydessä.

Vakuutusten hankkimisesta aiheutuvat menot
käsitellään vahinkovakuutustoiminnassa vakuutusten
aktivoituina hankintamenoina.
Henkivakuutustoiminnassa hankintamenot käsitellään
Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyvinä
palkkiokuluina.

Muut palkkiokulut sisältyvät tuloslaskelmaerään
Sijoitustoiminnan nettotuotot.

VVakakuutusmakuutusmaksutsut

Tuloslaskelmaerä Vakuutusmaksut sisältää vahinko- ja
henkivakuutustoiminnan vakuutusmaksutulon.

Vahinkovakuutustoiminnan vakuutussopimukset ovat
pääosin lyhytaikaisia vuosivakuutuksia, jolloin
vakuutusmaksu kirjataan vakuutusmaksutuloksi
vuosimaksun erääntyessä. Tilinpäätöspäivänä
vakuutusmaksutuloa oikaistaan
vakuutusmaksuvastuun muutoksella eli sillä osuudella
vakuutusmaksutulosta, joka vakuutussopimuksen
kattaman ajanjakson perusteella kuuluu seuraavalle
tilikaudelle.

Henkivakuutustoiminnan vakuutussopimuksiin ja
sijoitussopimuksiin sisältyvät vastuut ovat
pitkäaikaisia, jolloin vakuutusmaksu ja sen perusteella
maksettava korvaus eivät yleensä kohtaa samalla
tilikaudella. Vakuutusmaksut kirjautuvat maksutuloon
vakuutuslajista riippuen pääsääntöisesti
maksuperusteisesti. Veloitusperusteisesti kirjautuu osa
ryhmäeläkevakuutuksen vakuutusmaksuista.

Vakuutusmaksuvastuun muutos esitetään kuluna
erässä Vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen
muutos.

RahoitusRahoitusvvararaat ja –t ja –vvelaelatt

Rahoitusvarat ja –velat luokitellaan alkuperäisen
kirjaamisen yhteydessä niiden arvostuskäytännön
mukaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin
rahoitusvaroihin, lainoihin ja muihin saamisiin,
myytävissä oleviin rahoitusvaroihin, käypään arvoon

tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvelkoihin ja
muihin rahoitusvelkoihin.

Konsernin riskienhallintaperiaatteiden mukaisesti
sijoituksia seurataan ja hallinnoidaan käyvin arvoin
mahdollisimman ajantasaisen ja oikean kuvan
saamiseksi sijoitustoiminnasta. Sijoitukset myös
raportoidaan konsernin johdolle käyvin arvoin.
Rahoitusvaroihin kuuluvat sijoitukset ovat
joukkovelkakirjoja ja oman pääoman ehtoisia
instrumentteja. Ne on pääosin luokiteltu myytävissä
oleviksi rahoitusvaroiksi.

Henkivakuutustoiminnassa vakuutussopimuksia
koskevan standardin IFRS 4 mukaan
harkinnanvaraiseen voitonjakoon oikeutettujen
sopimusten arvostuksessa noudatetaan kansallisia
laskentaperiaatteita, tasoitusmäärää lukuun ottamatta,
eli sopimuksia ei arvosteta käypään arvoon. Näiden
sopimusten sekä oman pääoman katteena olevia
sijoituksia hallinnoidaan kokonaisuutena ja ne on
pääosin luokiteltu myytävissä oleviksi rahoitusvaroiksi.

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi
rahoitusvaroiksi on henkivakuutustoiminnassa
määritetty sijoitussidonnaisten sopimusten katteena
olevat sijoitukset, jotka esitetään taseessa omana
eränään. Myös näitä vastaava velka esitetään omana
eränään. Lisäksi ulkomaisten tytäryhtiöiden
rahoitusvaroihin kuuluvat sijoitukset sekä
rahoitusinstrumentit, joissa pääinstrumentista ei ole
irrotettu kytkettyä johdannaista, on määritetty
käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi.

Vahinkovakuutus- ja omistusyhteisötoiminnassa
sijoitukset on katsottu pääosin myytävissä oleviksi
rahoitusvaroiksi.

TTaseeseen ja taseesaseeseen ja taseesta poista pois
kirjaaminenkirjaaminen

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien
rahoitusvarojen ja -velkojen, eräpäivään asti
pidettävien sijoitusten ja myytävissä olevien
rahoitusvarojen ostot ja myynnit kirjataan taseeseen
kauppapäivänä, joka on päivä, jolloin sitoudutaan
ostamaan tai myymään kyseinen rahoitusvaroihin tai
–velkoihin kuuluva erä. Lainat ja muut saamiset
kirjataan taseeseen lainaa nostettaessa.

Rahoitusvarat ja –velat netotetaan ja esitetään
taseessa nettomääräisenä vain silloin, kun
netottamiseen on laillinen oikeus ja netotus aiotaan
toteuttaa tai saaminen ja velka suorittaa
samanaikaisesti.

Rahoitusvarat kirjataan pois taseesta, kun
sopimusperusteinen oikeus rahoitusvaroihin kuuluvan
erän rahavirtoihin lakkaa tai kun oikeudet on siirretty
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toiselle osapuolelle. Rahoitusvelat kirjataan pois
taseesta, kun niiden velvoitteet on täytetty ja niiden
voimassaolo on lakannut.

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat ja –velat

Konsernissa käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavia tase-eriä ovat kaupankäyntitarkoituksessa
pidettävät johdannaissopimukset sekä käypään arvoon
tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt
rahoitusvarat.

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät
johdannaissopimukset

Johdannaissopimukset, joita ei ole määritetty
suojaaviksi ja jotka eivät täytä suojauslaskennan
ehtoja, luokitellaan kaupankäyntitarkoituksessa
pidettäviksi.

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

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi
rahoitusvaroiksi luokitellaan rahoitusvarat, jotka
alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä
peruuttamattomasti määritetään sellaisiksi. Varat
merkitään niitä alun perin kirjanpitoon kirjattaessa
käypään arvoon. Käyvän arvon muutos yhdessä
myyntivoittojen ja –tappioiden, korkotuottojen ja
–kulujen sekä osinkotuottojen kanssa kirjataan
tuloslaskelmaan.

Lainat ja muut saamiset

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

Lainat ja muut saamiset merkitään niitä alun perin
kirjanpitoon kirjattaessa käypään arvoon, lisättynä

välittömästi kohdistettavissa olevilla
transaktiomenoilla. Alkuperäisen kirjaamisen jälkeen
lainat ja muut saamiset arvostetaan jaksotettuun
hankintamenoon efektiivisen koron menetelmää
käyttäen.

Myytävissä olevat rahoitusvarat

Myytävissä oleviin rahoitusvaroihin luokitellaan
johdannaisvaroihin kuulumattomat rahoitusvarat, jotka
on määritetty myytävissä oleviksi tai jotka eivät kuulu
muihin rahoitusvarojen ryhmiin. Myytävissä olevat
rahoitusvarat koostuvat saamistodistuksista ja
osakkeista ja osuuksista.

Myytävissä olevat rahoitusvarat kirjataan niitä alun
perin kirjanpitoon kirjattaessa käypään arvoon,
lisättynä hankintaan suoraan kohdistettavissa olevilla
transaktio-menoilla. Taseessa myytävissä olevat
rahoitusvarat arvostetaan käypään arvoon ja
arvonmuutos kirjataan muihin laajan tuloksen eriin ja
esitetään käyvän arvon rahastossa verovaikutus
huomioon ottaen. Korkotuotot ja osingot kirjataan
tulokseen. Kun myytävissä oleviin rahoitusvaroihin
kuuluva omaisuuserä myydään, omaan pääomaan
kertynyt käyvän arvon muutos yhdessä myyntivoiton
tai –tappion kanssa kirjataan tulokseen. Käyvän arvon
muutos siirretään omasta pääomasta tuloslaskelmaan
myös silloin, kun omaisuuserän arvo on alentunut
siten, että siitä kirjataan arvonalentumistappio.
Myytävissä olevista monetaarisista tase-eristä johtuvat
kurssierot kirjataan aina suoraan tuloslaskelmaan.

Muut rahoitusvelat

Muita rahoitusvelkoja ovat liikkeeseen lasketut
velkakirjat sekä muut rahoitusvelat.

Muut rahoitusvelat kirjataan taseeseen saadun
vastikkeen määräisenä transaktiokuluilla oikaistuna
silloin, kun vastike saadaan. Rahoitusvelat arvostetaan
efektiivisen koron menetelmällä jaksotettuun
hankintamenoon.

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

Käypä arvo

Rahoitusinstrumenttien käypä arvo määritetään
toimivilla markkinoilla noteerattujen hintojen
perusteella. Instrumentit arvostetaan ostokurssiin tai
viimeiseen kaupantekohintaan, mikäli hintalähteen
pörssissä on käytössä huutokauppamenettely. Myös
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johdannaissopimukset arvostetaan viimeiseen
kaupantekohintaan. Mikäli rahoitusinstrumentille on
olemassa sen markkinariskin kumoava vastaerä,
arvostuksessa käytetään tältä osin samaa
hintalähdettä vastaavissa ja vastattavissa. Jos
rahoitusinstrumentille kokonaisuutena ei ole olemassa
julkista noteerausta, mutta sen osatekijöille on
olemassa toimivat markkinat, käypä arvo määritetään
osatekijöiden markkinahintojen perusteella.

Jos markkinat eivät ole toimivat tai arvopaperilla ei ole
noteerausta, käypä arvo määritetään markkinoilla
yleisesti hyväksyttyjen arvostusmenetelmien avulla.
Arvostus tehdään käyttämällä asiaa tuntevien,
liiketoimintaan halukkaiden osapuolten välisten
viimeaikaisten markkinatransaktioiden hintoja, toisen
olennaisilta osin samanlaisen instrumentin
tilinpäätöshetken käypää arvoa, rahavirtojen
diskonttausmenetelmää sekä optionhinnoittelumalleja.

Jos rahoitusvaroihin kuuluvan omaisuuserän käypää
arvoa ei ole mahdollista määritellä, hankintamenon
katsotaan olevan riittävän lähellä oleva arvio käyvästä
arvosta. Tällaisten rahoitusvarojen määrä konsernin
taseessa on epäolennainen.

RahoitusRahoitusvvararojen arvojen arvonalentuminenonalentuminen

Raportointikauden päättyessä arvioidaan, onko
objektiivista näyttöä siitä, että muun kuin käypään
arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavan
rahoitusvaroihin kuuluvan erän arvo on alentunut. Kun
arvonalentumisesta on objektiivista näyttöä yhden tai
useamman alkuperäisen kirjaamisen jälkeisen
toteutuneen tappion synnyttävän tapahtuman
seurauksena ja näillä tapahtumilla on luotettavasti
arvioitavissa oleva vaikutus rahoitusvaroista
tulevaisuudessa saataviin arvioituihin rahavirtoihin,
kirjataan arvonalentumistappio.

Jaksotettuun hankintamenoon
kirjattavat rahoitusvarat

Objektiivisena näyttönä arvonalentumisesta pidetään
esimerkiksi liikkeeseenlaskijan tai velallisen merkittäviä
taloudellisia vaikeuksia, jotka johtavat
maksukyvyttömyyteen ja arvioon siitä, että asiakas ei
todennäköisesti selviydy maksuvelvoitteistaan
konsernille. Objektiivinen näyttö arvioidaan ensin
yksinään merkittävien rahoitusvarojen osalta ja tämän
jälkeen joko yksittäin tai ryhmäkohtaisesti sellaisten
rahoitusvarojen osalta, jotka eivät yksinään ole
merkittäviä.

Kun on objektiivista näyttöä siitä, että jaksotettuun
hankintamenoon taseeseen merkityistä
rahoitusvaroista on syntynyt arvonalentumistappiota,

tappion suuruus määritetään saamisen kirjanpitoarvon
ja saamisesta arvioitujen kerrytettävissä olevien
tulevien rahavirtojen nykyarvon erotuksena.
Diskonttauskorkona käytetään saamisen alkuperäistä
efektiivistä korkoa. Erotus kirjataan
arvonalentumistappioksi tuloslaskelmaan.
Arvonalentuminen arvioidaan sopimuskohtaisesti.

Mikäli arvonalentumistappion määrä pienenee
myöhemmin ja vähennyksen voidaan objektiivisesti
katsoa liittyvän arvonalentumistappion kirjaamisen
jälkeiseen tapahtumaan (kuten rahoitusinstrumentin
liikkeeseenlaskijan luottokelpoisuusluokituksen
paranemiseen), arvonalentumistappio peruutetaan
tulosvaikutteisesti.

Myytävissä olevat rahoitusvarat

Objektiivinen näyttö perustuu erillistarkasteluun, joka
tehdään, kun liikkeeseenlaskijan
luottoriskiluokituksessa tapahtuu muutos tai yhtiö
siirretään tarkkailulistalle tai kun osakkeen tai osuuden
käypä arvo laskee merkittävästi tai pitkäaikaisesti alle
alkuperäisen hankintamenon.

Päätös siitä, onko arvon alentuminen merkittävä tai
pitkäaikainen, vaatii johdon harkintaa. Päätös tehdään
tapauskohtaisesti ja sitä tehtäessä arvioidaan
laadullisten kriteerien lisäksi mm. osakkeen arvon
historiallisia muutoksia ja aikajaksoa, jonka ajan
osakkeen käypä arvo on ollut hankintamenoa
alhaisempi. Sampo-konsernissa arvon alentuminen
katsotaan yleensä merkittäväksi, kun julkisesti
noteeratun osakkeen tai osuuden käypä arvo alittaa
keskimääräisen hankintamenon 20 prosentilla ja
pitkäaikaiseksi, kun käypä arvo on alittanut
hankintamenon yli 12 kuukauden ajan.

Koska noteeraamattomille osakkeille ja osuuksille ei
ole saatavissa toimivilla markkinoilla julkaistavia
hintoja, niiden arvo pyritään määrittämään
markkinoilla yleisesti hyväksyttyjen
arvostusmenetelmien avulla. Merkittävin
noteeraamattomien osakkeiden ja osuuksien erä ovat
pääomarahastosijoitukset. Pääomarahastosijoitukset
arvostetaan yleisesti alalla vallitsevan käytännön,
International Private Equity and Venture Capital
Guidelines (IPEV) mukaisesti.

Arvon alenemisen merkittävyyttä ja pitkäaikaisuutta
arvioidaan viimeksi mainituissa tapauksissa
tapauskohtaisesti ottaen huomioon sijoitukseen
liittyvät erityistekijät ja olosuhteet. Sampo tekee
pääomarahastosijoituksensa pitääkseen ne rahaston
elinkaaren loppuun asti, jolloin rahaston tyypilliseksi
toimiajaksi muodostuu 10–12 vuotta. Arvio koko
rahaston mahdollisesta arvon alentumisesta voidaan
yleensä perustellusti tehdä vasta elinkaaren
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loppupuolella. Mikäli on lisäksi kuitenkin perusteltua
syytä epäillä, että sijoituksesta ei sitä myytäessä saada
hankintamenoa vastaavaa määrää, kirjataan
arvonalennus.

Saamistodistusten arvon alentumisessa tappion
suuruus määritetään pääoman lyhennyksillä ja
jaksotuksilla oikaistun hankintamenon ja
tarkasteluhetken käyvän arvon välisenä erotuksena,
vähennettynä aikaisemmin tulosvaikutteisesti kirjatulla
arvonalentumistappiolla.

Kun myytävissä oleviin rahoitusvaroihin kuuluvan
saamistodistuksen tai osakkeen tai osuuden
arvonalentumisesta on saatu objektiivinen näyttö,
muihin laajan tuloksen eriin kirjattu kertynyt tappio
siirretään omasta pääomasta kirjattavaksi
tulosvaikutteisena arvonalentumistappiona.

Jos myytävissä oleviin rahoitusvaroihin kuuluvan
saamistodistuksen käypä arvo myöhemmin nousee ja
nousun voidaan objektiivisesti katsoa liittyvän
arvonalentumistappiokirjauksen jälkeiseen
tapahtumaan, arvonalentumistappio peruutetaan ja
kirjataan tuloslaskelmaan.

Jos osakkeen käypä arvo arvonalentumiskirjauksen
jälkeen nousee, arvonnousu kirjataan suoraan muun
laajan tuloksen eriin. Arvon edelleen laskiessa alle
hankintamenon kirjataan tulosvaikutteinen
arvonalennus.

JohdannaisJohdannaissopimuksopimukset jaset ja
suojausperiaasuojausperiaatttteeteet

Johdannaissopimukset luokitellaan
kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviin sopimuksiin ja
suojaaviin sopimuksiin ja ne sisältävät korko-,
luottoriski-, valuutta-, osake- sekä
hyödykejohdannaiset. Johdannaissopimukset
arvostetaan niitä alun perin kirjanpitoon kirjattaessa
käypään arvoon. Kaikki johdannaissopimukset
kirjataan taseeseen varoiksi, kun niiden käypä arvo on
positiivinen ja veloiksi, kun käypä arvo on negatiivinen.

Kaupankäyntitarkoituksessa
pidettävät johdannaissopimukset

Johdannaissopimukset, joita ei ole merkitty suojaaviksi
sekä pääsopimuksesta erotetut kytketyt johdannaiset
käsitellään kaupankäyntitarkoituksessa pidettävinä
johdannaissopimuksina. Kaupankäyntitarkoituksessa
pidettävät johdannaissopimukset arvostetaan käypään
arvoon ja käyvän arvon muutokset sekä myyntivoitot
ja –tappiot yhdessä korkotuottojen ja –kulujen kanssa
kirjataan tuloslaskelmaan.

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi johdannaisiksi
luokitellaan myös sopimukset, joita käytetään
suojaamistarkoituksessa, mutta jotka eivät täytä IAS
39 standardin suojauslaskennalle asettamia ehtoja.

Suojaavat johdannaissopimukset ja
suojausperiaatteet

Suojausperiaatteiden mukaisesti konsernissa voidaan
suojautua korkoriskiltä, valuuttakurssiriskiltä ja
hintariskiltä soveltamalla käyvän arvon tai rahavirran
suojausta. Rahavirran suojauksella suojaudutaan
tulevien rahavirtojen vaihtelulta, käyvän arvon
suojauksella suojaudutaan suojattavan kohteen käyvän
arvon muutoksilta. Kuluneella tilikaudella konsernissa
on sovellettu käyvän arvon suojausta
henkivakuutustoiminnassa.

Suojauslaskentaa sovelletaan suojauksiin, jotka ovat
suojattavan riskin osalta tehokkaita ja täyttävät IAS 39
-standardin suojauslaskennan ehdot. Suojaussuhde
suojaavan johdannaisen ja suojattavan kohteen välillä
sekä suojaukseen liittyvät riskienhallintatavoitteet
dokumentoidaan suojauksen alkaessa. Suojauksen
tehokkuus arvioidaan suojaussuhteen alussa ja
suojauksen aikana siten, että suojaus on erittäin
tehokas koko suojauksen ajan. Suojausta pidetään
tehokkaana, kun suojaavan instrumentin käyvän arvon
tai rahavirtojen muutos eliminoi suojauksen kohteena
olevan sopimuksen tai position käyvän arvon tai
rahavirtojen muutoksesta 80–125 prosenttia.

Käyvän arvon suojaus

Käyvän arvon suojauksella suojaudutaan mm. hinta- ja
korkotason sekä valuuttakurssien muutosten
aiheuttamilta vaikutuksilta käypiin arvoihin konsernin
riskienhallintaperiaatteiden mukaisesti. Suojaavina
johdannaisina käytetään konserniyhtiöiden hallitusten
hyväksymiä instrumentteja, joita ovat
valuuttatermiinit, koronvaihto- ja
valuutanvaihtosopimukset sekä optiot.

Johdannaissopimusten, jotka on dokumentoitu käypää
arvoa suojaaviksi ja jotka ovat suojauksena tehokkaita,
käyvän arvon muutokset kirjataan tuloslaskelmaan.
Myös suojauksen kohteena olevat omaisuus- ja
velkaerät arvostetaan suojauksen aikana käypään
arvoon ja käyvän arvon muutokset kirjataan
tuloslaskelmaan.

ArvArvopaperilainausopaperilainaus

Lainaksi annetut arvopaperit säilyvät taseessa
lainauksesta huolimatta. Vastaavasti lainaksi otettuja
arvopapereita ei kirjata taseeseen. Jos lainaksi otetut
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arvopaperit myydään kolmannelle osapuolelle, saatu
myyntihinta kirjataan taseeseen varoiksi ja
vastaavansuuruiseksi velaksi lainanantajalle. Velka
käsitellään käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavana velkana.

MyMyytäytävvänä oleänä olevvaat pitkt pitkäaikäaikaisetaiset
omaisuuseromaisuuseräätt

Pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetettuihin toimintoihin
liittyvät omaisuuserät ja velat luokitellaan myytävinä
oleviksi, mikäli niiden kirjanpitoarvoa vastaava määrä
tulee kertymään pääasiassa omaisuuserän myynnistä
jatkuvan käytön sijaan. Myytävänä olevaksi luokittelun
edellytyksien katsotaan täyttyvän, kun myynti on
erittäin todennäköinen ja omaisuuserä tai
omaisuuserien ryhmä on välittömästi myytävissä
nykyisessä kunnossaan yleisin ja tavanomaisin ehdoin,
kun johto on sitoutunut myyntiin ja myynnin odotetaan
tapahtuvan vuoden kuluessa luokittelusta.

Myytävänä olevat omaisuuserät arvostetaan
luokitteluhetkestä lähtien kirjanpitoarvoon tai sitä
alempaan myynnistä aiheutuvilla menoilla
vähennettyyn käypään arvoon. Poistojen kirjaaminen
lopetetaan luokitteluhetkellä.

VVuokruokrasopimukasopimuksetset

Konserni vuokralle ottajana

Rahoitusleasing-sopimukset

Vuokrasopimukset, joissa vuokralle otettujen
hyödykkeiden omistamiseen liittyvistä riskeistä ja
eduista olennainen osa siirtyy konsernille, luokitellaan
rahoitusleasing-sopimuksiksi. Tällöin hankittu
omaisuuserä merkitään taseeseen vuokra-ajan
alkamisajankohtana vuoratun hyödykkeen käypään
arvoon tai sitä alempaan vähimmäisvuokrien
nykyarvoon. Vastaava velka merkitään taseeseen
muihin velkoihin. Rahoitusleasing-sopimuksella
hankitusta hyödykkeestä tehdään poistot joko niiden
taloudellisen vaikutusajan tai sitä lyhemmän vuokra-
ajan kuluessa. Maksettava leasing-vuokra jaetaan velan
lyhennykseksi ja korkokuluksi. Korkokulu jaksotetaan
vuokra-ajalle siten, että jäljellä olevalle velalle tulee
kullakin kaudella saman suuruinen korkoprosentti.

Muut vuokrasopimukset

Vuokrasopimukset, joissa vuokralle otetun hyödykkeen
omistamiseen liittyvistä riskeistä olennainen osa säilyy
vuokralle antajalla, luokitellaan muiksi
vuokrasopimuksiksi ja ne sisältyvät vuokralle antajan

taseeseen. Muun vuokrasopimuksen perusteella
maksettavat vuokrat kirjataan tasaerinä vuokrakuluiksi
vuokra-ajan kuluessa.

Konserni vuokralle antajana

Muut vuokrasopimukset

Vuokrasopimukset, joissa konsernin vuokralle antaman
hyödykkeen omistamiseen liittyvistä riskeistä ja
eduista olennainen osa säilyy konsernilla, luokitellaan
muiksi vuokrasopimuksiksi. Muilla vuokrasopimuksilla
vuokralle annetut hyödykkeet sisältyvät tase-erään
Sijoituskiinteistöt ja niiden poistoajat ja –menetelmät
sekä arvonalentumistappioiden kirjausperusteet ovat
samat kuin vastaavien aineellisten hyödykkeiden.
Muun vuokrasopimuksen perusteella saatavat vuokrat
kirjataan tuloslaskelmaan tasaerinä vuokratuotoiksi
vuokra-ajan kuluessa.

AineettAineettomaomat ht hyyödykködykkeeteet

Liikearvo

Liikearvo vastaa sitä osaa hankintamenosta, joka
ylittää konsernin osuuden 1.1.2004 jälkeen hankitun
yrityksen yksilöitävissä olevien varojen, velkojen ja
ehdollisten velkojen nettomääräisestä käyvästä arvosta
hankinta-ajankohtana. Sitä aiempien hankintojen
liikearvo vastaa aiemman tilinpäätösnormiston
mukaista kirjanpitoarvoa, jota on käytetty IFRS:n
mukaisena oletushankintamenona.

Liikearvo arvostetaan kertyneillä
arvonalentumistappioilla vähennettyyn alkuperäiseen
hankintamenoon. Liikearvosta ei tehdä poistoja.

Muut aineettomat hyödykkeet

Aineettomina hyödykkeinä, joilla on rajallinen
taloudellinen vaikutusaika, käsitellään ulkopuolelta
hankitut ja sisäisesti aikaansaadut atk-ohjelmistot ja
muut aineettomat hyödykkeet, jos on todennäköistä,
että niistä johtuva odotettavissa oleva vastainen
taloudellinen hyöty koituu konsernin hyväksi ja
hyödykkeiden hankintameno on luotettavasti
määritettävissä. Sisäisesti aikaansaadun aineettoman
hyödykkeen hankintameno määräytyy hyödykkeelle
välittömästi kohdistettavien menojen summana.
Tutkimusmenot kirjataan kuluksi sinä tilikautena, jona
ne toteutuvat. Kehittämismenoista, jotka johtuvat
uusien atk-ohjelmistojen suunnittelusta tai jo olemassa
olevien ohjelmistojen merkittävistä parannuksista,
aktivoidaan vain ne, jotka täyttävät edellä mainitut
taseeseen kirjaamisen edellytykset.
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Aineettomat hyödykkeet, joilla on rajallinen
taloudellinen vaikutusaika, kirjataan kertyneillä
poistoilla ja arvonalentumistappioilla vähennettyyn
alkuperäiseen hankintamenoon. Aineettomat
hyödykkeet poistetaan tasapoistoin niiden arvioidun
taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Arvioidut
taloudelliset vaikutusajat hyödykeryhmittäin ovat
seuraavat:

Atk-ohjelmistot 4–10 vuotta

Muut aineettomat hyödykkeet 3–10 vuotta

AineellisetAineelliset
kkääyttyttöomaisuushöomaisuushyyödykködykkeeteet

Aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä ovat omassa
käytössä olevat kiinteistöt, koneet ja laitteet sekä
kalusto. Kiinteistöjen luokitus omassa käytössä ja
sijoituskäytössä oleviin suoritetaan käytössä olevan
neliömäärän perusteella. Mikäli omassa käytössä on
korkeintaan 10 prosenttia kiinteistön pinta-alasta,
kiinteistö luokitellaan kokonaan sijoituskiinteistöksi.

Kiinteistöt ja muut aineelliset
käyttöomaisuushyödykkeet arvostetaan kertyneillä
poistoilla ja arvonalentumistappioilla vähennettyyn
alkuperäiseen hankintamenoon. Perusparannusmenot
lisätään kiinteistöjen kirjanpitoarvoon silloin kun on
todennäköistä, että niistä koituva vastainen
taloudellinen hyöty koituu konsernin hyväksi.
Tavanomaiset korjaus- ja kunnossapitomenot kirjataan
kuluksi tilikaudella, jolla ne ovat syntyneet.

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet poistetaan
tasapoistoin niiden arvioidun taloudellisen
vaikutusajan kuluessa. Pääsääntöisesti jäännösarvo
arvioidaan nollan suuruiseksi. Maa-alueista ei tehdä
poistoja. Taloudellisen vaikutusajan arviota
tarkistetaan tilinpäätöksen yhteydessä. Poistoaikoja
oikaistaan, mikäli arvio muuttuu merkittävästi.
Arvioidut taloudelliset vaikutusajat hyödykeryhmittäin
ovat seuraavat:

Asuin-, toimisto- ja liikerakennukset 20–60 vuotta

Teollisuus- ja varastorakennukset 30–60 vuotta

Rakennusten ainesosat 10–15 vuotta

Atk-laitteet ja autot 3–5 vuotta

Muut koneet ja kalusto 3–10 vuotta

Aineellisen käyttöomaisuushyödykkeen poistojen
kirjaaminen lopetetaan, mikäli omaisuuserä
luokitellaan myytävänä olevaksi IFRS 5 Myytävänä
olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut
toiminnot mukaisesti.

AineettAineettomien ja aineellisomien ja aineellisttenen
kkääyttyttöomaisuushöomaisuushyyödykködykkeideneiden
arvarvonalentuminenonalentuminen

Tilikauden päättyessä arvioidaan, onko viitteitä siitä,
että aineettomiin hyödykkeisiin tai aineellisiin
käyttöomaisuushyödykkeisiin kuuluvan omaisuuserän
arvo saattaa olla alentunut. Jos arvonalentumisesta on
viitteitä, arvioidaan omaisuuserästä kerrytettävissä
oleva rahamäärä. Kerrytettävissä oleva rahamäärä
arvioidaan lisäksi vuosittain liikearvosta,
keskeneräisistä aineettomista hyödykkeistä sekä
taloudelliselta vaikutusajaltaan rajoittamattomista
aineettomista hyödykkeistä riippumatta siitä, onko
arvonalentumisesta viitteitä. Liikearvo kohdistetaan
arvonalentumistestausta varten hankinta-ajankohdasta
lähtien konsernin rahavirtaa tuottaville yksiköille.
Testissä verrataan yksikön liikearvon sisältävää
kirjanpitoarvoa yksiköstä kerrytettävissä olevaan
rahamäärään.

Kerrytettävissä oleva rahamäärä on omaisuuserän
käypä arvo vähennettynä luovutuksesta aiheutuvilla
menoilla tai sitä korkeampi käyttöarvo. Käyttöarvolla
tarkoitetaan omaisuuserästä tai rahavirtaa tuottavasta
yksiköstä saatavissa olevia arvioituja vastaisia
nettorahavirtoja, jotka diskontataan nykyarvoonsa
ennen veroja määritettyä korkoprosenttia käyttäen.
Jos omaisuuserän kirjanpitoarvo on suurempi kuin siitä
kerrytettävissä oleva rahamäärä, siitä kirjataan
tuloslaskelmaan arvonalentumistappio. Kirjaamisen
yhteydessä poistettavan omaisuuserän taloudellinen
vaikutusaika arvioidaan uudelleen.

Arvonalentumistappio peruutetaan, jos olosuhteissa
on tapahtunut muutos ja hyödykkeestä kerrytettävissä
oleva rahamäärä on muuttunut arvonalentumistappion
kirjaamisajankohdasta, ei kuitenkaan enempää, kuin
mikä hyödykkeen kirjanpitoarvo olisi ilman
arvonalentumistappion kirjaamista. Liikearvosta
kirjattua arvonalentumistappiota ei peruuteta missään
tilanteessa.

SijoituskiintSijoituskiinteiseisttötöt

Sijoituskiinteistöjä pidetään vuokratuottojen
saamiseksi ja omaisuuden arvonnoususta
hyötymiseksi. Sijoituskiinteistöt arvostetaan
hankintamenomallia käyttäen kuten omassa käytössä
olevat kiinteistötkin. Samoin niiden poistoajat ja -
menetelmät sekä arvonalentumistappioiden
kirjausperusteet ovat samat kuin vastaavien omassa
käytössä olevien kiinteistöjen.
Omistusyhteisösegmentin erään sijoitukset
osakkuusyhtiöissä yhdistellyt osakkuusyhtiö Nordean
sekä vahinkovakuutussegmentin vastaavaan erään
yhdistellyt osakkuusyhtiö Topdanmarkin
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sijoitusomaisuuskiinteistöt arvostetaan käypään
arvoon.

Sijoituskäytössä olevien kiinteistöjen käyvät arvot
esitetään liitetietona ja ne arvioidaan käyttäen tuleviin
tuottoihin ja markkinaehtoisiin tuotto-odotuksiin
perustuvaa tuottoarvomenetelmää ja toteutuneisiin
vertailukauppoihin perustuvaa kauppa-
arvomenetelmää.

Arvioinnin lähtökohtana ovat kiinteistökohtaiset
ominaisuudet koskien mm. kiinteistön sijaintia, kuntoa
ja vuokraustilannetta sekä markkinalähtöiset
vertailutiedot koskien vaihtoehtoisia vuokria,
tuottovaatimustasoja ja yksikköhintoja. Arviointi on
tilikaudella suoritettu käyttäen konsernin omaa
asiantuntemusta.

VVararaukauksetset

Varaus kirjataan, kun konsernille on aikaisempien
tapahtumien seurauksena syntynyt oikeudellinen tai
tosiasiallinen velvoite, maksuvelvoitteen toteutuminen
on todennäköistä ja velvoitteen suuruus on
arvioitavissa luotettavasti. Jos velvoitteesta tai osasta
siitä on mahdollista saada korvaus joltakin
kolmannelta osapuolelta, korvaus kirjataan erilliseksi
omaisuuseräksi vain silloin, kun sen saaminen on
käytännössä varmaa.

VVakakuutus- ja sijoitusuutus- ja sijoitussopimuksopimuksetset

Vakuutussopimukset käsitellään IFRS 4 standardin
mukaisesti joko vakuutussopimuksina tai
sijoitussopimuksina. Standardin mukaan
vakuutussopimukset luokitellaan
vakuutussopimuksiksi, mikäli niissä siirtyy
vakuutuksenottajan ja vakuutuksenantajan välillä
merkittävää vakuutusriskiä. Mikäli sopimuksen
perusteella siirtyvä riski on luonteeltaan rahoitusriskiä
eikä merkittävää vakuutusriskiä, luokitellaan sopimus
sijoitussopimukseksi. Sopimuksen luokittelu vakuutus-
tai sijoitussopimukseksi määrää sen
arvostuskäytännön.

Sampo käsittelee sopimuksista syntyvät velat
standardin ensimmäisessä vaiheessa kansallisten
vaatimusten mukaisesti lukuun ottamatta
tasoitusmäärää, yhteistakuuerää sekä näiden
muutosta, jotka IFRS:n mukaisesti esitetään omassa
pääomassa ja tuloksessa.

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

Jälleenvakuutussopimukset

Jälleenvakuutussopimus on sopimus, joka täyttää IFRS
4:n asettamat edellytykset vakuutussopimukselle ja
jonka perusteella konserni voi saada korvauksia
toiselta vakuutusyhtiöltä, mikäli se itse joutuu
korvausvelvolliseksi muiden tekemiensä
vakuutussopimusten perusteella.
Jälleenvakuutussopimusten perusteella saatavat
suoritukset on kirjattu taseessa erään Saamiset
jälleenvakuutussopimuksista sekä Muut varat. Ensiksi
mainittu erä sisältää jälleenvakuuttajien osuuden
konsernin jälleenvakuutettujen vakuutussopimusten
vakuutusmaksu- ja korvausvastuusta. Muissa varoissa
on lyhytaikaiset saamiset jälleenvakuuttajilta.

Kun konserni itse joutuu maksamaan korvauksia
jälleenvakuutussopimuksen perusteella toiselle
vakuutusyhtiölle, kirjataan velka tase-erään Muut velat.

Jälleenvakuutuksiin liittyvät saamiset ja velat
arvostetaan yhdenmukaisesti jälleenvakuutettujen
saamisten ja velkojen kanssa. Jälleenvakuutussaamiset
testataan vuosittain arvonalentumistappioiden varalta.
Arvonalentumistappio kirjataan tulosvaikutteisesti,
mikäli on olemassa objektiivista näyttöä, että konserni
ei tule saamaan kaikkia rahamääriä, joihin sillä
sopimuksen ehtojen mukaan on oikeus.

Vahinkovakuutus

Vakuutussopimusten luokittelu

Vakuutussopimuksia luokiteltaessa ja niihin liittyviä
riskejä tarkasteltaessa toisiinsa kytketyt sopimukset
tulkitaan yhdeksi sopimukseksi.

Muina kuin vakuutussopimuksina, eli sopimuksina,
joissa riski ei siirry, käsitellään mm. Captive-
sopimuksia, joissa vakuutusyhtiö merkitsee yrityksen
ensivakuutuksen ja jälleenvakuuttaa saman riskin
sellaisessa vakuutusyhtiössä, joka kuuluu
vakuutuksenottajan kanssa samaan konserniin.
Vahinkovakuutuksessa on myös sopimuksia, joissa
vakuutusyhtiö myöntää vakuutuksen ja siirtää
vakuutusriskin edelleen lopulliselle
vakuutuksenantajalle. Nämä ovat ns. Reverse Flow
Fronting –sopimuksia. Aikaisemman bruttokäsittelyn
sijaan näistä molemmista kirjataan vain
sopimussuhteen nettovaikutus tuloslaskelmaan ja
taseeseen. Edellytyksenä nettomääräiselle käsittelylle
on, että sopimuksesta nettona kirjattu omapidätys on
nolla.

Lisäksi vahinkovakuutuksessa on sopimuksia, joissa
vakuutusriski on eliminoitu retrospektiivisellä
vakuutusmaksulla, eli ennakoitujen ja toteutuneiden
vahinkojen erotus tasataan lisämaksulla suoraan tai
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vakuutuksen vuosiuudistuksen yhteydessä. Näiden
sopimusten rahavirta kirjataan nettomääräisenä
suoraan taseeseen kirjaamatta niitä ensin
tuloslaskelmaan vakuutusmaksutuotoiksi ja
korvauskuluiksi.

Velat vahinkovakuutussopimuksista

Vakuutusvelka on nettomääräinen sopimusperusteinen
velvoite, joka vakuutuksenantajalla on
vakuutussopimuksen perusteella.
Vakuutusmaksuvastuu ja korvausvastuu muodostavat
vakuutusvelan, joka vastaa solmittujen
vakuutussopimusten mukaisia velvoitteita.

Vakuutusmaksuvastuun on tarkoitus kattaa jo
solmittujen vakuutussopimusten jäljellä olevan
vakuutuskauden odotettavissa olevat korvausmenot ja
liikekulut. Vahinko- ja jälleenvakuutuksessa
vakuutusmaksuvastuu lasketaan yleensä
aikaperusteisesti niin kutsutun pro rata temporaris
–periaatteen mukaisesti. Jos vakuutusmaksutaso
katsotaan riittämättömäksi siten, ettei se kata
mahdollista korvausmenoja ja liikekuluja,
vakuutusmaksuvastuuta on vahvistettava siirtovastuun
täydennyksellä ottaen huomioon myös
erääntymättömät vakuutusmaksuerät.

Korvausvastuu kattaa tulevaisuudessa suoritettavat
korvaukset kaikista jo tapahtuneista vahingoista. Tämä
koskee myös tapahtuneita vahinkoja, joita ei
tilinpäätöshetkellä vielä ole raportoitu vakuutusyhtiölle
eli ns. IBNR (incurred but not reported) -vahinkoja.
Korvausvastuuseen sisältyvät myös kaikki korvausten
arvioidut selvittelykulut.

Vahinkoensivakuutuksen ja jälleenvakuutuksen
korvausvastuu lasketaan tilastollisin menetelmin tai
tapauskohtaisesti yksittäisten vahinkojen perusteella.
Useimmiten käytetään näiden menetelmien
yhdistelmää siten, että suurvahingot arvioidaan
tapauskohtaisesti ja pienehköt vahingot sekä
tilinpäätöshetkellä tapahtuneet mutta vielä
raportoimattomat vahingot (IBNR) tilastollisin
menetelmin. Korvausvastuuta ei diskontata. Tästä
poikkeuksena ovat vahinkovakuutuksen
eläkemuotoiset korvaukset, joiden nykyarvo lasketaan
yleisesti hyväksytyillä henkivakuutusteknisillä
menetelmillä ottaen huomioon oletettu inflaatio ja
kuolevuus.

Vahinko- ja jälleenvakuutuksesta saatava
vakuutusmaksutulo kirjataan tuloslaskelmaan, kun
vakuutuksen vuosimaksu erääntyy maksettavaksi.

Vakuutusvelan riittävyystesti

Vahinkovakuutuksen korvausvastuun ja
vakuutusmaksuvastuun riittävyys tutkitaan erikseen.
Korvausvastuu perustuu vastaisten
korvausrahavirtojen ennusteisiin. Ennusteet tehdään
vakiintuneilla vakuutusmatemaattisilla menetelmillä.

Vakuutusmaksuvastuu lasketaan pääsääntöisesti
aikaperusteisesti ns. pro rata temporis -periaatteen
pohjalta. Vakuutusmaksuvastuun riittävyys testataan
laskemalla vakuutusmaksuvastuun lisävastuu
yhtiöittäin kullekin liiketoiminta-alueelle ja
vakuutusluokalle. Mahdollinen havaittu
riittämättömyys vakuutusmaksuvastuussa korjataan
kirjaamalla siirtovastuun täydennys.

Vahinkovakuutuslajien jakojärjestelmä

Suomen lakisääteisten vahinkovakuutusten
(tapaturma-, liikenne- ja potilasvakuutusten)
perusteella maksettavia eläkkeitä, sairaanhoidon sekä
lääkinnällisen kuntoutuksen korvauksia korotetaan
vuosittain Tel-indeksillä korvausten reaaliarvon
säilyttämiseksi. Indeksikorotukset eivät ole
vakuutusyhtiöiden vastuulla, sillä ne rahoitetaan
jakojärjestelmäperiaatteella, ts. kunakin vuonna
vakuutusmaksuissa kerätään indeksikorotuksia yhtä
paljon kuin niitä kyseisenä vuonna maksetaan.
Käytännössä tämä toteutetaan siten, että
vahinkovakuutusyhtiöt keräävät
vakuutusmaksutulojensa yhteydessä kuormituserää,
joka tilitetään kyseisen vakuutuslajin keskusyhteisölle.
Keskusyhteisö jakaa kerätyt jakojärjestelmämäärät
siten, että kyseistä vakuutuslajia harjoittava yhtiö saa
saman määrän, minkä se on sinä vuonna maksanut
jakojärjestelmän piiriin kuuluvia korvauksia.
Vakuutusyhtiön maksuosuuden suuruus perustuu
yhtiön markkinaosuuteen kyseisen vakuutuslajin
osalta.

Eläkkeiden indeksikorotuksiin liittyvää jakojärjestelmää
ei käsitellä IFRS 4:n mukaisena vakuutustoimintana
eikä siitä synny vakuutusyhtiölle riskiä. Siten
vakuutusmaksun yhteydessä kerättävää
jakojärjestelmämaksua ei katsota
vakuutusmaksutuloksi eikä maksettavaa eläkkeiden
indeksikorotusta korvauskuluksi. Koska kerätty
indeksikorotus vastaa määrältään maksettuja
eläkkeiden indeksikorotuksia, kyseiset erät netotetaan
tuloserässä Liiketoiminnan muut kulut.
Keskusyhteisöltä mahdollisesti vielä saamatta tai
maksamatta oleva osuus tasauserästä esitetään
lyhytaikaisena saamisena tai velkana tase-erissä Muut
varat tai Muut velat.
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Vakuutusten aktivoidut hankintamenot

Vakuutusten hankintamenot, jotka selkeästi liittyvät
vakuutussopimusten solmimiseen, esitetään taseen
varoissa vakuutusten aktivoituina hankintamenoina.
Hankintamenoina käsitellään vakuutussopimusten
hankkimiseen tai uusimiseen välillisesti tai välittömästi
liittyvät toimintakulut kuten palkkiot, markkinointikulut
sekä myyntihenkilöstön palkat ja kulut. Vakuutusten
hankintamenot jaksotetaan samalla tavalla kuin
vakuutusmaksuvastuu. Poistoaika on yleensä
korkeintaan 12 kuukautta.

Henkivakuutus

Vakuutussopimusten luokittelu

Henkivakuutustoiminnan sopimukset luokitellaan
vakuutussopimuksiksi tai sijoitussopimuksiksi.
Vakuutussopimuksia ovat sopimukset, joihin liittyy
merkittävä vakuutusriski tai sellaiset sopimukset, joihin
sisältyy vakuutuksenottajan oikeus muuttaa sopimusta
kasvattamalla riskiä. Kapitalisaatiosopimuksiin ei
sisälly vakuutusriskiä, joten nämä sopimukset on
luokiteltu sijoitussopimuksiksi.

Sopimukseen liittyvä oikeus harkinnanvaraiseen
osuuteen ylijäämästä (Discretionary Participation
Feature (DPF)) on vakuutuksenottajan sopimukseen
perustuva oikeus saada taatun vähimmäisedun lisäksi
muita etuja. Etuina hyvitetään vakuutuksille
laskuperustekoron lisäksi asiakashyvityksiä, korotetaan
kuolemantapaussummia tai alennetaan
vakuutusmaksuja. Mandatum Lifen tulkinnassa
kohtuusperiaatteesta määritellään tavoitteet
harkinnanvaraisille eduille. Sijoitussidonnaisissa
sopimuksissa vakuutuksenottaja kantaa sijoitusriskin
valitsemalla sijoituskohteet, joihin sopimusten
arvonkehitys sidotaan.

Vakuutus- ja sijoitussopimusten arvostus

Kaikkiin vakuutussopimuksiin ja niihin
sijoitussopimuksiin, joihin liittyy harkinnanvarainen
oikeus osuuteen ylijäämästä (DPF), sovelletaan
kansallisia laskentaperiaatteita.

Kaikkiin sopimuksiin lukuun ottamatta
sijoitussidonnaisia sopimuksia liittyy
harkinnanvarainen oikeus ylijäämään. Sellaisiin
sijoitussidonnaisiin sopimuksiin, joita ei luokitella
vakuutussopimuksiksi, liittyy vakuutuksenottajan
oikeus vaihtaa säästöjen tuottorakenne
sijoitussidonnaisesta sellaiseksi, joka muodostuu
vähimmäistuottotakuusta ja oikeudesta
harkinnanvaraiseen osuuteen ylijäämästä. Tämän

perusteella myös näihin sopimuksiin sovelletaan
kansallisia laskentaperiaatteita.

Takaisinosto-oikeutta, vähimmäistuottotakuuta, saman
sopimuksen sisällä olevia vakuutus- ja talletusosia sekä
muita vastaavia oikeuksia ei eroteta pääsopimuksesta
eikä arvosteta erikseen.

Kannanluovutuksella siirtyneen Suomi-yhtiön
ryhmäeläkevakuutuksen (=Eriytetty vakuutuskanta)
osalta noudatetaan IFRS 4.30 ns. varjolaskentaa, jonka
perusteella omaa pääomaa oikaistaan sopimuksen
mukaisten realisoitumattomien voittojen tai tappioiden
osalta. Omaa pääomaa oikaistaan määrällä, jolla
realisoitumattomat voitot tai tappiot olisivat
jakautuneet Eriytetyn vakuutuskannan
voitonjakopolitiikan mukaisesti Eriytetylle
vakuutuskannalle, mikäli voitot tai tappiot olisi
realisoitu tilinpäätöshetkellä.

Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista ja
jälleenvakuutusvarat

Vakuutus- ja sijoitussopimusten velka kirjataan
vakuutusvelaksi, jonka muodostavat
vakuutusmaksuvastuu ja korvausvastuu.
Henkivakuutustoiminnan vakuutusteknisen
vakuutusvelan laskennassa käytetään erilaisia
menetelmiä, jotka sisältävät oletuksia mm.
kuolevuudesta, sairastuvuudesta, sijoitusten
tuottotasosta, vastaisista liikekuluista ja vahinkojen
selviämisestä.

Tulevan jälleenvakuutuksen vastuuvelan muutos on
laskettu vaihtuvin kurssein.

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

Vakuutusvelan diskonttauksessa käytetty korko on
enintään kunkin maan viranomaisen hyväksymän
enimmäiskoron suuruinen. Ensivakuutuksen
maksuperusteissa käytetty laskuperustekorko ts.
sopimuksille alkamishetkellä taattu
vähimmäistuottotakuu vaihtelee vakuutusten
alkamisajankohdan perusteella nollasta 4,5 prosenttiin.
Vakuutusvelkaa diskontattaessa on käytetty samaa tai
alempaa korkoa kuin maksua laskettaessa. Suurin osa
Mandatum Lifen harkinnanvaraiseen voitonjakoon
oikeutettujen sopimusten ansaittujen etujen
vakuutusvelasta on diskontattu 3,5 prosentilla, joka on
myös korkein käytetty diskonttauskorko. Lisäksi
vuodeksi 2017 Mandatum Life on alentanut
enimmäiskoroksi 0,25 prosenttia, vuodeksi 2018 0,50
prosenttia sekä vuodeksi 2019 2,25 prosenttia. Suomi-
yhtiöstä 30.12.2014 Mandatum Lifeen siirtyneen,
muusta Mandatum Lifen vakuutuskannasta eriytetyn,
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ryhmäeläkevakuutuskannan ansaittujen etujen
vakuutusvelka on diskontattu 0,50 prosentilla.

Vakuutusvelan diskonttauskoron ja pääosin 4,5 % ja 3,5
% vähimmäistuottotakuun eron takia vakuutusvelkaan
on lisätty laskuperustekoron täydennysvastuuta.
Tytäryhtiössä Mandatum Life Insurance Baltic SE
diskonttauskorko vaihtelee maittain välillä 2,0 – 4,0
prosenttia ja vähimmäistuottotakuun keskiarvo välillä
2,0 - 4,0 prosenttia.

Kuolevuusoletuksilla on olennainen vaikutus
vakuutusvelan määrään erityisesti
ryhmäeläkevakuutuksessa, jonka vastuu muodostaa
noin 36 prosenttia kotimaisen henkivakuutusyhtiön
vakuutusvelasta. Ryhmäeläkkeen vakuutusvelan
laskennassa käytetään ns. kohorttikuolevuusmallia,
joka huomioi vakuutetun iän ja sukupuolen lisäksi
myös syntymävuoden. Kohorttikuolevuus olettaa
elinajan odotteen kasvavan yhdellä vuodella
kymmenen vuoden aikavälillä.

Sijoitussidonnaisten sopimusten velat ja katteena
olevat varat on sovitettu yhteen. Velkojen ja varojen
määrät on esitetty liitetiedoissa. Ensivakuutuksen
korvausvastuuta laskettaessa vain alkaneiden
eläkkeiden korvausvastuussa käytetään diskonttausta.
Tulevan jälleenvakuutuksen korvausvastuu perustuu
antavan yhtiön ilmoitukseen ja arvioon vielä
tilittämättä olevasta korvauskulusta.
Sijoitussidonnaisen vastuuvelan katteessa on mukana
konserniin kuuluvien yhtiöiden liikkeeseen laskemia
joukkovelkakirjalainoja. Näitä ei ole eliminoitu
omaisuudesta. Eliminointi johtaisi taseen osalta
virheelliseen informaatioon, koska vakuutuksenottajat
kantavat sijoituksiin liittyvän sijoitusriskin ja lisäksi
epätasapainoon sijoitussidonnaisen vakuutusvelan ja
sen katteena olevan omaisuuden osalta.

Korvausvastuu kattaa tulevaisuudessa suoritettavat
korvaukset kaikista jo tapahtuneista
vakuutustapahtumista. Korvausvastuuseen sisältyvät
myös kaikki korvausten hoitokulut.

Vakuutusvelasta määritetään vuosittain lyhyt- ja
pitkäkestoisen velan osuus.

Konsernitilinpäätöksen Riskienhallinta -osiossa on
kerrottu vastuuvelan muutos päättyneen tilikauden
aikana sekä vakuutusvelan ennustettu vuosittainen
erääntyminen.

Vakuutusvelan riittävyystesti

Velan riittävyystesti tehdään yhtiöittäin kaikista
sopimuskannoista ja täydennystarvetta tarkastellaan
yhtiöittäin koko vakuutusvelan riittävyyden
perusteella. Ei-sijoitussidonnaiseen velkaan kohdistuva
testi sisältää kaikki odotettavissa olevat sopimuksiin

perustuvat rahavirrat. Sopimuksiin perustuviin
rahavirtoihin kuuluvat odotettavissa olevat
vakuutusmaksut, korvaukset, lisäedut ja liikekulut.
Korvauksissa on arvioitu takaisinostot ja muut
vakuutustapahtumat historiatietoihin perustuen.
Korvausmäärät pitävät sisällään sekä sopimusten
laskuperustekoron että arvion tulevista lisäeduista.
Rahavirtojen pääoma-arvot diskontataan
tilinpäätöshetkeen käyttäen swap-korkokäyrää.

Sijoitussidonnaisen liikkeen testissä lasketaan riski- ja
liikekuluylijäämien pääoma-arvot vastaavalla tavalla.
Mikäli yhtiökohtaisen sijoitussidonnaisen ja muun
liikkeen velan yhteismäärä edellyttää täydentämistä,
kasvatetaan velkaa tulosvaikutteisesti testin
osoittamalla määrällä.

Kohtuusperiaate

Vakuutusyhtiölain 13 luvun 2 §:n mukaan
henkivakuutuksessa on noudatettava ns.
kohtuusperiaatetta sellaisten vakuutusten kohdalla,
joilla on vakuutussopimuksen mukaan oikeus
vakuutusten mahdollisesti tuottaman ylijäämän
perusteella myönnettäviin lisäetuihin (DPF). Mikäli
vakavaraisuusvaatimukset eivät ole esteenä,
kohtuullinen osa ylijäämästä on palautettava lisäetuina
näille vakuutuksille.

Mandatum Lifen tavoitteena on antaa pitkällä
aikavälillä alkuperäisen vakuutuskannan voitonjakoon
oikeutetuille vakuutussäästöille ennen kuluja ja veroja
kokonaishyvitys, joka olisi vähintään kunakin hetkenä
matalariskisimpinä pidettävien pitkien korkosijoitusten
korkotason mukainen. Tämän hetken tulkinnan
mukaisesti Saksan valtion joukkovelkakirjalainat
olisivat lähimpänä riskitöntä pitkää korkosijoitusta.
Toistaiseksi kuitenkin kokonaishyvityksen
tavoitetasona on säästövakuutusten osalta 5 vuoden ja
eläkevakuutusten osalta 10 vuoden Suomen valtion
joukkovelkakirjalainan korkotasoa vastaava tuotto.
Kokonaishyvitys muodostuu laskuperustekorosta ja
vuosittain määrättävistä lisäeduista. Lisäetujen tasossa
pyritään jatkuvuuteen. Yhtiön vakavaraisuusasema
pyritään pitämään sellaisena, että se ei rajoita
lisäetujen antamista vakuutuksenottajille eikä
omistajille suunnattavaa voitonjakoa. Tarkemmin
periaate on selitetty yhtiön internetsivuilla.

Suomi-yhtiöstä 30.12.2014 Mandatum Lifeen
siirtyneen, muusta Mandatum Lifen vakuutuskannasta
eriytetyn, ryhmäeläkevakuutuskannan kokonaishyvitys
perustuu vakuutuskannan luovutussuunnitelmassa
sovittuun voitonjakomalliin. Eriytetyn
ryhmäeläkevakuutuskannan voitonjakopolitiikka on
kuvattu tarkemmin yhtiön internetsivuilla.

Viron, Latvian ja Liettuan lainsäädännössä ei ole
kohtuusperiaatetta vastaavaa sääntelyä.
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TTyyösuhde-etuudetösuhde-etuudet

Työsuhteen päättymisen jälkeiset
etuudet

Työsuhteen päättymisen jälkeisiä etuuksia ovat
eläkkeet ja henkivakuutukset.

Sammolla on etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä Ruotsissa
ja Norjassa, muissa maissa eläkejärjestelyt ovat
maksupohjaisia. Merkittävin maksupohjainen järjestely
on Suomen TyEL-perusvakuutus.

Maksupohjaisissa järjestelyissä konserni suorittaa
kiinteitä maksuja eläkevakuutusyhtiölle eikä sillä ole
oikeudellista tai tosiasiallista velvoitetta suorittaa
lisämaksuja. Maksupohjaisista järjestelyistä aiheutuvat
velvoitteet kirjataan kuluksi kaudella, jota veloitus
koskee.

Etuuspohjaisissa järjestelyissä yritykselle jää
velvoitteita tilikauden maksun suorittamisen jälkeenkin
ja näiden vakuutusmatemaattisen ja/tai sijoitusriskin
kantaa yritys. Velvoite lasketaan kustakin järjestelystä
erikseen käyttäen ennakoituun etuusoikeusyksikköön
perustuvaa menetelmää (projected unit credit
method). Velvoitteen määrän laskennassa käytetään
vakuutusmatemaattisia oletuksia. Eläkemenot kirjataan
kuluksi henkilöiden palvelusajalle.

Etuuspohjaisissa järjestelyissä on sekä rahastoituja
että rahastoimattomia järjestelyjä. Näissä tilikauden
eläkekuluksi kirjataan vuoden vakuutusmatemaattisten
laskelmien mukainen vanhuuseläkekertymä laskettuna
lineaarisesti eläkeiän saavuttamishetken eläkepalkan
pohjalta. Tähän lisätään korkokuluina aikaisempien
vuosien eläkesitoumusten hyvityksistä/lisäyksistä
aiheutuvat laskennalliset vaikutukset. Tilikauden
eläkekulut arvioidaan vuoden alussa ja laskelma
perustuu muun muassa palkkojen korotusolettamiin,
hintainflaatioon eläkesitoumuksen koko keston ajalta
sekä sen hetkiseen markkinakorkoon suhteutettuna
eläkevelvoitteen duraatioon.

Tilikauden työsuoritukseen perustuva eläkemeno sekä
nettovelan nettokorko kirjataan tulosvaikutteisesti
eläkekuluihin. Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot
sekä järjestelyyn kuuluvien varojen tuotto (poislukien
nettokorko) kirjataan omana eränään muihin laajan
tuloksen eriin tilikaudella, jona ne syntyvät.

Eläkevelvoitteen nykyarvosta vähennetään järjestelyyn
kuuluvat varat käypään arvoon arvostettuina ja näin
saatu nettovelka (tai –omaisuus) kirjataan taseeseen
omaksi eräkseen.

Konsernilla on lisäksi vapaaehtoisia etuuspohjaisia
eläkevakuutuksia. Vakuutukset ovat konsernin sisäisiä,

ne sisältyvät Mandatum Lifen vakuutusvelkaan ja
niiden määrä on epäolennainen.

Irtisanomisen yhteydessä
suoritettavat etuudet

Irtisanomiseen perustuva velvoite kirjataan velaksi
silloin kun konserni on todistettavasti sitoutunut
lopettamaan yhden tai useamman henkilön työsuhteen
ennen normaalia eläkkeelle jäämisen ajankohtaa tai
myöntämään irtisanomisen yhteydessä suoritettavia
etuuksia vapaaehtoisen irtisanoutumisen edistämiseksi
tehdyn tarjouksen seurauksena. Etuuksista ei koidu
työnantajalle taloudellista hyötyä tulevaisuudessa,
joten ne kirjataan välittömästi kuluksi. Myöhemmin
kuin 12 kuukauden kuluttua tilinpäätöksestä
erääntyvät velvoitteet diskontataan. Sammossa
irtisanomisen yhteydessä suoritettavia etuuksia ovat
irtisanomiseen liittyvät rahapaketit ja eläkepaketit.

OsakOsakeperuseperustteiset makeiset maksutsut

Sammolla oli tilikauden aikana neljä voimassa olevaa
käteisvaroina maksettavaa osakeperusteista
kannustinjärjestelmää (Johdon ja asiantuntijoiden
pitkäaikaiset kannustinjärjestelmät 2011 I, 2011 II, 2014
I ja 2014 II). Järjestelyt on arvostettu käypään arvoon
niiden myöntämishetkellä sekä jokaisena
raportointipäivänä tämän jälkeen.

Käteisvaroina maksettavissa järjestelyissä arvostus
kirjataan velaksi ja sen muutos tuloslaskelmaan.

Kannustimien käypä arvo on määritetty Black-Scholes
–hinnoittelumallin avulla. Markkinaperusteisen
kannustinosan käyvässä arvossa on huomioitu
hinnoittelumallilla ennakoitu toteuma palkkiona
maksettavien kannusteyksiköiden määrästä. Ei-
markkinaperusteisten ehtojen vaikutuksia ei sisällytetä
kannustimen käypään arvoon, vaan ne otetaan
huomioon niiden kannusteyksiköiden määrissä, joihin
oletetaan syntyvän oikeus oikeuden
syntymisajanjakson kuluessa. Tältä osin konserni
päivittää oletuksen arvioidusta lopullisesta
kannusteyksiköiden määrästä jokaisena väli- ja
tilinpäätöspäivänä.

TTuloulovvererotot

Tuloslaskelman verokulu sisältää kauden verotettavaan
tuloon perustuvan veron ja laskennallisen veron.
Verokulu kirjataan tulosvaikutteisesti, paitsi suoraan
omaan pääomaan tai laajaan tuloslaskelmaan
kirjattavien erien osalta, jolloin myös vero kirjataan
kyseisiin eriin. Kauden verotettavaan tuloon perustuva
vero lasketaan kunkin maan voimassaolevan
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verokannan perusteella. Veroa oikaistaan mahdollisilla
edellisiin tilikausiin liittyvillä veroilla.

Laskennalliset verot lasketaan kaikista väliaikaisista
eroista kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon välillä.
Verotuksessa vähennyskelvottomasta liikearvon
arvonalentumisesta ei kirjata laskennallista veroa eikä
tytäryhtiöiden jakamattomista voittovaroista kirjata
laskennallista veroa siltä osin, kun ero ei
todennäköisesti purkaudu ennakoitavissa olevassa
tulevaisuudessa.

Laskennalliset verot lasketaan käyttämällä
tilinpäätöspäivään mennessä vahvistettuja
verokantoja. Laskennallinen verosaaminen on kirjattu
siihen määrään asti, kun on todennäköistä, että
tulevaisuudessa syntyy verotettavaa tuloa, jota
vastaan väliaikainen ero voidaan hyödyntää.

OsakOsakepääomaepääoma

Osakkeiden liikkeeseenlaskukulut, jotka ovat suoraan
kohdistettavissa uusien osakkeiden tai optioiden
liikkeeseen laskemiseen tai liiketoiminnan
hankkimiseen, esitetään omassa pääomassa
verovaikutukset huomioon ottaen saadun tulon
vähennyksenä.

Osingot kirjataan omasta pääomasta sinä tilikautena,
jona yhtiökokous päättää osingonjaosta. Kun emoyhtiö
tai muu konserniyhtiö ostaa emoyhtiön osakkeita,
maksettu vastike vähennetään omasta pääomasta ja
esitetään erässä Omat osakkeet siihen asti, kunnes
osakkeet mitätöidään. Jos osakkeet myöhemmin
myydään tai lasketaan uudelleen liikkeeseen, saatu
vastike kirjataan omaan pääomaan.

RahaRahavvararaatt

Rahavaroina käsitellään käteiset varat, joiksi katsotaan
kassa sekä lyhytaikaiset talletukset (3 kk).

Sampo esittää liiketoiminnan rahavirrat käyttäen
epäsuoraa esitystapaa, jolloin voittoa (tappiota) ennen
veroja oikaistaan ei-kassaperusteisten tapahtumien
vaikutuksella, varojen ja velkojen muutoksilla ja
tuotoilla ja kuluilla, jotka liittyvät investointien tai
rahoituksen rahavirtoihin.

Rahavirtalaskelmassa saadut ja maksetut korot
esitetään liiketoiminnan rahavirroissa. Myös saadut
osingot sisältyvät liiketoiminnan rahavirtoihin.
Maksetut osingot esitetään rahoitustoiminnan
rahavirroissa.

Johdon harkintaa edellyttäJohdon harkintaa edellyttävväätt
laalaatimisperiaatimisperiaatttteet ja arvioihineet ja arvioihin
liittyliittyvväät kt keskeskeiseteiset
epäepävvarmuusarmuusttekijäekijätt

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti
edellyttää johdon tekemiä arvioita ja oletuksia, jotka
ovat vaikuttaneet tilinpäätöksessä esitettäviin
tuottoihin, kuluihin, varoihin ja velkoihin sekä
ehdollisiin velkoihin. Harkintaa joudutaan käyttämään
myös tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden
soveltamisessa. Arviot perustuvat tilinpäätöshetkellä
parhaaseen käytettävissä olleeseen tietoon. Arviointi
perustuu sekä aikaisempiin kokemuksiin että
tulevaisuutta koskeviin tilinpäätöshetkellä
todennäköisimpinä pidettyihin oletuksiin.
Toteutumatiedot voivat poiketa näistä arvioihin ja
oletuksiin perustuvista päätöksistä. Mahdolliset
arvioiden muutokset kirjataan sillä tilikaudella, jonka
aikana arviota korjataan ja kaikilla tämän jälkeisillä
ajanjaksoilla.

Sammon keskeiset tulevaisuutta koskevat oletukset ja
tilinpäätöspäivän arvioihin liittyvät keskeiset
epävarmuustekijät liittyvät mm.
vakuutusmatemaattisissa laskelmissa käytettyihin
oletuksiin, julkisesti noteeraamattomien
rahoitusvarojen ja -velkojen ja sijoituskiinteistöjen
käypien arvojen arviointiin sekä rahoitusvarojen ja
aineettomien hyödykkeiden arvonalentumisten
arviointiin. Näitä osa-alueita koskevat
laatimisperiaatteet edellyttävät eniten merkittävien
arvioiden ja oletusten käyttämistä.

Vakuutusmatemaattiset oletukset

Vakuutusvelkojen arviointiin liittyy aina epävarmuutta,
sillä vakuutusvelka perustuu tehtyihin arvioihin ja
oletuksiin tulevista korvausmenoista. Arviot
perustuvat tilinpäätöspäivänä käytettävissä oleviin
konsernin omiin tilastoihin aikaisemmista
vahinkotapahtumista. Arvioihin liittyvä epävarmuus on
yleensä suurempi arvioitaessa uusia vakuutuskantoja
tai vakuutuskantoja, joissa vahingon selviäminen
kestää kauan, sillä näistä ei ole vielä saatavilla
täydellisiä vahinkotilastoja. Historiatietojen lisäksi
vakuutusvelkojen arvioinnissa otetaan huomioon mm.
vahinkokehitys, maksamattomien korvausten määrä,
lakimuutokset, oikeuden päätökset sekä yleinen
taloudellinen tilanne.

Huomattava osa konsernin vahinkovakuutuksen
vakuutusveloista liittyy lakisääteisiin tapaturma- ja
liikennevakuutuksiin. Näiden velkojen arviointiin
sisältyvistä epävarmuustekijöistä huomattavimmat
sisältyvät oletuksiin inflaatiosta, kuolevuudesta,
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diskonttauskoroista sekä lakimuutosten ja
oikeuskäytäntöjen vaikutuksista.

Henkivakuutuksen vakuutusvelkojen
vakuutusmatemaattisista oletuksista on kerrottu
tarkemmin kappaleessa Velat vakuutus- ja
sijoitussopimuksista ja jälleenvakuutusvarat.

IAS 19:n mukaiset etuuspohjaiset eläke-etuudet
arvioidaan myös vakuutusmatemaattisten
periaatteiden mukaisesti. Eläkejärjestelyn varauksen
laskenta perustuu tulevaisuudessa odotettavissa
oleviin eläkkeisiin, jolloin diskonttauskoron määrittelyn
lisäksi tehdyt arviot koskevat oletuksia mm.
kuolevuudesta, henkilöstön vaihtuvuudesta,
hintainflaatiosta sekä palkkakehityksestä.

Käypien arvojen määritys

Jos rahoitusvaroilla ei ole toimivilla markkinoilla
noteerattuja hintoja, käypä arvo määritetään
markkinoilla yleisesti hyväksyttyjen
arvostusmenetelmien avulla. Menetelmistä on kerrottu
enemmän tilinpäätösperiaatteiden kappaleessa Käypä
arvo.

Sijoituskiinteistöjen käyvät arvot on tilikauden aikana
arvioitu itse markkinoilta saadun vertailuaineiston
perusteella. Tähän liittyy johdon tekemät oletukset
esim. markkinoiden tuottovaateista sekä käytettävästä
diskonttauskorosta.

Arvonalentumistestaukset

Liikearvo, keskeneräiset aineettomat hyödykkeet ja
taloudelliselta vaikutusajaltaan rajoittamattomat
aineettomat hyödykkeet testataan vähintään
vuosittain arvonalentumisen varalta. Rahavirtaa
tuottavien yksiköiden kerrytettävissä olevat
rahamäärät on pääosin määritetty käyttöarvoon
perustuvilla laskemilla. Nämä edellyttävät johdon
tekemiä arvioita mm. tulevista kassavirroista,
diskonttauskorosta sekä talouden yleisestä inflaatio- ja
kasvukehityksestä.

Uusien tai uudisUusien tai uudisttettujen IFRS-ettujen IFRS-
sstandartandardien ja tulkintdien ja tulkintojenojen
sosovveltamineneltaminen

Seuraavat konsernin liiketoimintaan liittyvät julkistetut
uudet tai uudistetut standardit konserni ottaa
käyttöön myöhemmillä tilikausilla niiden
voimaantulopäivästä lähtien tai jos voimaantulopäivä
on muu kuin tilikauden ensimmäinen päivä,
voimaantulopäivää seuraavan tilikauden alusta lähtien.

IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista (voimaan
1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Uusi
standardi korvaa nykyiset IAS 18 ja IAS 11 standardit
ja niihin liittyvät tulkinnat. Myynnin kirjaamisen
keskeisenä kriteerinä on määräysvallan siirtyminen.
Standardin käyttöönotolla ei tule olemaan olennaista
vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

IFRS 9 Rahoitusinstrumentit ja siihen tehdyt
muutokset (voimaan 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla
tilikausilla) korvaa nykyisen standardin IAS 39:
Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen.
Uusi standardi muuttaa rahoitusvarojen luokittelua ja
arvostamista sekä sisältää uuden luottotappioihin
perustuvan arvonalentumismallin. Suojauslaskennassa
säilyy edelleen nykyiset kolme suojauslaskentatyyppiä.

Koska vireillä oleva IFRS 4 Vakuutussopimukset
korvaava uusi standardi IFRS 17 (tilinpäätöshetkellä
arvioitu voimaantulo 1.1.2021 alkavilla tilikausilla)
tulee vaikuttamaan vakuutusyhtiöiden velkapuolen
arvostukseen, on vakuutusyhtiöille annettu
vaihtoehtoja IFRS 9 normaalin käyttöönoton lisäksi.
Yhtiö voi tiettyjen vakuutusvelkojen määrään liittyvien
edellytysten täyttyessä käyttää ns. väliaikaista
vapautusta, jolloin se siirtää IFRS 9 -standardin
käyttöönoton alkamaan samanaikaisesti IFRS 17
kanssa. Toinen sallittu vaihtoehto on soveltaa IFRS 9
standardia soveltuvin osin 1.1.2018 alkaen, mutta
poistaa velkojen ja varojen erilaisista
arvostusperiaatteista johtuvat erot tuloslaskelmalla.

Sampo-konserni aikoo soveltaa väliaikaista vapautusta
ja ottaa käyttöön IFRS 9 samanaikaisesti tulevan IFRS
17 kanssa. Käyttöönotolla tulee olemaan vaikutus
konsernin tilinpäätökseen.
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Segmentti-informaatio

Konsernin liiketoimintasegmentit muodostuvat vahinko- ja henkivakuutustoiminnasta sekä omistusyhteisöstä.

Maantieteellisiä alueita koskevina tietoina on esitetty tuotot ulkopuolisilta asiakkailta sekä pitkäaikaiset varat. Raportoitavat alueet
ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Baltia ja muut maat.

Segmentti-informaatio on tuotettu konsernin tilinpäätöstä laadittaessa ja esitettäessä noudatettujen laatimisperiaatteiden
mukaisesti. Segmenteille on kohdistettu liiketoiminnasta aiheutuvat, joko välittömästi osoitettavissa tai järkevällä perusteella
kohdistettavissa olevat, tuotot, kulut, varat ja velat. Segmenttien välinen hinnoittelu perustuu käypiin markkinahintoihin.
Konsernitilinpäätöksessä segmenttien väliset liiketapahtumat sekä saamiset ja velat on eliminoitu.

Segmenttien poistot on esitetty liitteissä 11 - 13 ja sijoitukset osakkuusyhtiöihin liitteessä 14.
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Konsernin laaja tuloslaskelma liiketoimintasegmenteittäin 2016

Milj. eMilj. e
VVahinkahinko-o-
vvakakuutusuutus

Henki-Henki-
vvakakuutusuutus

OmisOmistus-tus-
yhtyhteisöeisö

Elimi-Elimi-
noinnitnoinnit KKonsernionserni

Vakuutusmaksutulo 4 292 1 116 - -32 5 375

Sijoitustoiminnan nettotuotot 173 634 36 -16 827

Liiketoiminnan muut tuotot 26 23 17 -16 50

Korvaukset -2 670 -967 - 10 -3 627

Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos -6 -465 - 24 -448

Henkilöstökulut -512 -46 -16 - -574

Liiketoiminnan muut kulut -472 -78 -18 16 -551

Rahoituskulut -13 -7 -14 15 -18

Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista 65 0 773 - 837

VVoittoitto ennen vo ennen vererojaoja 883883 210210 778778 00 11 871871

Verot -178 -41 -2 - -221

TTilikilikauden vauden voittoittoo 705705 168168 777777 00 11 650650

KKauden muut laajan tulokauden muut laajan tuloksen ersen eräätt

ErEräät, jotkt, jotka va voidaan siirtää tulosoidaan siirtää tulosvvaikaikuttutteisikeisiksisi

Muuntoerot -80 - - - -80

Myytävissä olevat rahoitusvarat 118 82 24 - 225

Osuus osakkuusyhtiöiden muun laajan tuloksen
eristä

- - 19 - 19

Verot -25 -19 -5 - -49

ErEräät, jotkt, jotka va voidaan siirtää tulosoidaan siirtää tulosvvaikaikuttutteisikeisiksisi
yhtyhteensä netteensä nettona vona vererojen jälkojen jälkeeneen 1313 6464 3838 00 115115

ErEräät, joita ei siirrt, joita ei siirretä tulosetä tulosvvaikaikuttutteisikeisiksisi

Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä syntyvät
vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot

-6 - - - -6

Verot 1 - - - 1

ErEräät, joita ei siirrt, joita ei siirretä tulosetä tulosvvaikaikuttutteisikeisiksisi
yhtyhteensä netteensä nettona vona vererojen jälkojen jälkeeneen -5-5 -- -- -- -5-5

TILIKTILIKAAUDEN LAUDEN LAAJAJA TULA TULOOSS 714714 232232 815815 00 11 760760
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Konsernin laaja tuloslaskelma liiketoimintasegmenteittäin 2015

Milj. eMilj. e
VVahinkahinko-o-
vvakakuutusuutus

Henki-Henki-
vvakakuutusuutus

OmisOmistus-tus-
yhtyhteisöeisö

Elimi-Elimi-
noinnitnoinnit KKonsernionserni

Vakuutusmaksutulo 4 378 1 144 - - 5 522

Sijoitustoiminnan nettotuotot 304 632 76 -14 998

Liiketoiminnan muut tuotot 28 18 18 -17 46

Korvaukset -2 894 -1 023 - - -3 917

Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos -34 -462 - -5 -502

Henkilöstökulut -371 -47 -20 - -438

Liiketoiminnan muut kulut -477 -74 -12 17 -545

Rahoituskulut -16 -6 -63 18 -68

Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista 42 0 751 - 793

VVoittoitto ennen vo ennen vererojaoja 960960 181181 749749 -2-2 11 888888

Verot -195 -36 -1 0 -232

TTilikilikauden vauden voittoittoo 765765 144144 749749 -1-1 11 656656

KKauden muut laajan tulokauden muut laajan tuloksen ersen eräätt

ErEräät, jotkt, jotka va voidaan siirtää tulosoidaan siirtää tulosvvaikaikuttutteisikeisiksisi

Muuntoerot -35 - - - -35

Myytävissä olevat rahoitusvarat -148 32 2 8 -106

Osuus osakkuusyhtiöiden muun laajan tuloksen
eristä

- - 16 - 16

Verot 32 -9 0 -2 21

ErEräät, jotkt, jotka va voidaan siirtää tulosoidaan siirtää tulosvvaikaikuttutteisikeisiksisi
yhtyhteensä netteensä nettona vona vererojen jälkojen jälkeeneen -151-151 2424 1818 66 -103-103

ErEräät, joita ei siirrt, joita ei siirretä tulosetä tulosvvaikaikuttutteisikeisiksisi

Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä syntyvät
vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot

14 - - - 14

Verot -3 - - - -3

ErEräät, joita ei siirrt, joita ei siirretä tulosetä tulosvvaikaikuttutteisikeisiksisi
yhtyhteensä netteensä nettona vona vererojen jälkojen jälkeeneen 1111 -- -- -- 1111

TILIKTILIKAAUDEN LAUDEN LAAJAJA TULA TULOOSS 624624 168168 766766 55 11 564564
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Konsernitase liiketoimintasegmenteittäin 2016

Milj. eMilj. e
VVahinkahinko-o-
vvakakuutusuutus

Henki-Henki-
vvakakuutusuutus

OmisOmistus-tus-
yhtyhteisöeisö

Elimi-Elimi-
noinnitnoinnit KKonsernionserni

VVararaatt

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 19 4 3 - 27

Sijoituskiinteistöt 14 201 - -4 211

Aineettomat hyödykkeet 541 70 0 - 612

Sijoitukset osakkuusyrityksissä 553 0 7 554 - 8 107

Rahoitusvarat 11 667 5 459 3 201 -2 659 17 668

Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat
sijoitukset

- 3 468 - -41 3 427

Laskennalliset verosaamiset 24 - 7 -4 27

Saamiset jälleenvakuutussopimuksista 236 3 - - 239

Muut varat 1 593 162 15 -9 1 761

Käteiset varat 463 682 1439 - 2 585

Myytävänä olevat omaisuuserät - 3 291 - - 3 291

VVararaat yhtt yhteensäeensä 1515 111111 1313 341341 1212 220220 -2-2 717717 3737 955955

VVelaelatt

Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista 9 379 4 611 - - 13 990

Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja
sijoitussopimuksista

- 3 448 - -41 3 407

Rahoitusvelat 474 111 3 551 -289 3 847

Laskennalliset verovelat 346 181 - 0 527

Varaukset 35 - - - 35

Eläkevelvoitteet 79 - - - 79

Muut velat 700 148 96 -10 933

Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät
velkaerät

- 3 202 - - 3 202

VVelaelat yhtt yhteensäeensä 1111 013013 1111 701701 33 647647 -340-340 2626 021021

Oma pääomaOma pääoma

Osakepääoma 98

Rahastot 1 531

Kertyneet voittovarat 9 700

Muut oman pääoman erät 605

Oma pääoma yhtOma pääoma yhteensäeensä 1111 934934

Oma pääoma ja vOma pääoma ja velaelat yhtt yhteensäeensä 3737 955955
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Konsernitase liiketoimintasegmenteittäin 2015

Milj. eMilj. e
VVahinkahinko-o-
vvakakuutusuutus

Henki-Henki-
vvakakuutusuutus

OmisOmistus-tus-
yhtyhteisöeisö

Elimi-Elimi-
noinnitnoinnit KKonsernionserni

VVararaatt

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 19 5 3 - 26

Sijoituskiinteistöt 15 180 - -4 191

Aineettomat hyödykkeet 564 160 0 - 724

Sijoitukset osakkuusyrityksissä 374 0 7 305 - 7 679

Rahoitusvarat 10 566 6 039 3 243 -2 659 17 189

Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat
sijoitukset

- 5 865 - -18 5 847

Laskennalliset verosaamiset 27 - 12 -4 36

Saamiset jälleenvakuutussopimuksista 239 3 - - 242

Muut varat 1 541 127 51 -10 1 708

Käteiset varat 775 482 739 - 1 997

VVararaat yhtt yhteensäeensä 1414 119119 1212 860860 1111 354354 -2-2 695695 3535 639639

VVelaelatt

Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista 9 433 5 014 - - 14 447

Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja
sijoitussopimuksista

- 5 858 - -18 5 841

Rahoitusvelat 216 133 2 314 -289 2 375

Laskennalliset verovelat 314 154 - 0 468

Varaukset 51 - - - 51

Eläkevelvoitteet 90 - - - 90

Muut velat 669 167 133 -11 957

VVelaelat yhtt yhteensäeensä 1010 772772 1111 327327 22 447447 -318-318 2424 228228

Oma pääomaOma pääoma

Osakepääoma 98

Rahastot 1 531

Kertyneet voittovarat 9 325

Muut oman pääoman erät 457

Oma pääoma yhtOma pääoma yhteensäeensä 1111 411411

Oma pääoma ja vOma pääoma ja velaelat yhtt yhteensäeensä 3535 639639
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Maantieteellinen informaatio

Milj. eMilj. e SuomiSuomi RuotsiRuotsi NorjaNorja TTanskanskaa BaltiaBaltia YYhthteensäeensä

20162016

TTuotuotot ulkot ulkopuolisilta asiakkopuolisilta asiakkailtaailta

Vahinkovakuutustoiminta 990 1 453 1 321 389 132 4 286

Henkivakuutustoiminta 1 087 - - - 29 1 116

Omistusyhteisö 52 - - - - 52

YYhthteensäeensä 22 129129 11 453453 11 321321 389389 161161 55 454454

PitkPitkäaikäaikaiset vaiset vararaatt

Vahinkovakuutustoiminta 101 460 14 552 1 1 127

Henkivakuutustoiminta 275 - - - 1 276

Omistusyhteisö 3 7 554 - - - 7 558

YYhthteensäeensä 379379 88 014014 1414 552552 11 88 961961

20152015

TTuotuotot ulkot ulkopuolisilta asiakkopuolisilta asiakkailtaailta

Vahinkovakuutustoiminta 1 021 1 403 1 408 384 128 4 344

Henkivakuutustoiminta 1 110 - - - 34 1 144

Omistusyhteisö 93 - - - - 93

YYhthteensäeensä 22 225225 11 403403 11 408408 384384 162162 55 581581

PitkPitkäaikäaikaiset vaiset vararaatt

Vahinkovakuutustoiminta 103 498 19 349 1 971

Henkivakuutustoiminta 344 - - - 1 345

Omistusyhteisö 3 7 305 - - - 7 309

YYhthteensäeensä 451451 77 804804 1919 349349 22 88 625625

Tuotot sisältävät vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutuotot, henkivakuutuksen vakuutusmaksutulon vakuutuksen myöntämismaan
mukaan sekä omistusyhteisösegmentin sijoitustoiminnan nettotuotot sekä liiketoiminnan muut tuotot.

Pitkäaikaiset varat sisältävät aineettomat hyödykkeet, sijoitukset osakkuusyhtiöihin, aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet sekä
sijoituskiinteistöt.
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1 Vakuutusmaksutulo

Vahinkovakuutustoiminta

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

VVakakuutusuutussopimuksopimuksissistata

Vakuutusmaksutulo, ensivakuutus 4 364 4 464

Vakuutusmaksutulo, jälleenvakuutus 94 95

VVakakuutusmakuutusmaksutulo yhtsutulo yhteensä, brutteensä, bruttoo 44 458458 44 559559

Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksutulosta -166 -181

VVakakuutusmakuutusmaksutulo yhtsutulo yhteensä, netteensä, nettoo 44 292292 44 378378

Vakuutusmaksuvastuun muutos -4 -39

Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksuvastuun muutoksesta -2 5

VVakakuutusmakuutusmaksuvsuvasastuun muuttuun muutos, nettos, nettoo -6-6 -34-34

VVahinkahinkoovvakakuutusuutusttoiminnan voiminnan vakakuutusmakuutusmaksutuotsutuotot yhtot yhteensä, netteensä, nettoo 44 286286 44 344344

Henkivakuutustoiminta

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

VVakakuutusuutussopimuksopimuksissistata

Vakuutussopimukset 644 723

Jälleenvakuutussopimukset 3 2

VVakakuutusmakuutusmaksutulo yhtsutulo yhteensä, brutteensä, bruttoo 647647 725725

Jälleenvakuuttajien osuus -6 -5

VVakakuutusmakuutusmaksutulo yhtsutulo yhteensä, netteensä, nettoo 641641 720720

Sijoitussopimukset 475 424

HenkivHenkivakakuutusuutusttoiminnan voiminnan vakakuutusmakuutusmaksutulo yhtsutulo yhteensä, netteensä, nettoo
1)1) 11 116116 11 144144

Segmenttien väliset eliminoinnit -32 -

KKonserni yhtonserni yhteensäeensä 55 375375 55 522522

1) Vakuutusmaksuvastuun muutos esitetään liitteessä 4, "Vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos".
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Henkivakuutustoiminnan vakuutusmaksutulon jakautuminen

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

VVakakuutusuutussopimuksopimuksissistata

Vakuutusmaksutulo sopimuksista, jotka oikeuttavat
harkinnanvaraiseen osuuteen ylijäämästä

144 146

Vakuutusmaksutulo sijoitussidonnaisista vakuutussopimuksista 498 575

Vakuutusmaksutulo muista sopimuksista 2 2

YYhthteensäeensä 644644 723723

Jälleenvakuutussopimukset 3 2

SijoitusSijoitussopimuksopimuksissistata

Maksutulo sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen osuuteen ylijäämästä 0 30

Maksutulo sijoitussidonnaisista sopimuksista 475 394

YYhthteensäeensä 475475 424424

VVakakuutus- ja sijoitusuutus- ja sijoitussopimuksopimukset yhtset yhteensäeensä 11 122122 11 149149

Jälleenvakuuttajien osuus -6 -5

VVakakuutusmakuutusmaksutulo yhtsutulo yhteensäeensä 11 116116 11 144144

KKerta- ja jaerta- ja jatktkuvuvaat vt vakakuutusmakuutusmaksut ensivsut ensivakakuutukuutuksessestata

Jatkuvat vakuutusmaksut, vakuutussopimukset 277 287

Kertamaksut, vakuutussopimukset 367 436

Kertamaksut, sijoitussopimukset 475 424

YYhthteensäeensä 11 119119 11 147147
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2 Sijoitustoiminnan nettotuotot

Vahinkovakuutustoiminta

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

RahoitusRahoitusvvararoisoistata

JohdannaisJohdannaissopimuksopimuksissistata

Voitot/tappiot -7 -4

LainoisLainoista ja muista ja muista saamisista saamisistata

Korkotuotot 9 18

MyMyytäytävisvissä olesä olevisvista rta rahoitusahoitusvvararoisoistata

Saamistodistukset

Korkotuotot 177 191

Arvonalentumistappiot -15 10

Voitot/tappiot -11 -5

Osakkeet

Voitot/tappiot 45 121

Arvonalentumistappiot -16 -11

Osinkotuotot 40 47

YYhthteensäeensä 221221 353353

YYhthteensä reensä rahoitusahoitusvvararoisoistata 223223 366366

MuisMuista vta vararoisoistata

Sijoituskiinteistöt

Voitot/tappiot 0 -1

Muut 1 0

YYhthteensä muiseensä muista vta vararoisoistata 11 -1-1

Kulut muista kuin rahoitusveloista -6 -4

Diskonttauksen purkuvaikutus -28 -38

PPalkkiokalkkiokulutulut

Omaisuudenhoito -17 -19

VVahinkahinkoovvakakuutusuutusttoiminnan sijoitusoiminnan sijoitusttoiminnan nettoiminnan nettotuototuototot
yhtyhteensäeensä 173173 304304

Voitot/tappiot myytävissä olevista rahoitusvaroista sisältävät 12 milj. euroa (83) käyvän arvon rahastosta tilikauden tulokseen
kirjattua arvostusta.
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Henkivakuutustoiminta

Milj.Milj.ee 20162016 20152015

RahoitusRahoitusvvararoisoistata

JohdannaisJohdannaissopimuksopimuksissistata

Voitot/tappiot -9 -90

KKääypään arvypään arvoon tulosoon tulosvvaikaikuttutteiseseisesti kirjati kirjattattavvakaksi määritsi määritetyisetyistä rtä rahoitusahoitusvvararoisoistata

Saamistodistukset

Korkotuotot 1 1

Voitot/tappiot -3 1

YYhthteensäeensä -3-3 22

SijoitusSijoitussidonnaissidonnaistten sopimusen sopimustten ken kaatttteena oleeena olevisvista sijoitukta sijoituksissistata

Saamistodistukset

Korkotuotot 50 58

Voitot/tappiot 4 -40

Osakkeet

Voitot/tappiot 198 219

Osinkotuotot 32 22

Lainat ja muut saamiset

Korkotuotot 0 1

Muut rahoitusvarat

Voitot/tappiot -8 -21

YYhthteensäeensä 276276 239239

LainoisLainoista ja muista ja muista saamisista saamisistata

Korkotuotot 4 3

Voitot/tappiot 6 27

YYhthteensäeensä 1010 3030

MyMyytäytävisvissä olesä olevisvista rta rahoitusahoitusvvararoisoistata

Saamistodistukset

Korkotuotot 102 96

Voitot/tappiot 30 48

Osakkeet

Voitot/tappiot 101 192

Arvonalentumistappiot -15 -19

Osinkotuotot 122 108

YYhthteensäeensä 340340 423423

YYhthteensä reensä rahoitusahoitusvvararoisoistata 614614 604604
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MuisMuista vta vararoisoistata

Sijoituskiinteistöt

Voitot/tappiot 3 2

Muut 6 13

YYhthteensä muiseensä muista vta vararoisoistata 99 1515

PPalkkiotuotalkkiotuotot, nettot, nettoo

Omaisuudenhoito -15 -17

Palkkiotuotot 26 29

YYhthteensäeensä 1111 1313

HenkivHenkivakakuutusuutusttoiminnan sijoitusoiminnan sijoitusttoiminnan nettoiminnan nettotuototuotot yhtot yhteensäeensä 634634 632632

Voitot/tappiot myytävissä olevista rahoitusvaroista sisältävät 106 milj. euroa (259) käyvän arvon rahastosta tilikauden tulokseen
kirjattua arvostusta.

Omistusyhteisö

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

RahoitusRahoitusvvararoisoistata

JohdannaisJohdannaissopimuksopimuksissistata

Voitot/tappiot 12 7

LainoisLainoista ja muista ja muista saamisista saamisistata -5 9

MyMyytäytävisvissä olesä olevisvista rta rahoitusahoitusvvararoisoistata

Saamistodistukset

Korkotuotot 34 28

Voitot/tappiot 10 15

Osakkeet

Voitot/tappiot -26 13

Arvonalentumistappiot -1 0

Osinkotuotot 12 5

YYhthteensäeensä 2929 6060

OmisOmistustusyhtyhteisön sijoituseisön sijoitusttoiminnan nettoiminnan nettotuototuotot yhtot yhteensäeensä 3636 7676

Voitot/tappiot myytävissä olevista rahoitusvaroista sisältävät -27 milj. euroa (12) käyvän arvon rahastosta tilikauden tulokseen
kirjattua arvostusta.

Segmenttien väliset eliminoinnit -16 -14

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

KKonserni yhtonserni yhteensäeensä 827827 998998

Muut tuotot ja kulut muodostuvat kiinteistösijoitusten vuokrista, hoitovastikkeista ja poistoista. Kaikki sijoituksista aiheutuvat
tuotot ja kulut sisältyvät sijoitustoiminnan nettotuottoihin. Voitot/tappiot sisältävät myyntivoitot ja -tappiot sekä realisoituneet
että realisoitumattomat arvostuserot sekä kurssivoitot ja -tappiot. Myytävissä olevien rahoitusvarojen realisoitumattomat
arvostuserot kirjataan muihin laajan tuloksen eriin ja esitetään käyvän arvon rahastossa omassa pääomassa. Käyvän arvon rahaston
muutokset on eritelty oman pääoman muutoslaskelmassa. Vahinkovakuutustoiminnassa eläkemuotoisten korvausten
diskonttauksen purkuvaikutus on omana eränään. Eläkemuotoisten korvausten vastuu lasketaan käytössä olevien
vakuutusmatemaattisten periaatteiden mukaisesti siten, että oletettu inflaatio ja kuolevuus on huomioitu. Lisäksi vastuuta
diskontattaessa on otettu huomioon sijoitustoiminnan oletettu nettotuotto. Diskonttauksen asteittaisen purkamisen seurauksena
syntyvien eläkemuotoisten korvauskulujen lisäyksen kattamiseksi kohdistetaan eläkemuotoisiin korvauksiin laskennallinen
sijoitustoiminnan nettotuotto.
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3 Korvauskulut

Vahinkovakuutustoiminta
20162016 20152015

Milj. eMilj. e BruttBruttoo

JälleenJälleenvva-a-
kkuuttajienuuttajien

osuusosuus NettNettoo BruttBruttoo

JälleenJälleenvva-a-
kkuuttajienuuttajien

osuusosuus NettNettoo

VVahinkahinkoovvakakuutusuutus

TTilikilikaudella saaudella sattuneiden vttuneiden vahinkahinkojen kojen korvorvauskauskulutulut

Maksetut korvaukset -1 643 11 -1 633 -1 607 17 -1 590

Tunnettujen vahinkojen korvausvastuun muutos -666 40 -626 -691 20 -672

Tuntemattomien vahinkojen (IBNR)
korvausvastuun muutos

-557 11 -546 -574 12 -562

Korvausten selvittelykulut 1 - 1 -1 - -1

Eläkemuotoisten korvausten korvausvastuun
muutos

-8 - -8 -8 - -8

TTilikilikaudella saaudella sattuneiden vttuneiden vahinkahinkojen kojen korvorvauskauskulutulut
yhtyhteensäeensä -2-2 873873 6262 -2-2 811811 -2-2 881881 4848 -2-2 833833

AikAikaisemmilla tilikaisemmilla tilikausilla saausilla sattuneiden vttuneiden vahinkahinkojenojen
kkorvorvauskauskulutulut

Maksetut korvaukset -1 055 56 -999 -1 011 45 -966

Eläkemuotoiset korvaukset -124 0 -124 -204 0 -204

Tunnettujen vahinkojen korvausvastuun muutos 588 -20 568 635 -26 609

Tuntemattomien vahinkojen (IBNR)
korvausvastuun muutos

721 -33 688 516 -16 500

AikAikaisemmilla tilikaisemmilla tilikausilla saausilla sattuneiden vttuneiden vahinkahinkojenojen
kkorvorvauskauskulut yhtulut yhteensäeensä 130130 33 133133 -64-64 33 -61-61

MakMaksetut ksetut korvorvaukauksetset

Maksetut korvaukset -2 698 67 -2 632 -2 618 61 -2 557

Maksetut eläkemuotoiset korvaukset -132 - -132 -132 - -132

Korvausportolio 1 7 8 16 - -

MakMaksetut ksetut korvorvaukaukset yhtset yhteensäeensä -2-2 828828 7373 -2-2 755755 -2-2 734734 6161 -2-2 689689

KKorvorvausausvvasastuun muuttuun muutosos

Tunnettujen vahinkojen korvausvastuun muutos -78 20 -57 -56 -6 -62

Tuntemattomien vahinkojen (IBNR)
korvausvastuun muutos

119 -22 97 -127 -4 -131

Eläkemuotoisten korvausten korvausvastuun
muutos

44 - 44 -11 0 -11

Korvausten selvittelykulut 1 - 1 -1 - -1

KKorvorvausausvvasastuun muuttuun muutos yhtos yhteensäeensä 8787 -2-2 8585 -195-195 -10-10 -205-205

VVahinkahinkoovvakakuutusuutusttoiminnan koiminnan korvorvauskauskulut yhtulut yhteensäeensä -2-2 741741 7171 -2-2 670670 22 929929 5151 -2-2 894894

Eläkemuotoisten korvausten vastuuvelka arvostetaan yleisten vakuutusmatemaattisten periaatteiden mukaisesti. Huomioon
otetaan odotettu inflaatio sekä kuolevuus. Vastaiset eläkesuoritukset diskontataan korolla, joka vastaa odotettavissa olevia
sijoitustuottoja. Eläkemuotoisten korvausten diskonttauksen purkautumisen johdosta vakuutustekniseen tulokseen lisätään
vastaava sijoitustuotto. Suomen vahinkovakuutuksen piiriin kuuluvien tuntemattomien eläkevahinkojen korvausvastuu
diskontataan. Vuonna 2016 korvausvastuu oli 277 milj. euroa (261). Diskonttaamaton määrä oli 367 milj. euroa (351).
Valuuttakurssimuutokset lisäsivät diskontattua korvausvastuuta noin 10 milj. euroa. Todellista nousua oli 9 milj. euroa.
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Eläkemuotoisten korvausten vastuuvelkaa laskettaessa käytetyt korkokannat maittain (%)
20162016 20152015

Ruotsi 1,65 % 2,01 %

Suomi 1,50 % 1,50 %

Tanska 0,72 % 1,71 %

Henkivakuutustoiminta

MakMaksetutsetut
kkorvorvaukauksetset

KKorvorvausausvvasastuuntuun
muutmuutosos KKorvorvauskauskulutulut

Milj. eMilj. e 20162016 20152015 20162016 20152015 20162016 20152015

VVakakuutusuutussopimuksopimuksetset

HenkivHenkivakakuutusuutus

Vakuutukset, jotka ovat oikeutettuja
harkinnanvaraiseen voitonjakoon

-43 -47 2 2 -41 -45

Muut vakuutukset 0 0 0 0 0 -1

Sijoitussidonnaiset vakuutukset -205 -183 2 14 -203 -170

YYhthteensäeensä -248-248 -231-231 44 1616 -244-244 -215-215

EläkEläkeevvakakuutusuutus

Vakuutukset, jotka ovat oikeutettuja
harkinnanvaraiseen voitonjakoon

-425 -397 92 -19 -334 -417

Sijoitussidonnaiset vakuutukset -18 -15 -19 -21 -37 -36

YYhthteensäeensä -443-443 -412-412 7373 -40-40 -370-370 -453-453

JälleenJälleenvvakakuutusuutus -1 0 0 0 0 -1

VVakakuutusuutussopimuksopimukset yhtset yhteensäeensä -692-692 -644-644 7777 -25-25 -615-615 -668-668

Jälleenvakuuttajien osuus 3 3 0 0 3 3

VVakakuutusuutussopimuksopimukset yhtset yhteensäeensä -689-689 -641-641 7777 -25-25 -612-612 -666-666

SijoitusSijoitussopimuksopimuksetset

KKapitalisaaapitalisaatiosopimuktiosopimuksetset

Vakuutukset, jotka ovat oikeutettuja
harkinnanvaraiseen voitonjakoon

0 0 - - 0 0

Sijoitussidonnaiset vakuutukset -355 -358 - - -355 -358

SijoitusSijoitussopimuksopimukset yhtset yhteensäeensä -355-355 -358-358 -- -- -355-355 -358-358

HenkivHenkivakakuutusuutusttoiminnan koiminnan korvorvauskauskulut yhtulut yhteensäeensä -1-1 044044 -999-999 7777 -25-25 -967-967 -1-1 023023
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Maksetut korvaukset korvauslajeittain

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

VVakakuutusuutussopimuksopimuksetset

HenkivHenkivakakuutusuutus

Takaisinostot -7 -8

Kuolemantapauskorvaukset -21 -19

Säästösummien takaisinmaksut -6 -10

Muut -10 -10

YYhthteensäeensä -44-44 -48-48

SijoitusSijoitussidonnainen henkivsidonnainen henkivakakuutusuutus

Takaisinostot -149 -132

Kuolemantapauskorvaukset -45 -41

Säästösummien takaisinmaksut -10 -10

YYhthteensäeensä -205-205 -183-183

EläkEläkeevvakakuutusuutus

Maksetut eläkkeet -415 -386

Takaisinostot -2 -6

Kuolemantapauskorvaukset -9 -5

YYhthteensäeensä -425-425 -397-397

SijoitusSijoitussidonnainen eläksidonnainen eläkeevvakakuutusuutus

Maksetut eläkkeet -4 -1

Takaisinostot -10 -11

Kuolemantapauskorvaukset -4 -3

YYhthteensäeensä -18-18 -15-15

Jälleenvakuutussopimukset -1 0

VVakakuutusuutussopimuksopimukset yhtset yhteensä, brutteensä, bruttoo -692-692 -644-644

Jälleenvakuuttajien osuus 3 3

VVakakuutusuutussopimuksopimukset yhtset yhteensä, netteensä, nettoo -689-689 -641-641

SijoitusSijoitussopimuksopimuksetset

SijoitusSijoitussidonnaiset ksidonnaiset kapitalisaaapitalisaatiosopimuktiosopimuksetset

Takaisinostot -372 -375

Säästösummien takaisinmaksut 17 17

YYhthteensäeensä -355-355 -358-358

SijoitusSijoitussopimuksopimukset yhtset yhteensä, brutteensä, bruttoo -355-355 -358-358

MakMaksetut ksetut korvorvaukaukset, bruttset, bruttoo -1 047 -1001

MakMaksetut ksetut korvorvaukaukset, nettset, nettoo -1044 -999

Segmenttien väliset eliminoinnit 10 -

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

KKonserni yhtonserni yhteensäeensä -3-3 627627 -3-3 917917
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4 Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos

Vahinkovakuutustoiminta

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

Vakuutusmaksuvastuun muutos -4 -39

Jälleenvakuuttajien osuus -2 5

VVahinkahinkoovvakakuutusuutusttoiminnan voiminnan vakakuutusmakuutusmaksuvsuvasastuun muuttuun muutos, nettos, nettoo -6-6 -34-34

Henkivakuutustoiminta

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

VVakakuutusuutussopimuksopimuksetset

HenkivHenkivakakuutusuutus

Sopimukset, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon 23 15

Sijoitussidonnaiset sopimukset -252 -292

YYhthteensäeensä -228-228 -278-278

EläkEläkeevvakakuutusuutus

Sopimukset, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon 67 94

Sijoitussidonnaiset sopimukset -116 -143

YYhthteensäeensä -49-49 -49-49

VVakakuutusuutussopimuksopimukset yhtset yhteensäeensä -277-277 -327-327

SijoitusSijoitussopimuksopimuksetset

KKapitalisaaapitalisaatiosopimuktiosopimuksetset

Sopimukset, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon 10 -33

Sijoitussidonnaiset sopimukset -198 -102

SijoitusSijoitussopimuksopimukset yhtset yhteensäeensä -188-188 -135-135

HenkivHenkivakakuutusuutusttoiminnan voiminnan vakakuutus- ja sijoitusuutus- ja sijoitussopimussopimustten ven velkelkojen muutojen muutosos
yhtyhteensäeensä -465-465 -462-462

Segmenttien väliset eliminoinnit 24 -5

KKonserni yhtonserni yhteensäeensä -448-448 -502-502
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5 Henkilöstökulut

Vahinkovakuutustoiminta

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

HenkilösHenkilösttökökulutulut

Palkat ja palkkiot -368 -373

Käteisvaroina toteutetut osakeperusteiset maksut -6 -17

Eläkekulut

- maksupohjaiset järjestelyt -66 213

- etuuspohjaiset järjestelyt (liitetieto 31) 5 -137

Muut henkilösivukulut -76 -57

VVahinkahinkoovvakakuutusuutusttoiminnan henkilösoiminnan henkilösttökökulut yhtulut yhteensäeensä -512-512 -371-371

Henkivakuutustoiminta

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

HenkilösHenkilösttökökulutulut

Palkat ja palkkiot -36 -35

Käteisvaroina toteutetut osakeperusteiset maksut -1 -4

Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt -6 -6

Muut henkilösivukulut -3 -3

HenkivHenkivakakuutusuutusttoiminnan henkilösoiminnan henkilösttökökulut yhtulut yhteensäeensä -46-46 -47-47

Omistusyhteisö

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

HenkilösHenkilösttökökulutulut

Palkat ja palkkiot -9 -8

Käteisvaroina toteutetut osakeperusteiset maksut -4 -8

Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt -2 -2

Muut henkilösivukulut -1 -1

OmisOmistustusyhtyhteisön henkilöseisön henkilösttökökulut yhtulut yhteensäeensä -16-16 -20-20

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

KKonserni yhtonserni yhteensäeensä -574-574 -438-438

Lisätiedot osakeperusteisista maksuista esitetään liitetiedossa 36 Kannustinjärjestelmät.
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6 Liiketoiminnan muut kulut

Vahinkovakuutustoiminta

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

Tietohallintokulut -103 -114

Muut henkilöstökulut -14 -15

Markkinointikulut -38 -38

Poistot -12 -9

Vuokrat -46 -45

Vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutos -10 -5

Ensivakuutuksen palkkiot -163 -167

Annetun jälleenvakuutuksen palkkiot 12 14

Muut -98 -98

VVahinkahinkoovvakakuutusuutusttoiminnan liikoiminnan liiketetoiminnan muut koiminnan muut kulut yhtulut yhteensäeensä -472-472 -477-477

Henkivakuutustoiminta

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

Tietohallintokulut -18 -17

Muut henkilöstökulut -2 -2

Markkinointikulut -4 -4

Poistot -2 -2

Vuokrat -4 -4

Ensivakuutuksen palkkiot -8 -9

Tulevan jälleenvakuutuksen palkkiot -1 -1

Annetun jälleenvakuutuksen palkkiot 2 1

Muut -42 -38

HenkivHenkivakakuutusuutusttoiminnan liikoiminnan liiketetoiminnan muut koiminnan muut kulut yhtulut yhteensäeensä -78-78 -74-74

Vahinko- ja henkivakuutustoiminnan erä Muut sisältää mm. kulut viestinnästä, ulkopuolisista palveluista sekä muista
hallintokuluista.

Omistusyhteisö

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

Tietohallintokulut -1 -1

Markkinointikulut -1 -1

Vuokrat -1 -1

Muut -15 -9

OmisOmistustusyhtyhteisön liikeisön liiketetoiminnan muut koiminnan muut kulut yhtulut yhteensäeensä -18-18 -12-12

Omistusyhteisön erä Muut muodostuu mm. konsulttipalkkioista sekä vuokra- ja
muista hallintokuluista.

Segmenttien väliset eliminoinnit 16 17

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

KKonserni yhtonserni yhteensäeensä -551-551 -545-545
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7 Vahinkovakuutustoiminnan tulosanalyysi

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

Vakuutusmaksutuotot 4 286 4 344

Korvauskulut -2 905 -3 143

Liikekulut -713 -566

Muut vakuutustekniset tuotot ja kulut -7 -1

Vakuutustoimintaan kohdistettu sijoitustoiminnan nettotuotto -3 23

VVakakuutusuutusttekninen kekninen kaattee 658658 657657

Sijoitustoiminnan nettotuotto 188 325

Sijoitustoiminnan nettotuotto-osuuden siirto -26 -60

Muut tuotot ja kulut 63 38

LiikLiikeevvoittoittoo 883883 960960

Erittely tuloslaskelmaeriin sisältyvistä toimintokohtaisista liikekuluista

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

Korvausten hoitokulut (korvauskulut) -235 -249

Vakuutusten hankintamenot (liikekulut) -490 -497

Vakuutustoiminnan hallintokulut (liikekulut) -226 -78

Muuhun vakuutustekniseen toimintaan liittyvät hallintokulut (muut vakuutustekniset
kulut)

-33 -71

Sijoitusten hoitokulut (sijoitustoiminnan kulut) -17 -19

YYhthteensäeensä -1-1 002002 -914-914
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8 Vahinkovakuutustoiminnan vakuutuslajiryhmäkohtainen tulos

Milj. eMilj. e
TTapaapaturmaturma

ja sairja sairausaus
MoottMoottoriajo-oriajo-
neuvneuvoovvasastuutuu

MoottMoottori-ori-
ajoneuvajoneuvot,ot,

muutmuut
luokluokaatt

Meri, lentMeri, lento jao ja
tatavvararan-an-
kkuljetusuljetus

PPalo- jaalo- ja
muumuu

omaisuus-omaisuus-
vvahinkahinkoo VVasastuutuu

LuottLuotto jao ja
taktakausaus

Vakuutusmaksutulo vakuutussopimuksista yhteensä, brutto

2016 729 615 1 301 119 1 244 198 2

2015 754 635 1 294 125 1 296 202 2

Vakuutusmaksutuotot vakuutussopimuksista yhteensä, brutto

2016 737 620 1 271 121 1 254 201 2

2015 740 636 1 266 123 1 299 204 2

Korvauskulut, brutto
1)

2016 -490 -372 -912 -72 -852 -93 -1

2015 -525 -581 -854 -83 -851 -132 -1

Liikekulut, brutto
2)

2016 -129 -134 -191 -20 -197 -32 0

2015 -133 -136 -184 -21 -210 -33 0

Jälleenvakuutustoiminnan tulos

2016 -4 0 -2 -11 -65 -31 0

2015 -9 -1 -1 -12 -76 -12 -

VVakakuutusuutusttekninen tulosekninen tulos

20162016 115115 114114 166166 1818 139139 4545 22

20152015 7373 -83-83 226226 77 162162 2828 11

Milj. eMilj. e OikOikeuseusturvturvaa MuutMuut
EnsivEnsivakakuutusuutus

yhtyhteensäeensä
Jälleen-Jälleen-

vvakakuutusuutus EliminoinnitEliminoinnit YYhthteensäeensä

Vakuutusmaksutulo vakuutussopimuksista yhteensä, brutto

2016 46 109 4 364 94 - 44 458458

2015 45 114 4 465 94 0 44 559559

Vakuutusmaksutuotot vakuutussopimuksista yhteensä, brutto

2016 46 108 4 360 94 - 44 454454

2015 44 111 4 424 96 0 44 520520

Korvauskulut, brutto
1)

2016 -29 -72 -2 892 -89 4 -2-2 976976

2015 -27 -99 -3 153 -48 7 -3-3 194194

Liikekulut, brutto
2)

2016 -7 -21 -731 -16 15 -732-732

2015 -7 -16 -740 -17 135 -622-622

Jälleenvakuutustoiminnan tulos

2016 0 -12 -125 40 - -85-85

2015 - -7 -117 6 0 -112-112

VVakakuutusuutusttekninen tulosekninen tulos

20162016 1010 44 613613 2828 1919 660660

20152015 99 -10-10 414414 3737 142142 592592

1) Korvauskuluihin kohdistettu toimintokohtaisia liikekuluja 235 milj. euroa (249).

2) Liikekuluihin sisältyy muita vakuutusteknisiä tuottoja 26 milj. euroa (28) ja muita vakuutusteknisiä kuluja 33 milj. euroa (28).
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9 Osakekohtainen tulos

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

OsakOsakekekohtainen tulosohtainen tulos

Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto 1 650 1 656

Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana 560 560

Osakekohtainen tulos (EUR/osake) 2,95 2,96

10 Rahoitusvarat ja -velat

Rahoitusvarat ja –velat on luokiteltu IAS 39.9 mukaisiin kategorioihin. Taulukossa on esitetty myös rahoitusvaroihin ja –velkoihin
liittyvät korkotuotot ja –kulut, tuloslaskelmaan kirjatut realisoituneet ja realisoitumattomat voitot ja tappiot, arvonalentumistappiot
sekä osinkotuotot. Taulukon rahoitusvarat sisältää tase-erät rahoitusvarat, käteiset varat sekä rahoitusvarojen myytävänä olevat
omaisuuserät.

20162016

Milj. eMilj. e Kp-arvKp-arvoo
KKorkorkotuot./otuot./
KKorkorkokokulutulut

VVoitoitot/ot/
tappiottappiot

ArvArvonal.onal.
tappiottappiot OsinkOsinkotuototuototot

RAHOITUSRAHOITUSVVARAARATT

KKääypään arvypään arvoon tulosoon tulosvvaikaikuttutteiseseisesti kirjati kirjattattavvaat rt rahoitusahoitusvvararaatt

Johdannaissopimukset 45 -21 18 - -

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi
määritetyt rahoitusvarat

24 1 0 - 0

LainaLainat ja muut saamisett ja muut saamiset 2 689 13 6 - -

MyMyytäytävisvissä olesä olevvaat rt rahoitusahoitusvvararaatt 17 705 298 146 -47 175

KKonsernin ronsernin rahoitusahoitusvvararaat yhtt yhteensäeensä 2020 463463 290290 169169 -47-47 175175

RAHOITUSRAHOITUSVELAVELATT

KKääypään arvypään arvoon tulosoon tulosvvaikaikuttutteiseseisesti kirjati kirjattattavvaat rt rahoitusahoitusvvelaelatt

Johdannaissopimukset 81 - -

Muut rMuut rahoitusahoitusvvelaelatt 3 766 -52 34

KKonsernin ronsernin rahoitusahoitusvvelaelat yhtt yhteensäeensä 33 847847 -52-52 3434
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20152015

Milj. eMilj. e Kp-arvKp-arvoo
KKorkorkotuot./otuot./
KKorkorkokokulutulut

VVoitoitot/ot/
tappiottappiot

ArvArvonal.onal.
tappiottappiot OsinkOsinkotuototuototot

RAHOITUSRAHOITUSVVARAARATT

KKääypään arvypään arvoon tulosoon tulosvvaikaikuttutteiseseisesti kirjati kirjattattavvaat rt rahoitusahoitusvvararaatt

Johdannaissopimukset 53 -9 -79 - -

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi
määritetyt rahoitusvarat

48 1 2 - 0

LainaLainat ja muut saamisett ja muut saamiset 2 129 20 44 - -

MyMyytäytävisvissä olesä olevvaat rt rahoitusahoitusvvararaatt 16 955 295 382 -20 159

KKonsernin ronsernin rahoitusahoitusvvararaat yhtt yhteensäeensä 1919 185185 307307 350350 -20-20 160160

RAHOITUSRAHOITUSVELAVELATT

KKääypään arvypään arvoon tulosoon tulosvvaikaikuttutteiseseisesti kirjati kirjattattavvaat rt rahoitusahoitusvvelaelatt

Johdannaissopimukset 63 - -

Muut rMuut rahoitusahoitusvvelaelatt 2 312 -59 -8

KKonsernin ronsernin rahoitusahoitusvvelaelat yhtt yhteensäeensä 22 375375 -59-59 -8-8

11 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Vahinkovakuutustoiminta

Milj. eMilj. e

20162016
KKoneet jaoneet ja

kkalusalusttoo

20152015
KKoneet jaoneet ja

kkalusalusttoo

1.1.1.1.

Hankintameno 65 63

Kertyneet poistot -47 -46

KirjanpitKirjanpitoarvoarvo 1.1.o 1.1. 1919 1616

31.12.31.12.

Hankintameno 65 65

Kertyneet poistot -46 -47

KirjanpitKirjanpitoarvoarvo 31.12.o 31.12. 1919 1919
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Henkivakuutustoiminta

20162016 20152015

Milj. eMilj. e

Maa-alueetMaa-alueet
jaja

rrakakennukennuksetset
KKoneet jaoneet ja

kkalusalusttoo YYhthteensäeensä

Maa-alueetMaa-alueet
jaja

rrakakennukennuksetset
KKoneet jaoneet ja

kkalusalusttoo YYhthteensäeensä

1.1.1.1.

Hankintameno 4 8 12 4 8 12

Kertyneet poistot -1 -7 -8 -1 -7 -7

KirjanpitKirjanpitoarvoarvo 1.1.o 1.1. 44 11 55 44 11 55

31.12.31.12.

Hankintameno 4 8 12 4 8 12

Kertyneet poistot -1 -7 -8 -1 -7 -8

KirjanpitKirjanpitoarvoarvo 31.12.o 31.12. 44 11 44 44 11 55

Omistusyhteisö

20162016 20152015

Milj. eMilj. e

Maa-alueetMaa-alueet
jaja

rrakakennukennuksetset
KKoneet jaoneet ja

kkalusalusttoo YYhthteensäeensä

Maa-alueetMaa-alueet
jaja

rrakakennukennuksetset
KKoneet jaoneet ja

kkalusalusttoo YYhthteensäeensä

1.1.1.1.

Hankintameno 2 4 6 2 5 7

Kertyneet poistot -1 -2 -3 -1 -3 -4

KirjanpitKirjanpitoarvoarvo 1.1.o 1.1. 11 22 33 11 22 33

31.12.31.12.

Hankintameno 2 4 5 2 4 6

Kertyneet poistot -1 -1 -2 -1 -2 -3

KirjanpitKirjanpitoarvoarvo 31.12.o 31.12. 11 22 33 11 22 33

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

KKonserni yhtonserni yhteensäeensä 2727 2626

Segmenttien tase-erä koneet ja kalusto sisältää atk-laitteet ja toimistokalusteet.
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12 Sijoituskiinteistöt

Vahinkovakuutustoiminta

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

1.1.1.1.

Hankintameno 25 29

Kertyneet poistot -8 -8

Kertyneet arvonalentumiset -2 -1

KirjanpitKirjanpitoarvoarvo 1.1.o 1.1. 1515 2020

KirjanpitKirjanpitoarvoarvo 1.1.o 1.1. 1515 2020

Vähennykset - -4

Poistot -1 -1

Arvonalentumistappiot 0 -1

Valuuttakurssierot 0 0

KirjanpitKirjanpitoarvoarvo 31.12.o 31.12. 1414 1515

31.12.31.12.

Hankintameno 25 25

Kertyneet poistot -9 -8

Kertyneet arvonalentumiset -2 -2

KirjanpitKirjanpitoarvoarvo 31.12.o 31.12. 1414 1515

Vuokratuotot sijoituskiinteistöistä 3 2

SijoitusomaisuutSijoitusomaisuuteen sisältyeen sisältyvväät muulla sopimukt muulla sopimuksella vuokrsella vuokralle annetutalle annetut
kiintkiinteiseisttötöt

Ei-purEi-purettaettavisvissa olesa olevvaat vt vähimmäisähimmäisvuokrvuokraatt

- yhden vuoden kuluessa 1 1

- yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 1 1

YYhthteensäeensä 22 22

KiintKiinteiseisttökökulutulut

- välittömät hoitokulut kiinteistöistä, jotka ovat kerryttäneet
vuokratuottoa kaudella

-1 -1

- välittömät hoitokulut kiinteistöistä, jotka eivät ole kerryttäneet
vuokratuottoa kaudella

-1 -1

YYhthteensäeensä -2-2 -2-2

SijoituskiintSijoituskiinteiseisttöjen köjen kääypä arvypä arvo 31.12.o 31.12. 2222 2222
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Henkivakuutustoiminta

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

1.1.1.1.

Hankintameno 257 247

Kertyneet poistot -55 -51

Kertyneet arvonalentumiset -23 -17

KirjanpitKirjanpitoarvoarvo 1.1.o 1.1. 180180 179179

KirjanpitKirjanpitoarvoarvo 1.1.o 1.1. 180180 179179

Lisäykset 41 27

Vähennykset -18 -17

Poistot -3 -4

Arvonalentumistappiot 1 -6

KirjanpitKirjanpitoarvoarvo 31.12.o 31.12. 201201 180180

31.12.31.12.

Hankintameno 280 257

Kertyneet poistot -58 -55

Kertyneet arvonalentumiset -22 -23

KirjanpitKirjanpitoarvoarvo 31.12.o 31.12. 201201 180180

Vuokratuotot sijoituskiinteistöistä 20 21

SijoitusomaisuutSijoitusomaisuuteen sisältyeen sisältyvväät muulla sopimukt muulla sopimuksella vuokrsella vuokralle annetutalle annetut
kiintkiinteiseisttötöt

Ei-purEi-purettaettavisvissa olesa olevvaat vt vähimmäisähimmäisvuokrvuokraatt

- yhden vuoden kuluessa 9 9

- yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 13 6

- yli viiden vuoden kuluttua 3 0

YYhthteensäeensä 2525 1414

KiintKiinteiseisttökökulutulut

- välittömät hoitokulut kiinteistöistä, jotka ovat kerryttäneet vuokratuottoa kaudella -9 -9

- välittömät hoitokulut kiinteistöistä, jotka eivät ole kerryttäneet vuokratuottoa kaudella -1 -1

YYhthteensäeensä -10-10 -10-10

SijoituskiintSijoituskiinteiseisttöjen köjen kääypä arvypä arvo 31.12.o 31.12. 222222 203203

Segmenttien väliset eliminoinnit -4 -4

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

KKonserni yhtonserni yhteensäeensä 211211 191191

Konsernin sijoituskiinteistöjen käyvät arvot arvioitu kokonaisuudessaan itse markkinoilta saadun vertailuaineiston perusteella.
Käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen ja -velkojen määritys ja hierarkia on esitetty liitteessä 17. Tämän määrityksen
mukaan sijoituskiinteistöt kuuluvat tasolle 2.

Segmenttien sijoituskiinteistöjen tilat vuokrataan markkinaehtoisilla, peruuttamattomilla vuokrasopimuksilla. Vuokrasopimusten
pituudet vaihtelevat toistaiseksi voimassa olevista monivuotisiin sopimuksiin.
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13 Aineettomat hyödykkeet

Vahinkovakuutustoiminta
20162016

Milj. eMilj. e LiikLiikearvearvoo
*)*)

MuutMuut
aineettaineettomaomatt
hhyyödykködykkeeteet YYhthteensäeensä

1.1.1.1.

Hankintameno 547 24 570

Kertyneet poistot - -6 -6

KirjanpitKirjanpitoarvoarvo 1.1.o 1.1. 547547 1717 564564

31.12.

Hankintameno 526 23 549

Kertyneet poistot - -8 -8

KirjanpitKirjanpitoarvoarvo 31.12.o 31.12. 526526 1616 541541

20152015

Milj. eMilj. e LiikLiikearvearvoo
*)*)

MuutMuut
aineettaineettomaomatt
hhyyödykködykkeeteet YYhthteensäeensä

1.1.1.1.

Hankintameno 535 24 559

Kertyneet poistot - -5 -5

KirjanpitKirjanpitoarvoarvo 1.1.o 1.1. 535535 2020 554554

31.12.31.12.

Hankintameno 547 24 570

Kertyneet poistot - -6 -6

KirjanpitKirjanpitoarvoarvo 31.12.o 31.12. 547547 1717 564564

*) Hankintamenomuutos johtuu valuuttakurssimuutoksista.

Henkivakuutustoiminta
20162016 20152015

Milj. eMilj. e LiikLiikearvearvoo

MuutMuut
aineettaineettomaomatt
hhyyödykködykkeeteet YYhthteensäeensä LiikLiikearvearvoo

MuutMuut
aineettaineettomaomatt
hhyyödykködykkeeteet YYhthteensäeensä

1.1.1.1.

Hankintameno 153 43 196 153 43 196

Kertyneet poistot - -36 -36 - -36 -36

KirjanpitKirjanpitoarvoarvo 1.1.o 1.1. 153153 77 160160 153153 77 160160

31.12.31.12.

Hankintameno 153 44 197 153 43 196

Kertyneet poistot - -38 -38 - -36 -36

KirjanpitKirjanpitoarvoarvo 31.12.o 31.12. 153153 66 159159 153153 77 160160

Myytävänä olevat omaisuuserät -89 - -89

KirjanpitKirjanpitoarvoarvo 31.12.o 31.12. 6464 66 7070

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

KKonserni yhtonserni yhteensäeensä 612612 724724

Segmenttien muut aineettomat hyödykkeet koostuvat pääosin atk-ohjelmistojen hankinnoista.
Poistot ja arvonalentumiset sisältyvät tuloslaskelman erään Liiketoiminnan muut kulut.
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Liikearvon arvonalentumistestaus

Liikearvojen osalta on suoritettu IAS 36 Omaisuuden arvonalentuminen -standardin tarkoittama arvonalentumistestaus.
Testauksien perusteella ei ole kirjattu arvonalentumisia.

Arvonalentumistestausta varten Sampo määrittelee kerrytettävissä olevan rahamäärän käyttöarvoon perustuen niille rahavirtaa
tuottaville yksiköille, joille liikearvoa on kohdistettu. Sampo on määritellyt tällaisiksi yksiköiksi If-alakonsernin sekä Mandatum
Henkivakuutusosakeyhtiön (jäljempänä Mandatum Life).

Yksiköiden kerrytettävissä olevat rahamäärät on määritetty käyttäen diskontattua rahavirtamallia. Malli pohjautuu historiatietojen
lisäksi Sammon johdon parhaisiin arvioihin taloudellisista olosuhteista kuten myyntimääristä, koroista, marginaaleista,
pääomarakenteesta sekä tuotto- ja kustannuskehityksestä. Mandatum Lifen osalta käyttöarvomalliin vaikuttaa merkittävästi
vastuuvelkojen pitkän aikavälin kehitys, jonka ennustetaan vaikuttavan muun muassa vaadittavaan vakavaraisuuspääomaan ja siten
kerrytettävissä olevaan rahamäärään. Tämän vuoksi myös Mandatum Lifen ennusteperiodi on pidempi eli 10 vuotta. Saadut
rahavirrat on diskontattu ennen veroja määritetyllä pääoman painotetulla keskimääräisellä kustannuksella (weighted average cost
of capital), joka Ifin osalta on 7,2 % ja Mandatum Lifen osalta 7,6 %. Luvut ovat laskeneet edellisvuodesta johtuen korkojen laskusta
pohjoismaisissa valtionobligaatioissa.

Johdon hyväksymät If-konsernin rahavirtoja koskevat ennusteet kattavat vuodet 2017 – 2019. Tämän ajanjakson jälkeiset
kassavirrat on ekstrapoloitu käyttäen 2 %:n kasvuvauhtia. Myös Mandatum Lifelle on vuoden 2026 jälkeisille kausille käytetty 2 %:n
kasvuvauhtia, jonka molemmissa tapauksissa uskotaan olevan lähellä odotettua inflaatiota.

Mandatum Lifen osalta kerrytettävissä oleva rahamäärä ylittää sen kirjanpitoarvon noin 410 miljoonalla eurolla. Käytetyllä
laskentatekniikalla esimerkiksi noin 2 %:n nousu pääoman painotetussa keskimääräisessä kustannuksessa johtaisi tilanteeseen, jossa
kerrytettävissä oleva rahamäärä olisi sama kuin yksikön kirjanpitoarvo.

If-konsernin osalta johto katsoo, että mikään jokseenkin mahdollinen muutos käytettyihin keskeisiin oletuksiin ei saisi aikaan sitä,
että yksikköjen kirjanpitoarvot ylittäisivät niiden kerrytettävissä olevat rahamäärät.
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14 Sijoitukset osakkuusyrityksissä

Pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyt osakkuusyritykset 31.12.2016

Milj. eMilj. e

NimiNimi KKotipaikkotipaikkaa
KirjanpitKirjanpito-o-

arvarvoo

KKääypäypä

arvarvoo
*)*)

OmisOmistus-tus-
osuus %osuus %

Nordea Bank Abp Ruotsi 7 554 9 124 21,25

Topdanmark A/S Tanska 554 955 45,38

Autovahinkokeskus Oy Suomi 3 35,54

CAP Group AB Ruotsi 2 21,98

Svithun Assuranse AS Norja 1 33,00

Contemi Holding AS Norja 0 28,57

SOS International A/S Tanska 7 25,20

Pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyt osakkuusyritykset 31.12.2015

Milj. eMilj. e

NimiNimi KKotipaikkotipaikkaa
KirjanpitKirjanpito-o-

arvarvoo

KKääypäypä

arvarvoo
*)*)

OmisOmistus-tus-
osuus %osuus %

Nordea Bank Abp Ruotsi 7 305 8 735 21,25

Topdanmark A/S Tanska 362 827 32,9

Autovahinkokeskus Oy Suomi 3 35,54

CAP Group AB Ruotsi 2 21,98

Urzus Group AS Norja 1 28,57

Svithun Assuranse AS Norja 1 33,00

Watercircles Skandinavia AS Norja 3 35,75

Contemi Holding AS Norja 1 28,57

*) Julkisen hintanoteerauksen mukainen arvo

Muutokset sijoituksissa osakkuusyrityksiin

20162016 20152015

Milj. eMilj. e NorNordeadea

MuutMuut
osakkosakkuus-uus-

yritykyrityksetset YYhthteensäeensä NorNordeadea

MuutMuut
osakkosakkuus-uus-

yritykyrityksetset YYhthteensäeensä

Osuudet 1.1. 7 305 374 7 679 7 065 382 7 447

Osuus kauden tuloksesta 773 65 837 751 42 793

Lisäykset - 205 205 - 1 1

Vähennykset -551 -5 -555 -533 -1 -534

Muutokset osakkuusyrityksen omassa pääomassa 27 -86 -59 23 -51 -28

Muuntoerot - 0 0 - 0 0

Osuudet 31.12.Osuudet 31.12. 77 554554 553553 88 107107 77 305305 374374 77 679679

Osakkuusyritysten kirjanpitoarvoon sisältyy liikearvoa 1 201 milj. e (1 101), josta Nordean osuus oli 978 milj. e (978).
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Sammon omistus Nordeassa

Nordea on kansainvälinen pankki, jolla on johtava asema suuryrityspalveluissa sekä vähittäispankki- ja private banking -
toiminnassa. Nordealla on noin 700 konttoria, puhelinpalvelu kaikissa Pohjoismaissa sekä verkkopankki. Konsernilla on myös
Pohjoismaiden ja Itämeren alueen laajin jakeluverkosto.

Taloudellinen informaatio Nordeasta

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

Varat 615 659 646 868

Velat 583 249 615 836

Liikevaihto 9 927 10 140

Muut laajan tuloksen erät 165 13

Laaja tulos 3 766 3 675

Osakkuusyritykseltä tilikaudella saadut osingot 551 533

Sammon osuus Nordean tuloksesta

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

Osuus Nordean tilikauden tuloksesta 800 778

Poisto asiakassuhteista -35 -35

Laskennallisen veron muutos 8 8

Osuus osakkOsuus osakkuusuusyritykyrityksen vsen voitoitosostata 773773 751751
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15 Rahoitusvarat

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

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

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

VVahinkahinkoovvakakuutusuutusttoimintaoiminta

Johdannaissopimukset 14 21

Lainat ja muut saamiset 84 108

Myytävissä olevat rahoitusvarat 11 569 10 437

VVahinkahinkoovvakakuutusuutusttoiminta yhtoiminta yhteensäeensä 1111 667667 1010 566566

HenkivHenkivakakuutusuutusttoimintaoiminta

Johdannaissopimukset 13 11

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi
määritetyt rahoitusvarat

24 48

Lainat ja muut saamiset 20 24

Myytävissä olevat rahoitusvarat 5 612 5 956

YYhthteensäeensä 55 670670 66 039039

Myytävänä olevat rahoitusvarat -210 -

HenkivHenkivakakuutusuutusttoiminta yhtoiminta yhteensäeensä 55 459459 66 039039

OmisOmistustusyhtyhteisöeisö

Johdannaissopimukset 18 21

Lainat ja muut saamiset 0 1

Myytävissä olevat rahoitusvarat 814 852

Sijoitukset tytäryhtiöissä 2 370 2 370

OmisOmistustusyhtyhteisö yhteisö yhteensäeensä 33 201201 33 243243

Segmenttien väliset eliminoinnit -2 659 -2 659

KKonserni yhtonserni yhteensäeensä 1717 668668 1717 189189
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Vahinkovakuutustoiminta

Johdannaissopimukset
20162016 20152015

KKohde-et.ohde-et. KKääypä arvypä arvoo KKohde-et.ohde-et. KKääypä arvypä arvoo

Milj. eMilj. e nimell.arvnimell.arvoo SaamisetSaamiset VVelaelatt nimell.arvnimell.arvoo SaamisetSaamiset VVelaelatt

KKaupankaupankääyntitarkyntitarkoitukoituksessessa pidettäsa pidettävväätt
johdannaisjohdannaissopimuksopimuksetset

KKorkorkojohdannaisetojohdannaiset

OTC-johdannaiset

Koronvaihtosopimukset 67 0 4 2 069 0 2

VValuuttajohdannaisetaluuttajohdannaiset

OTC-johdannaiset

Valuuttatermiinit 3 148 13 63 2 777 19 15

Valuuttaoptiot, ostetut ja myydyt 30 0 0 101 1 0

VValuuttajohdannaiset yhtaluuttajohdannaiset yhteensäeensä 33 178178 1313 6363 22 878878 2121 1515

OsakOsakejohdannaisetejohdannaiset

OTC-johdannaiset

Osake- ja osakeindeksioptiot 0 1 - - - -

VVahinkahinkoovvakakuutukuutuksen johdannaissen johdannaissopimuksopimuksetset
yhtyhteensäeensä 33 245245 1414 6767 44 948948 2121 1717

Muut rahoitusvarat

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

LainaLainat ja muut saamisett ja muut saamiset

Jälleenvakuutustalletesaamiset 1 1

Muut 83 108

LainaLainat ja muut saamiset yhtt ja muut saamiset yhteensäeensä 8484 108108

MyMyytäytävisvissä olesä olevvaat rt rahoitusahoitusvvararaatt

SaamisSaamisttodisodistuktuksetset

Julkisyhteisöjen liikkeeseenlaskemat 1 246 1 392

Pankkien liikkeeseen laskemat 3 407 3 120

Muut saamistodistukset 5 370 4 404

SaamisSaamisttodisodistuktukset yhtset yhteensäeensä 1010 022022 88 916916

OsakkOsakkeet ja osuudeteet ja osuudet

Listatut 1 524 1 497

Muut 23 25

OsakkOsakkeet ja osuudet yhteet ja osuudet yhteensäeensä 11 547547 11 522522

MyMyytäytävisvissä olesä olevvaat rt rahoitusahoitusvvararaat yhtt yhteensäeensä 1111 569569 1010 437437

Vahinkovakuutustoiminnan myytävissä olevat arvopaperit sisältävät arvonalentumistappioita 227 milj. euroa (197).

VVahinkahinkoovvakakuutusuutusttoiminnan roiminnan rahoitusahoitusvvararaat yhtt yhteensäeensä 1111 667667 1010 566566
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Henkivakuutustoiminta

Johdannaissopimukset
20162016 20152015

KKohde-et.ohde-et. KKääypä arvypä arvoo KKohde-et.ohde-et. KKääypä arvypä arvoo

Milj. eMilj. e nimell.arvnimell.arvoo SaamisetSaamiset VVelaelatt nimell.arvnimell.arvoo SaamisetSaamiset VVelaelatt

KKaupankaupankääyntitarkyntitarkoitukoituksessessa pidettäsa pidettävväätt
johdannaisjohdannaissopimuksopimuksetset

KKorkorkojohdannaisetojohdannaiset

OTC-johdannaiset

Koronvaihtosopimukset 144 1 0 4 618 0 1

Luottoriskinvaihtosopimukset - - - 643 - 0

YYhthteensäeensä 144144 11 00 55 261261 00 22

VValuuttajohdannaisetaluuttajohdannaiset

OTC-johdannaiset

Valuuttatermiinit 1 691 10 11 1 633 8 22

OTC-valuuttaoptiot ostetut ja myydyt 63 0 0 156 1 1

VValuuttajohdannaiset yhtaluuttajohdannaiset yhteensäeensä 11 754754 1010 1111 11 789789 99 2222

HenkivHenkivakakuutukuutuksen ksen kaupankaupankääyntitarkyntitarkoitukoituk-ses-sessasa
pidettäpidettävväät johdannaist johdannaissopimuksopimukset yhtset yhteensäeensä 11 898898 1010 1111 77 050050 99 2424

SuojaaSuojaavvaat johdannaist johdannaissopimuksopimuksetset

KKääypää arvypää arvoa suojaaoa suojaavvaatt

Valuuttatermiinit 534 2 0 602 2 9

KKääypää arvypää arvoa suojaaoa suojaavvaat yhtt yhteensäeensä 534534 22 00 602602 22 99

HenkivHenkivakakuutukuutuksen suojaasen suojaavvaat johdannaist johdannaissopimuksopimuksetset
yhtyhteensäeensä 534534 22 00 602602 22 99

HenkivHenkivakakuutukuutuksen johdannaissen johdannaissopimuksopimukset yhtset yhteensäeensä 22 432432 1313 1111 77 651651 1111 3333

Käyvän arvon suojaus

Käyvän arvon suojausta käytetään suojaamaan osaa myytävissä olevien rahoitusvarojen valuuttariskistä. Suojaussuhteen
ulkopuolelle on jätetty termiinisopimusten korkoelementti. Käyvän arvon suojauksiksi luokiteltujen valuuttajohdannaisten
nettotulos oli 19 (-69) milj. euroa. Suojattavasta riskistä johtuva nettotulos myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon
suojauksesta oli -19 (68) milj. euroa.
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Muut rahoitusvarat

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

KKääypään arvypään arvoon tulosoon tulosvvaikaikuttutteiseseisesti kirjati kirjattattavvakaksisi
määritmääritetyt retyt rahoitusahoitusvvararaatt

SaamisSaamisttodisodistuktuksetset

Julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemat 15 13

Pankkien liikkeeseen laskemat 7 10

Muut saamistodistukset 0 23

SaamisSaamisttodisodistuktukset yhtset yhteensäeensä 2222 4747

LisListatatut osakktut osakkeet ja osuudeteet ja osuudet 2 2

KKääypään arvypään arvoon tulosoon tulosvvaikaikuttutteiseseisesti kirjati kirjattattavvakaksisi
määritmääritetyt retyt rahoitusahoitusvvararaat yhtt yhteensäeensä 2424 4848

LainaLainat ja muut saamisett ja muut saamiset

Lainat 20 24

MyMyytäytävisvissä olesä olevvaat rt rahoitusahoitusvvararaatt

SaamisSaamisttodisodistuktuksetset

Julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemat 19 30

Pankkien liikkeeseen laskemat 563 488

Muut saamistodistukset 2 523 2 896

SaamisSaamisttodisodistuktukset yhtset yhteensäeensä 33 105105 33 414414

OsakkOsakkeet ja osuudeteet ja osuudet

LisListatatuttut 1 727 1 669

Muut 779 873

OsakkOsakkeet ja osuudet yhteet ja osuudet yhteensäeensä 22 507507 22 542542

MyMyytäytävisvissä olesä olevvaat rt rahoitusahoitusvvararaat yhtt yhteensäeensä 55 612612 55 956956

Henkivakuutustoiminnan myytävissä olevat arvopaperit sisältävät arvonalentumistappioita 15 milj. euroa (19).

HenkivHenkivakakuutusuutusttoiminnan roiminnan rahoitusahoitusvvararaat yhtt yhteensäeensä 55 670670 66 039039

Myytävänä olevat rahoitusvarat -210 -

HenkivHenkivakakuutusuutusttoiminta yhtoiminta yhteensäeensä 55 459459 66 039039

MyMyytäytävisvissä olesä olevvaat rt rahoitusahoitusvvararaat / Saamist / Saamisttodisodistuktuksetset: Myytävissä olevista rahoitusmarkkinavälineistä on
joukkovelkakirjalainasijoituksia 2 925 milj. euroa (3 334) ja rahamarkkinasijoituksia 180 milj. euroa (95).

MyMyytäytävisvissä olesä olevvaat rt rahoitusahoitusvvararaat / Osakkt / Osakkeet ja osuudeteet ja osuudet: Julkisesti noteeratuista myytävissä olevista osakkeista 913 miljoonaa (831)
on pörssiosakkeita. Muihin kuin julkisesti noteerattuihin myytävissä oleviin osakkeisiin sisältyy pääomarahastosijoituksia 727 milj.
euroa (768).
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Omistusyhteisö

Johdannaissopimukset
20162016 20152015

KKohde-et.ohde-et. KKääypä arvypä arvoo KKohde-et.ohde-et. KKääypä arvypä arvoo

Milj. eMilj. e nimell.arvnimell.arvoo SaamisetSaamiset VVelaelatt nimell.arvnimell.arvoo SaamisetSaamiset VVelaelatt

KKaupankaupankääyntitarkyntitarkoitukoituksessessa pidettäsa pidettävväätt
johdannaisjohdannaissopimuksopimuksetset

KKorkorkojohdannaisetojohdannaiset

OTC-johdannaiset

Koronvaihtosopimukset 523 12 - 800 10 -

VValuuttajohdannaisetaluuttajohdannaiset

OTC-johdannaiset

Valuuttatermiinit 478 4 1 74 1 2

OsakOsakejohdannaisetejohdannaiset

OTC-johdannaiset

Osake- ja osakeindeksioptiot 9 2 3 60 10 10

OmisOmistustusyhtyhteisön johdannaiseisön johdannaissopimuksopimukset yhtset yhteensäeensä 11 010010 1818 33 933933 2121 1212

Muut rahoitusvarat

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

LainaLainat ja muut saamisett ja muut saamiset

Talletukset 0 1

MyMyytäytävisvissä olesä olevvaat rt rahoitusahoitusvvararaatt

SaamisSaamisttodisodistuktuksetset

Pankkien liikkeeseenlaskemat 250 196

Muut saamistodistukset 415 407

SaamisSaamisttodisodistuktukset yhtset yhteensäeensä 666666 603603

OsakkOsakkeet ja osuudeteet ja osuudet

Listatut 129 228

Muut 20 20

OsakkOsakkeet ja osuudet yhteet ja osuudet yhteensäeensä 148148 248248

MyMyytäytävisvissä olesä olevvaat rt rahoitusahoitusvvararaat yhtt yhteensäeensä 814814 852852

Omistusyhteisön myytävissä olevat arvopaperit eivät sisällä arvonalentumistappioita.

SijoitukSijoitukset tytäryhtiöisset tytäryhtiöissäsä 2 370 2 370

OmisOmistustusyhtyhteisön reisön rahoitusahoitusvvararaat yhtt yhteensäeensä 33 201201 33 243243

Segmenttien väliset eliminoinnit -2 659 -2 659

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

KKonserni yhtonserni yhteensäeensä 1717 668668 1717 189189
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16 Käyvät arvot

20162016 20152015

Milj. eMilj. e KKääypä arvypä arvoo KirjanpitKirjanpitoarvoarvoo KKääypä arvypä arvoo KirjanpitKirjanpitoarvoarvoo

KKonsernin ronsernin rahoitusahoitusvvararaatt

Rahoitusvarat 17 880 17 879 17 192 17 189

Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat
sijoitukset

3 427 3 427 5 847 5 847

Muut varat 49 49 28 28

Käteiset varat 2 585 2 585 1 997 1 997

YYhthteensäeensä 2323 941941 2323 940940 2525 064064 2525 060060

KKonsernin ronsernin rahoitusahoitusvvelaelatt

Rahoitusvelat 3 910 3 847 2 424 2 375

Muut velat 31 31 64 64

YYhthteensäeensä 33 941941 33 878878 22 488488 22 439439

Taulukossa esitetään rahoitusvarojen ja –velkojen käyvät arvot ja kirjanpitoarvot tase-erittäin. Myytävänä olevat omaisuuserät
sisältyvät lukuihin. Käypien arvojen arviointiperiaatteet esitetään tilinpäätösperiaatteissa.

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

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

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

Lyhytaikaisten korottomien saamisten ja velkojen käypänä arvona käytetään kirjanpitoarvoa.

Käyvät arvot ovat ns. puhtaita arvoja, joissa ei ole mukana siirtyvien korkojen osuutta.
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17 Käypien arvojen määritys ja hierarkia

Suurin osa Sampo-konsernin rahoitusinstrumenteista arvostetaan käypään arvoon. Näiden arvostus perustuu joko julkisiin
hintanoteerauksiin tai arvostuksiin, jotka perustuvat saatavilla olevaan markkinainformaatioon. Mikäli näitä ei ole ollut
käytettävissä, pienelle osalle instrumenteista on määritetty arvo muita menetelmiä käyttäen. Käypään arvoon arvostetut
rahoitusinstrumentit on liitetiedoissa ryhmitelty kolmeen hierarkiatasoon perustuen mm. siihen, ovatko markkinat, joilla
instrumentilla käydään kauppaa, toimivat tai ovatko arvostustekniikoissa käytettävät syöttötiedot objektiivisesti todennettavissa.

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

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

Tasolla 3 arvostus perustuu muihin kuin todennettavissa oleviin markkinahintoihin.

Luvut sisältävät myös Myytävänä oleviin omaisuuseriin luokitellut rahoitusvarat.

Milj. eMilj. e TTaso 1aso 1 TTaso 2aso 2 TTaso 3aso 3 YYhthteensäeensä

RAHOITUSRAHOITUSVVARAARAT 31.12.2016T 31.12.2016

JohdannaisJohdannaissopimuksopimuksetset

Koronvaihtosopimukset - 12 - 12

Valuuttajohdannaiset - 30 - 30

Osakejohdannaiset - 3 - 3

-- 4545 -- 4545

KKääypään arvypään arvoon tulosoon tulosvvaikaikuttutteiseseisesti kirjati kirjattattavvakaksi määritsi määritetytetyt
rrahoitusahoitusvvararaatt

Osakkeet ja osuudet 2 - - 2

Saamistodistukset 18 4 0 22

2020 44 00 2424

SijoitusSijoitussidonnaisiin vsidonnaisiin vakakuutukuutuksiin liittysiin liittyvväät rt rahoitusahoitusvvararaatt

Osakkeet ja osuudet 664 13 14 692

Saamistodistukset 748 650 27 1 424

Rahastot 2 954 902 154 4 009

Johdannaissopimukset - 2 - 2

44 366366 11 567567 194194 66 128128

MyMyytäytävisvissä olesä olevvaat rt rahoitusahoitusvvararaatt

Osakkeet ja osuudet 2 123 - 48 2 171

Saamistodistukset 9 410 4 036 58 13 504

Rahastot 1 212 60 758 2 030

1212 746746 44 096096 863863 1717 705705

KKääypään arvypään arvoon arvoon arvososttettaettavvaat rt rahoitusahoitusvvararaat yhtt yhteensäeensä 1717 132132 55 713713 11 057057 2323 902902
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RAHOITUSRAHOITUSVELAVELAT 31.12.2016T 31.12.2016

JohdannaisJohdannaissopimuksopimuksetset

Korkojohdannaiset - 4 - 4

Valuuttajohdannaiset - 74 - 74

Osakejohdannaiset - 3 - 3

KKääypään arvypään arvoon arvoon arvososttettaettavvaat rt rahoitusahoitusvvelaelat yhtt yhteensäeensä -- 8181 -- 8181

Milj. eMilj. e TTaso 1aso 1 TTaso 2aso 2 TTaso 3aso 3 YYhthteensäeensä

RAHOITUSRAHOITUSVVARAARAT 31.12.2015T 31.12.2015

JohdannaisJohdannaissopimuksopimuksetset

Koronvaihtosopimukset - 10 - 10

Valuuttajohdannaiset - 33 - 33

Osakejohdannaiset - 10 - 10

-- 5353 -- 5353

KKääypään arvypään arvoon tulosoon tulosvvaikaikuttutteiseseisesti kirjati kirjattattavvakaksi määritsi määritetytetyt
rrahoitusahoitusvvararaatt

Osakkeet ja osuudet 2 - - 2

Saamistodistukset 18 29 0 47

2020 2929 00 4848

SijoitusSijoitussidonnaisiin vsidonnaisiin vakakuutukuutuksiin liittysiin liittyvväät rt rahoitusahoitusvvararaatt

Osakkeet ja osuudet 616 7 17 639

Saamistodistukset 751 453 27 1 231

Rahastot 2 720 987 46 3 753

Johdannaissopimukset - 7 - 7

44 087087 11 454454 8989 55 630630

MyMyytäytävisvissä olesä olevvaat rt rahoitusahoitusvvararaatt

Osakkeet ja osuudet 2 129 - 46 2 175

Saamistodistukset 9 227 3 327 89 12 643

Rahastot 1 296 39 801 2 136

1212 652652 33 366366 936936 1616 954954

KKääypään arvypään arvoon arvoon arvososttettaettavvaat rt rahoitusahoitusvvararaat yhtt yhteensäeensä 1616 759759 44 901901 11 026026 2222 686686

Milj. eMilj. e TTaso 1aso 1 TTaso 2aso 2 TTaso 3aso 3 YYhthteensäeensä

RAHOITUSRAHOITUSVELAVELAT 31.12.2015T 31.12.2015

JohdannaisJohdannaissopimuksopimuksetset

Koronvaihtosopimukset - 4 - 4

Valuuttajohdannaiset - 48 - 48

Osakejohdannaiset - 10 - 10

KKääypään arvypään arvoon arvoon arvososttettaettavvaat rt rahoitusahoitusvvelaelat yhtt yhteensäeensä -- 6363 -- 6363
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Siirrot tasojen 1 ja 2 välillä

20162016 20152015

SiirrSiirrot tasoltaot tasolta
2 tasolle 12 tasolle 1

SiirrSiirrot tasoltaot tasolta
1 tasolle 21 tasolle 2

SiirrSiirrot tasoltaot tasolta
2 tasolle 12 tasolle 1

SiirrSiirrot tasoltaot tasolta
1 tasolle 21 tasolle 2

SijoitusSijoitussidonnaisiin vsidonnaisiin vakakuutukuutuksiin liittysiin liittyvväät rt rahoitusahoitusvvararaatt

Rahoitusmarkkinavälineet 3 4 324 4

MyMyytäytävisvissä olesä olevvaat rt rahoitusahoitusvvararaatt

Rahoitusmarkkinavälineet 459 502 339 257

Käypien arvojen herkkyysanalyysi

Rahoitusvarojen ja -velkojen herkkyyttä valuuttakurssimuutoksille tarkastellaan liiketoiminta-alueittain eri kotivaluuttojen vuoksi.
Vahinkovakuutuksessa kaikkien muiden valuuttojen 10 prosenttiyksikön heikkeneminen kotivaluuttaa (SEK) vastaan lisäisi tulosta
10 (9) milj. euroa ja vähentäisi omaa pääomaa 8 (3) milj. euroa. Henkivakuutuksessa kaikkien muiden valuuttojen 10
prosenttiyksikön lasku kotivaluuttaa (EUR) vastaan lisäisi tulosta 12 (23) milj. euroa ja vähentäisi omaa pääomaa 94 (79) milj.
euroa. Omistusyhteisössä kaikkien muiden valuuttojen 10 prosenttiyksikön lasku kotivaluuttaa (EUR) vastaan ei vaikuttaisi
tulokseen, mutta vähentäisi omaa pääomaa 163 (68) milj. euroa.

Konsernin rahoitusvarojen ja -velkojen käypien arvojen herkkyysanalyysi eri markkinariskiskenaarioissa on esitetty alla. Vaikutukset
kuvaavat yksittäisessä markkinamuuttujassa tapahtuvan yhtäkkisen muutoksen vaikutusta instrumenttien käypään arvoon
31.12.2016.

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

Sampo Oyj:n velkarahoituksen vaikutusta ei ole sisällytetty laskelmiin.

KKorkorkoo OsakOsakee
MuutMuut

sijoituksijoituksetset

1 %
tasoliike

alas

1 %
tasoliike

ylös
20 % alas 20 % alas

Vaikutus tulokseen 0 -2 0 0

Vaikutus suoraan omaan pääomaan 255 -239 -670 -195

KKokokonaisonaisvvaikaikutusutus 256256 -241-241 -670-670 -195-195
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18 Tason 3 käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen muutokset

Milj. eMilj. e 1.1.1.1.

TTulokulokseenseen
kirjakirjatuttut
vvoitoitot/ot/
tappiottappiot

yht.yht.

MuihinMuihin
laajanlaajan

tuloktuloksensen
eriineriin

kirjakirjatuttut
vvoitoitot/ot/
tappiottappiot

yht.yht. OsOsttotot MyMyynnitynnit

SiirrSiirrotot
tasolta/tasolta/
tasolle 1tasolle 1

ja 2ja 2 31.12.31.12.

KKaudelleaudelle
kirjakirjatuttut
vvoitoitot/ot/
tappiottappiot

rrahoitus-ahoitus-
vvararoisoistata

31.12.201631.12.2016

RAHOITUSRAHOITUSVVARAARAT 2016T 2016

SijoitusSijoitussidonnaisiin vsidonnaisiin vakakuutukuutuksiinsiin
liittyliittyvväät rt rahoitusahoitusvvararaatt

Osakkeet ja osuudet 17 -6 - 12 -9 - 14 -4

Saamistodistukset 27 0 - 0 0 - 27 0

Rahastot 46 -3 - 129 -19 - 154 -2

8989 -9-9 -- 142142 -29-29 -- 194194 -5-5

MyMyytäytävisvissä olesä olevvaat rt rahoitusahoitusvvararaatt

Osakkeet ja osuudet 46 2 -1 6 -4 0 48 -2

Saamistodistukset 90 1 0 213 -246 0 58 0

Rahastot 801 0 -20 174 -198 0 757 -21

936936 44 -22-22 393393 -448-448 00 863863 -22-22

KKääypään arvypään arvoon arvoon arvososttettaettavvaat yhtt yhteensäeensä 11 026026 -5-5 -22-22 535535 -477-477 00 11 057057 -27-27

20162016

Milj. eMilj. e

RRealisoi-ealisoi-
tuneettuneet

vvoitoitot/ot/
tappiottappiot

KKääyyvvänän
arvarvonon

muutmuutokoksetset YYhthteensäeensä

Tuloslaskelmaan kirjatut tilikauden voitot tai tappiot yhteensä -5 -22 -26-26

Tuloslaskelmaan kirjatut tilikauden voitot tai tappiot tilikauden lopun
taseeseen sisältyvistä varoista

-6 -22 -27-27
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Milj. eMilj. e 1.1.1.1.

TTulokulokseenseen
kirjakirjatuttut
vvoitoitot/ot/
tappiottappiot

yht.yht.

MuihinMuihin
laajanlaajan

tuloktuloksensen
eriineriin

kirjakirjatuttut
vvoitoitot/ot/
tappiottappiot

yht.yht. OsOsttotot MyMyynnitynnit

SiirrSiirrotot
tasolta/tasolta/
tasolle 1tasolle 1

ja 2ja 2 31.12.31.12.

KKaudelleaudelle
kirjakirjatuttut
vvoitoitot/ot/
tappiottappiot

rrahoitus-ahoitus-
vvararoisoistata

31.12.201531.12.2015

RAHOITUSRAHOITUSVVARAARAT 2015T 2015

SijoitusSijoitussidonnaisiin vsidonnaisiin vakakuutukuutuksiinsiin
liittyliittyvväät rt rahoitusahoitusvvararaatt

Osakkeet ja osuudet 16 2 - 3 -4 - 17 1

Saamistodistukset 24 0 - 0 0 3 27 0

Rahastot 57 2 - 11 -23 - 46 2

9696 33 -- 1414 -27-27 33 8989 33

MyMyytäytävisvissä olesä olevvaat rt rahoitusahoitusvvararaatt

Osakkeet ja osuudet 228 14 -2 0 -194 - 46 2

Saamistodistukset 78 9 0 90 -86 - 90 0

Rahastot 748 25 13 174 -159 - 801 7

11 054054 4848 1010 264264 -440-440 -- 936936 99

KKääypään arvypään arvoon arvoon arvososttettaettavvaat yhtt yhteensäeensä 11 150150 5151 1010 278278 -467-467 33 11 026026 1212

20152015

Milj. eMilj. e

RRealisoi-ealisoi-
tuneettuneet

vvoitoitot/ot/
tappiottappiot

KKääyyvvänän
arvarvonon

muutmuutokoksetset YYhthteensäeensä

Tuloslaskelmaan kirjatut tilikauden voitot tai tappiot yhteensä 51 6 5757

Tuloslaskelmaan kirjatut tilikauden voitot tai tappiot tilikauden lopun
taseeseen sisältyvistä varoista

6 6 1212
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19 Tason 3 käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen
herkkyysanalyysi

20162016 20152015

Milj. eMilj. e
KirjanpitKirjanpito-o-

arvarvoo

JokJokseenkinseenkin
mahdollismahdollisttenen

muutmuutososttenen
vvaikaikutusutus

(+ / -)(+ / -)
KirjanpitKirjanpito-o-

arvarvoo

JokJokseenkinseenkin
mahdollismahdollisttenen

muutmuutososttenen
vvaikaikutusutus

(+ / -)(+ / -)

RahoitusRahoitusvvararaatt

MyMyytäytävisvissä olesä olevvaat rt rahoitusahoitusvvararaatt

Osakkeet ja osuudet 48 -10 46 -9

Saamistodistukset 58 -2 89 -2

Rahastot 758 -152 801 -160

YYhthteensäeensä 863863 -163-163 936936 -171-171

Korkoinstrumenttien osalta rahoitusvarojen arvoa on testattu olettamalla korkotason nousevan 1 prosenttiyksiköllä kaikissa
maturiteeteissa. Muiden omaisuuslajien osalta on oletettu hintojen laskevan 20 prosenttia. Sampo-konserni ei kanna
sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyviä sijoitusriskejä, joten niiden osalta vaikutuksia ei ole esitetty. Edellä esitettyjen
vaihtoehtoisten oletusten perusteella mahdollinen korkotason muutos aiheuttaisi saamistodistusten osalta 2 milj. euron (2) ja
muiden instrumenttien mahdollinen hinnan alentuminen 162 milj. euron (169) arvostustappion konsernin muussa laajassa
tuloksessa. Jokseenkin mahdollinen tulosvaikutus olisi näin konsernin omaan pääomaan suhteutettuna 1,4 prosenttia (1,5).

20 Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset

Henkivakuutustoiminta

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

KKääypään arvypään arvoon tulosoon tulosvvaikaikuttutteiseseisesti kirjati kirjattattavvaat rt rahoitusahoitusvvararaatt

SaamisSaamisttodisodistuktuksetset

Valtioiden liikkeeseenlaskemat 68 49

Muut saamistodistukset 1 358 1 199

YYhthteensäeensä 11 426426 11 248248

OsakkOsakkeet ja osuudeteet ja osuudet

Listatut 4 388 4 328

Muut 313 64

OsakkOsakkeet ja osuudet yhteet ja osuudet yhteensäeensä 44 701701 44 392392

LainaLainat ja muut saamisett ja muut saamiset 330 217

Muut rMuut rahoitusahoitusvvararaatt 2 7

YYhthteensäeensä 66 460460 55 865865
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Myytävänä olevat omaisuuserät -2 992 -

HenkivHenkivakakuutusuutusttoiminnan sijoitusoiminnan sijoitussidonnaissidonnaistten sopimusen sopimustten ken kaatttteena oleeena olevvaatt
sijoituksijoitukset yhtset yhteensäeensä 33 468468 55 865865

Segmenttien väliset eliminoinnit -41 -18

KKonserni yhtonserni yhteensäeensä 33 427427 55 847847

Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevien osakkeiden ja osuuksien alkuperäinen hankintameno on 3 813 milj. euroa (3 645)
ja saamistodistusten 1 437 milj. eur (1 305).

21 Laskennalliset verosaamiset ja verovelat

Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2016 aikana

Milj. eMilj. e 1.1.1.1.

LaajaanLaajaan
tuloktulokseenseen

kirjakirjatuttut
ereräätt

OmaanOmaan
pääomaanpääomaan

kirjakirjatuttut
ereräätt MuuntMuuntoeroerotot 31.12.31.12.

LaskLaskennalliset vennalliset vererosaamisetosaamiset

Vahvistetut tappiot 15 0 0 0 15

Eläkevelvoitteet 35 -8 1 0 28

Muut vähennyskelpoiset tilapäiset erot 19 -7 0 1 13

YYhthteensäeensä 6868 -15-15 11 11 5656

Laskennallisten verojen netotus -28

LaskLaskennalliset vennalliset vererosaamiset taseesosaamiset taseessasa 2727

LaskLaskennalliset vennalliset vereroovvelaelatt

Varaukset ja tilinpäätössiirrot 251 6 0 0 257

Käyvän arvon muutokset 221 -2 48 -2 265

Muut veronalaiset tilapäiset erot 28 4 1 0 33

YYhthteensäeensä 500500 88 4949 -2-2 555555

Laskennallisten verojen netotus -28

LaskLaskennalliset vennalliset vereroovvelaelat taseest taseessasa 527527
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Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2015 aikana

Milj. eMilj. e 1.1.1.1.

LaajaanLaajaan
tuloktulokseenseen

kirjakirjatuttut
ereräätt

OmaanOmaan
pääomaanpääomaan

kirjakirjatuttut
ereräätt MuuntMuuntoeroerotot 31.12.31.12.

LaskLaskennalliset vennalliset vererosaamisetosaamiset

Vahvistetut tappiot 15 0 - 0 15

Eläkevelvoitteet 85 -50 -3 3 35

Muut vähennyskelpoiset tilapäiset erot 8 -14 4 -1 -3

YYhthteensäeensä 107107 -63-63 00 22 4646

Laskennallisten verojen netotus -12

LaskLaskennalliset vennalliset vererosaamiset taseesosaamiset taseessasa 3535

LaskLaskennalliset vennalliset vereroovvelaelatt

Varaukset ja tilinpäätössiirrot 275 -21 - -3 251

Käyvän arvon muutokset 231 4 -16 2 221

Muut veronalaiset tilapäiset erot 19 12 -25 1 7

YYhthteensäeensä 526526 -5-5 -41-41 00 479479

Laskennallisten verojen netotus -12

LaskLaskennalliset vennalliset vereroovvelaelat taseest taseessasa 468468

Sampo Oyj:ssä on jätetty kirjaamatta laskennallisia verosaamisia käyttämättömistä verotuksellisista tappioista noin 24 milj. euroa.
Ensimmäiset tappiot vanhenevat vuonna 2019.

Henkivakuutustoiminnassa on jätetty kirjaamatta laskennallisia verosaamisia käyttämättömistä verotuksellisista tappioista noin
4 milj. euroa.

22 Verot

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

Tulos ennen veroja 1 871 1 888

Verot laskettuna emoyhtiön verokannalla -374 -378

Ulkomaisten tytäryritysten poikkeavat verokannat -14 -25

Verovapaat tulot 7 2

Vähennyskelvottomat kulut -4 -2

Konserniyhdistelyt ja eliminoinnit 165 168

Kirjaamattomat laskennalliset verosaamiset verotuksellisista tappioista 2 0

Verokannan muutokset 0 5

Verot aikaisemmilta tilikausilta -3 -1

KKonsernin vonsernin vererot yhtot yhteensäeensä -221-221 -232-232
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23 Tulosvaikutteisesti kirjatut laajan tuloksen muut erät

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

Muut laajan tulokMuut laajan tuloksen ersen eräät:t:

ErEräät, jotkt, jotka va voidaan siirtää tulosoidaan siirtää tulosvvaikaikuttutteisikeisiksisi

Muuntoerot -80 -35

Myytävissä olevat rahoitusvarat

Tilikauden voitot/tappiot 302 257

Luokittelun muutoksista johtuvat oikaisut -66 -353

Eriytetyn Suomi-vakuutuskannan osuus -11 -10

Osuus osakkuusyhtiöiden muun laajan tuloksen eristä 19 16

Verot -49 21

ErEräät, jotkt, jotka va voidaan siirtää tulosoidaan siirtää tulosvvaikaikuttutteisikeisiksi yhtsi yhteensäeensä 115115 -103-103

ErEräät, joita ei siirrt, joita ei siirretä tulosetä tulosvvaikaikuttutteisikeisiksisi

Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä syntyvät vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot -6 14

Verot 1 -3

ErEräät, joita ei siirrt, joita ei siirretä tulosetä tulosvvaikaikuttutteisikeisiksi yhtsi yhteensäeensä -5-5 1111

24 Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot

20162016 20152015

EnnenEnnen
vvererojaoja

VVereroovvai-ai-
kkutusutus

VVererojenojen
jälkjälkeeneen

EnnenEnnen
vvererojaoja

VVereroovvai-ai-
kkutusutus

VVererojenojen
jälkjälkeeneen

ErEräät, jotkt, jotka va voidaan siirtää tulosoidaan siirtää tulosvvaikaikuttutteisikeisiksisi

Muuntoerot -80 - -80 -35 - -35

Myytävissä olevat rahoitusvarat 225 -49 176 -106 21 -85

Osuus osakkuusyhtiöiden muun laajan tuloksen
eristä

19 - 19 16 - 16

YYhthteensäeensä 164164 -49-49 115115 -124-124 2121 -103-103
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25 Muut varat

Vahinkovakuutustoiminta

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

Korot 55 54

Saamiset ensivakuutustoiminnasta 1 174 1 132

Saamiset jälleenvakuutustoiminnasta 51 38

Kauppahintasaamiset 2 2

Vakuutusten aktivoidut hankintamenot
1) 123 131

Potilasvakuutuksiin liittyvät varat 120 120

Muut 66 62

VVahinkahinkoovvakakuutusuutusttoiminnan muut voiminnan muut vararaat yhtt yhteensäeensä 11 593593 11 541541

Muista varoista pitkäaikaisten osuus on 114 milj. euroa (112).

Erä Muut koostuu mm. vuokratalletuksista, palkka- ja matkaennakoista sekä haltuun otetuista vahinkotavaroista.

1) Vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutos tilikaudella

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

1.1.1.1. 131131 138138

Nettomuutos tilikauden aikana -10 -4

Valuuttakurssierot 2 -2

31.12.31.12. 123123 131131

Henkivakuutustoiminta

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

Korot 26 30

Saamiset vakuutuksenottajilta 8 9

Saamiset jälleenvakuutustoiminnasta 0 0

Kauppahintasaamiset 47 21

Johdannaiskaupan vakuudet 18 19

Muut 63 48

HenkivHenkivakakuutusuutusttoiminnan muut voiminnan muut vararaat yhtt yhteensäeensä 162162 127127

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

Omistusyhteisö

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

Korot 10 38

Kauppahintasaamiset 0 5

Muut 5 8

OmisOmistustusyhtyhteisön muut veisön muut vararaat yhtt yhteensäeensä 1515 5151

Erä Muut sisältää mm. omaisuudenhoidon palveluveloitussaamiset.

Segmenttien väliset eliminoinnit -9 -10

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

KKonserni yhtonserni yhteensäeensä 11 761761 11 708708
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26 Käteiset varat

Vahinkovakuutustoiminta

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

Kassa 441 368

Lyhytaikaiset talletukset (enintään 3 kk) 22 407

VVahinkahinkoovvakakuutusuutusttoiminta yhtoiminta yhteensäeensä 463463 775775

Henkivakuutustoiminta

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

Kassa 682 378

Lyhytaikaiset talletukset (enintään 3 kk) - 104

HenkivHenkivakakuutusuutusttoiminta yhtoiminta yhteensäeensä 682682 482482

Omistusyhteisö

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

Kassa 1 439 739

KKonserni yhtonserni yhteensäeensä 22 585585 11 997997
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27 Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista

Vahinkovakuutustoiminta

Vakuutussopimusvelkojen muutos

20162016 20152015

Milj. eMilj. e BruttBruttoo
Jälleen-Jälleen-

vvakakuutusuutus NettNettoo BruttBruttoo
Jälleen-Jälleen-

vvakakuutusuutus NettNettoo

VVakakuutusmakuutusmaksuvsuvasastuutuu

1.1.1.1. 22 017017 4646 11 971971 11 999999 4141 11 958958

Valuuttakurssierot 20 1 21 -20 1 -20

Vastuuvelan muutos 4 -2 2 39 5 44

31.12.31.12. 22 042042 4444 11 997997 22 017017 4646 11 971971

20162016 20152015

Milj. eMilj. e BruttBruttoo
Jälleen-Jälleen-

vvakakuutusuutus NettNettoo BruttBruttoo
Jälleen-Jälleen-

vvakakuutusuutus NettNettoo

KKorvorvausausvvasastuutuu

1.1.1.1. 77 416416 193193 77 223223 77 185185 197197 66 988988

Ostetut/myydyt vakuutusomistukset 28 - 28 38 - 38

Valuuttakurssierot -19 1 -20 -1 6 -8

Vastuuvelan muutos -87 -2 -86 195 -10 205

31.12.31.12. 77 338338 192192 77 146146 77 416416 193193 77 223223

Vakuutussopimusvelkojen jakautuminen

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

Vakuutusmaksuvastuu 2 042 2 017

Korvausvastuu 7 338 7 416

Tunnetut vahingot 1 596 1 657

Tuntemattomat vahingot (IBNR) 3 327 3 352

Korvausten hoitokulut 267 269

Eläkemuotoiset korvaukset 2 148 2 138

VVahinkahinkoovvakakuutusuutusttoiminnan voiminnan velaelatt
vvakakuutusuutussopimuksopimuksissista yhtta yhteensäeensä 99 379379 99 433433

JälleenJälleenvvakakuuttajien osuusuuttajien osuus

Vakuutusmaksuvastuu 44 46

Korvausvastuu 192 193

Tunnetut vahingot 114 95

Tuntemattomat vahingot (IBNR) 78 98

YYhthteensäeensä 236236 239239

Koska vahinkovakuutustoiminta on alttiina useiden valuuttakurssien vaihtelulle, voi taseen lukujen vertailu eri vuosien välillä olla
harhaanjohtavaa.
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Korvauskulujen kehitys

Alla olevissa taulukoissa esitetään vahinkomenojen kehityssuunta eri vuosina. Taulukkojen ylemmästä osasta käy ilmi, miten arviot
vahinkomenojen kokonaismäärästä per vahinkovuosi muuttuvat vuosittain. Taulukkojen alemmasta osasta käy ilmi, kuinka suuri
osuus näistä sisältyy taseeseen. Lisätietoa vahinkovakuutustoiminnan vakuutusveloista löytyy tilinpäätöksen Riskienhallinta-
osiosta.

Korvauskulut ennen jälleenvakuuttajien osuutta

Arvioidut korvauskulut

Milj. eMilj. e < 2006< 2006 20072007 20082008 20092009 20102010 20112011 20122012 20132013 20142014 20152015 20162016 YYhthteensäeensä

Tilinpäätöspäivänä 14 689 2 570 2 696 2 699 2 810 2 893 2 932 2 831 2 814 2 845 2 886

1 vuoden kuluttua 14 631 2 566 2 653 2 650 2 849 3 007 2 919 2 859 2 807 2 864

2 vuoden kuluttua 14 543 2 531 2 597 2 622 2 796 3 003 2 935 2 860 2 815

3 vuoden kuluttua 14 551 2 500 2 570 2 582 2 794 2 991 2 924 2 865

4 vuoden kuluttua 14 542 2 455 2 547 2 564 2 787 2 963 2 892

5 vuoden kuluttua 14 449 2 431 2 533 2 541 2 785 2 948

6 vuoden kuluttua 14 347 2 422 2 514 2 539 2 768

7 vuoden kuluttua 14 342 2 409 2 520 2 511

8 vuoden kuluttua 14 352 2 408 2 500

9 vuoden kuluttua 14 462 2 390

10 vuoden kuluttua 14 429

Nykyinen arvio
korvauskulujen
kokonaismäärästä

14 429 2 390 2 500 2 511 2 768 2 948 2 892 2 865 2 815 2 864 2 886 41 868

Kokonaan maksetut 11 640 2 177 2 278 2 280 2 506 2 649 2 562 2 477 2 332 2 255 1 640 34 797

TTaseeseen sisältyaseeseen sisältyvvä vä velkelkaa 22 788788 213213 223223 231231 262262 298298 330330 388388 483483 609609 11 246246 77 071071

Edelliseen sisältyy velkaa
vahvistetuista eläkkeistä

1 523 82 71 61 77 75 71 81 64 37 8 2 148

Velka korvausten
hoitokuluista

267

VVahinkahinkoovvakakuutusuutusttoiminnanoiminnan
taseeseen sisältytaseeseen sisältyvvää
kkokokonaisonaisvvelkelkaa

77 338338
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Korvauskulut jälleenvakuuttajien osuuden jälkeen

Arvioidut korvauskulut

Milj. eMilj. e < 2006< 2006 20072007 20082008 20092009 20102010 20112011 20122012 20132013 20142014 20152015 20162016 YYhthteensäeensä

Tilinpäätöspäivänä 13 663 2 473 2 580 2 586 2 673 2 736 2 737 2 782 2 775 2 799 2 825

1 vuoden kuluttua 13 589 2 462 2 549 2 554 2 719 2 809 2 722 2 810 2 764 2 814

2 vuoden kuluttua 13 510 2 436 2 496 2 524 2 677 2 796 2 738 2 812 2 756

3 vuoden kuluttua 13 480 2 406 2 470 2 498 2 671 2 791 2 738 2 819

4 vuoden kuluttua 13 489 2 363 2 451 2 481 2 668 2 760 2 711

5 vuoden kuluttua 13 418 2 340 2 439 2 457 2 665 2 749

6 vuoden kuluttua 13 332 2 332 2 420 2 455 2 648

7 vuoden kuluttua 13 333 2 319 2 427 2 431

8 vuoden kuluttua 13 354 2 318 2 408

9 vuoden kuluttua 13 454 2 300

10 vuoden kuluttua 13 417

Nykyinen arvio
korvauskulujen
kokonaismäärästä

13 417 2 300 2 408 2 431 2 648 2 749 2 711 2 819 2 756 2 814 2 825 39 877

Kokonaan maksetut 10 676 2 089 2 188 2 204 2 391 2 458 2 390 2 445 2 305 2 223 1 630 32 998

TTaseeseen sisältyaseeseen sisältyvvä vä velkelkaa 22 741741 210210 220220 227227 257257 291291 321321 373373 451451 591591 11 195195 66 879879

Edelliseen sisältyy velkaa
vahvistetuista eläkkeistä

1 523 82 71 61 77 75 71 81 64 37 8 2 148

Velka korvausten
hoitokuluista

267

VVahinkahinkoovvakakuutusuutusttoiminnanoiminnan
taseeseen sisältytaseeseen sisältyvvää
kkokokonaisonaisvvelkelkaa

77 146146
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Henkivakuutustoiminta

Muiden kuin sijoitussidonnaisten vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos

Milj. eMilj. e
VVakakuutus-uutus-

sopimuksopimuksetset
Sijoitus-Sijoitus-

sopimuksopimuksetset YYhthteensäeensä

1.1.20161.1.2016 44 979979 3636 55 014014

Maksut 149 0 149

Korvaukset -469 0 -470

Kuormitustulo -37 0 -37

Laskuperustekorko 138 0 138

Asiakashyvitykset 5 - 5

Muut 29 -8 21

YYhthteensä 31.12.2016eensä 31.12.2016 44 794794 2828 44 821821

Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velkaerät -210

HenkivHenkivakakuutusuutusttoiminta yhtoiminta yhteensäeensä 44 611611

Jälleenvakuuttajien osuus -3 0 -3

VVelkelka 31.12.2016, netta 31.12.2016, nettoo 44 791791 2828 44 608608

Milj. eMilj. e
VVakakuutus-uutus-

sopimuksopimuksetset
Sijoitus-Sijoitus-

sopimuksopimuksetset YYhthteensäeensä

1.1.20151.1.2015 55 058058 44 55 062062

Maksut 148 30 178

Korvaukset -445 0 -445

Kuormitustulo -38 0 -38

Laskuperustekorko 153 0 153

Asiakashyvitykset 0 - 0

Kannansiirto 17 - 17

Muut 85 1 86

31.12.201531.12.2015 4 978 36 5 014

Jälleenvakuuttajien osuus -3 - -3

VVelkelka 31.12.2015, netta 31.12.2015, nettoo 44 976976 3636 55 012012

Sijoitussidonnaisten vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos

Milj. eMilj. e
VVakakuutus-uutus-

sopimuksopimuksetset
Sijoitus-Sijoitus-

sopimuksopimuksetset YYhthteensäeensä

1.1.20161.1.2016 44 042042 11 817817 55 858858

Maksut 498 475 973

Korvaukset -222 -355 -577

Kuormitustulo -43 -20 -64

Muut 153 97 250

YYhthteensä 31.12.2016eensä 31.12.2016 44 427427 22 013013 66 440440

Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velkaerät -2 992

HenkivHenkivakakuutusuutusttoiminta yhtoiminta yhteensäeensä 33 448448

1.1.20151.1.2015 33 599599 11 714714 55 312312

Maksut 575 394 969

Korvaukset -198 -358 -556

Kuormitustulo -44 -22 -66

Muut 110 89 200

31.12.201531.12.2015 44 042042 11 817817 55 858858

Vuoden alun ja lopun velka sisältää tulevien lisäetujen vastuun sekä korkotäydennysten vaikutuksen. Laskelma perustuu eriin ennen
jälleenvakuuttajien osuutta. Tarkempi erittely veloista löytyy konsernin Riskienhallinta -osiosta.
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Milj. eMilj. e 20162016 20152015

VVakakuutusuutussopimuksopimuksetset

Velka sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen
voitonjakoon

Vakuutusmaksuvastuu 2 425 2 516

Korvausvastuu 2 366 2 461

YYhthteensäeensä 44 791791 44 976976

Jälleenvakuutussopimukset

Vakuutusmaksuvastuu 0 1

Korvausvastuu 1 1

YYhthteensäeensä 11 22

Vakuutussopimukset yhteensä

Vakuutusmaksuvastuu 2 426 2 517

Korvausvastuu 2 368 2 462

YYhthteensäeensä 44 794794 44 978978

SijoitusSijoitussopimuksopimuksetset

Velka sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen
voitonjakoon

Vakuutusmaksuvastuu 28 36

VVelkelka va vakakuutus- ja sijoitusuutus- ja sijoitussopimuksopimuksissista yhtta yhteensäeensä

Vakuutusmaksuvastuu 2 454 2 552

Korvausvastuu 2 368 2 462

YYhthteensäeensä 44 821821 55 014014

Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velkaerät -210 -

HenkivHenkivakakuutusuutusttoiminnan voiminnan velkelka va vakakuutus- ja sijoitusuutus- ja sijoitussopimuksopimuksissistata
yhtyhteensäeensä 44 611611 55 014014

JälleenJälleenvvakakuuttajien osuusuuttajien osuus

Korvausvastuu -3 3

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.

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

KKonserni yhtonserni yhteensäeensä 1313 990990 1414 447447
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28 Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista

Henkivakuutustoiminta

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

Sijoitussidonnaiset vakuutussopimukset 4 427 4 042

Sijoitussidonnaiset sijoitussopimukset 2 013 1 817

YYhthteensäeensä 66 440440 55 858858

Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velkaerät -2 992 -

HenkivHenkivakakuutusuutusttoiminta yhtoiminta yhteensäeensä 33 448448 55 858858

Segmenttien väliset eliminoinnit -41 -18

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

KKonserni yhtonserni yhteensäeensä 33 407407 55 841841

29 Rahoitusvelat

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

Vahinkovakuutustoiminta

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

JohdannaisJohdannaissopimuksopimukset (liitset (liite 15)e 15) 67 17

VVelaelat, joilla on huonompi etuoikt, joilla on huonompi etuoikeuseus

Pääomalainat

Euromääräiset lainat MaMaturitturiteettieetti KKorkorkoo

Pääomalaina, 2011 (nimellisarvo 110 milj. e) 30 vuotta 6,00 % 109 109

Pääomalaina, 2013 (nimellisarvo 90 milj. e) ikuinen 4,70 % 92 90

Pääomalaina, 2016 (nimellisarvo 1 500 MSEK) 30 vuotta
3 kk Stibor

+ 2,25 %
154 -

Pääomalaina, 2016 (nimellisarvo 500 MSEK) 30 vuotta 2,42 % 52 -

VVelaelat, joilla huonompi etuoikt, joilla huonompi etuoikeus yhteus yhteensäeensä 407407 199199

VVahinkahinkoovvakakuutusuutusttoiminnan roiminnan rahoitusahoitusvvelaelat yhtt yhteensäeensä 474474 216216

Vuoden 2011 pääomalainalle maksetaan ensimmäiseltä 10 vuodelta kiinteää korkoa, jonka jälkeen se muuttuu vaihtuvakorkoiseksi.
2013 liikkeeseen lasketulle uudelle pääomalainalle maksetaan ensimmäiseltä 5,5 vuodelta kiinteää korkoa, jonka jälkeen se muuttuu
vaihtuvakorkoiseksi. Koron vaihtumisen yhteydessä voidaan myös suorittaa lainojen takaisinmaksu.

Vuoden 2016 pääomalaina 1 500 milj. Ruotsin kruunua on vaihtuvakorkoinen. 10 vuoden jälkeen lainamarginaali nousee yhdellä
prosenttiyksiköllä. Viiden vuoden jälkeen ja siitä eteenpäin erääntyvinä korkopäivinä on oikeus ennenaikaiseen takaisinmaksuun.

Vuoden 2016 pääomalaina 500 milj. Ruotsin kruunua on kiinteäkorkoinen ensimmäiset viisi vuotta. Sen jälkeen laina muuttuu
vaihtuvakorkoiseksi, mutta sisältää oikeuden lainan takaisinmaksuun koron vaihtumishetkellä tai milloin tahansa myöhemmin
korkojen erääntymispäivinä.

Vuoden 2011 sekä molemmat vuoden 2016 pääomalainat ovat kaikki listattuja Luxemburgin pörssissä.
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Lainojen tarkoitus on turvata vakavaraisuutta ja ne sekä niiden ehdot ovat asianmukaisten viranomaisten hyväksymiä. Lainat
käytetään solvenssitarkoituksiin.

Henkivakuutustoiminta

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

JohdannaisJohdannaissopimuksopimukset (liitset (liite 15)e 15) 11 33

VVelaelat, joilla on huonompi etuoikt, joilla on huonompi etuoikeuseus

Pääomalainat 100 100

HenkivHenkivakakuutusuutusttoiminnan roiminnan rahoitusahoitusvvelaelat yhtt yhteensäeensä 111111 133133

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

Omistusyhteisö

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

JohdannaisJohdannaissopimuksopimukset (liitset (liite 15)e 15) 3 12

LiikkLiikkeeseen laskeeseen lasketut vetut velkelkakirjaakirjatt

Yritystodistukset 671 305

Joukkovelkakirjalainat
*) 2 877 1 997

YYhthteensäeensä 33 548548 22 302302

OmisOmistustusyhtyhteisön reisön rahoitusahoitusvvelaelat yhtt yhteensäeensä 33 551551 22 314314

*) Käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen ja -velkojen määritys ja hierarkia on esitetty liitteessä 17. Omistusyhteisön joukkovelkakirjalainat kuuluvat tämän määrityksen
mukaan tasolle 2.

Segmenttien väliset eliminoinnit -289 -339

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

KKonserni yhtonserni yhteensäeensä 33 847847 22 375375
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30 Varaukset

Vahinkovakuutustoiminta

Milj. eMilj. e 20162016

VVararaukaukset 1.1.2016set 1.1.2016 5151

Valuuttakurssierot -1

Varausten lisäykset 9

Varauksista tilikaudella käytetty määrä -22

Käyttämättömien varausten peruutukset -1

VVararaukaukset 31.12.2016set 31.12.2016 3535

Varaukset enintään 1 vuosi 8

Varaukset yli 1 vuosi 27

YYhthteensäeensä 3535

11 milj. euroa varauksesta koostuu varoista, jotka on tarkoitettu tulevien kustannusten kattamiseen joko jo toteutetuista tai
suunnitteilla olevista organisaatiomuutoksista, joita tehokkaiden hallinto- ja korvauskäsittelyprosessien kehitys ja muutokset
jakelukanavien rakenteessa aiheuttavat kaikkien liiketoiminta-alueiden osalta. Edellisen lisäksi erä pitää sisällään myös noin 21 milj.
euron varauksen mahdollisiin oikeudenkäynteihin ja muihin epävarmoihin velvoitteisiin liittyen.

31 Eläkevelvoitteet

Eläkevelvoitteet

Sammolla on etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä vahinkovakuutustoiminnassa Ruotsissa ja Norjassa.

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

Vahinkovakuutustoiminnan eläkevelvoitteet

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

Eläkevelvoitteen arvioitu laskennallinen
nykyarvo, ml. sosiaalikustannukset

294 303

Eläkesijoitusten käypä arvo 214 213

TTaseeseen kirjaaseeseen kirjattu nettttu nettomääromääräinenäinen
eläkeläkeevvelvelvoitoitee 7979 9090
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1.1.2008 lähtien Ruotsin pääasiallinen etuuspohjainen eläkeohjelma on ollut suljettuna vuonna 1972 tai myöhemmin syntyneille
uusille työntekijöille. Vastaava norjalainen eläkeohjelma on puolestaan ollut suljettuna 1.1.2006 alkaen kaikille uusille työntekijöille
iästä riippumatta. Toukokuussa 2015 If teki päätöksen, että kaikki vuonna 1958 tai myöhemmin syntyneet norjalaiseen
etuuspohjaiseen eläkeohjelmaan kuuluneet työntekijät siirrettiin maksupohjaiseen eläkeohjelmaan tammikuusta 2016 alkaen.
Lisäksi yhtiö päätti, että jo olemassaolevat eläkkeensaajat eivät samasta päivämäärästä lähtien enää kuuluu ohjelman piiriin, ja että
tulevien eläkkeensaajien oikeus ohjelmaan päättyy heidän jättäessään työnsä Ifissä. Muutosten jälkeen kuuluu norjalaiseen
eläkeohjelmaan vuodenvaihteen jälkeen vain aktiivihenkilöitä, jotka on palkattu ennen vuotta 2006 ja jotka ovat syntyneet
viimeistään vuonna 1957.

Edellä tarkoitetut eläke-etuudet koskevat Ruotsin vanhuus- ja leskeneläkettä. Norjan vanhuus- ja leskeneläke kuuluvat myös
etuuksien piiriin samoin kuin sairaseläke 1.7.2016 asti. Eläkeohjelmaan tehdyn lisäyksen johdosta kaikki työntekijät vakuutetaan
sairaseläkkeen varalta etuuspohjaisen eläkeohjelman avulla. Yhteistä etuuspohjaisille eläkeohjelmille on, että etuuden piiriin
kuuluvat työntekijät ja lesket ovat oikeutettuja takuueläkkeeseen, jonka määrä riippuu työntekijän palvelusajasta sekä eläkkeeseen
oikeuttavasta palkasta eläkkeelle siirtymishetkellä. Mittavin etuus koskee vanhuuseläkettä, millä tarkoitetaan sekä väliaikaista
vanhuuseläkettä ennen ennakoitua eläkkeelle siirtymisikää sekä elinaikaista eläkettä, jota maksetaan ennakoidun eläkkeelle
siirtymisajan jälkeen.

Ennenaikaista eläkettä voi normaalitapauksessa saada 62-vuotiaana Ruotsissa ja 65-vuotiaana Norjassa. Ruotsissa ennenaikainen
vanhuuseläke täyden palvelusajan jälkeen on noin 65 % eläkkeeseen oikeuttavasta palkasta ja koskee kaikkia vuonna 1955 tai
aikaisemmin syntyneitä työntekijöitä, jotka ovat vuonna 2006 solmitun vakuutussektorin kollektiivisopimuksen piirissä. Norjassa
ennenaikainen eläke täyden palvelusajan jälkeen on noin 70 % eläkkeeseen oikeuttavasta palkasta ja koskee kaikkia Ifin
palveluksessa vuonna 2013 olevia työntekijöitä, jotka ovat syntyneet vuonna 1957 tai aikaisemmin.

Elinikäiseen eläkkeeseen liittyvä ennakoitu eläkkeelle siirtymisikä on 65 vuotta Ruotsissa ja 67 vuotta Norjassa. Ruotsissa
elinaikainen vanhuuseläke täyden palvelusajan jälkeen on noin 10 % eläkkeeseen oikeuttavasta palkasta välillä 0 ja 7,5
ansiotuloperusmäärästä, 65 % palkasta välillä 7,5 ja 20 ansiotulosperusmäärästä sekä 32,5 % välillä 20 ja 30 ansiotuloperusmäärästä.
Norjassa elinikäinen vanhuuseläke täyden palvelusajan jälkeen on noin 70 % eläkkeeseen oikeuttavasta palkasta 12
ansiotuloperusmäärään asti, yhteenlaskettuna arvioidun lakisääteisen vanhuuseläkkeen kanssa. Vapaakirje- ja eläkemaksuissa
ruotsalaisissa ohjelmissa huomioidaan normaalisti muutokset kuluttajahintaindekseissä. Mitään sopimusta ei kuitenkaan ole
takaamassa etuuksien arvoa, joten maksettavat eläke-etuudet voivat näin joko nousta tai laskea. Norjalaisissa eläkemaksuissa
huomioidaan nousut kuluttajahintaindekseissä 80 - 100 prosenttisesti. Tammikuusta 2016 lähtien annetaan sen sijaan vapaakirje
eläkkeelle jäämisen yhteydessä eikä Ifillä täten enää ole vastuuta tai velvollisuuksia liittyen vakuutettujen ohjelmien tuleviin
indeksointeihin.

Eläkkeet rahoitetaan ensisijaisesti vakuutuksilla, joissa vakuutuksenantajat määräävät vakuutusmaksun suuruuden ja maksavat
eläke-etuudet. Ifin velvoitteet täytetään pääosin vakuutusmaksujen suorittamisella. Mikäli eläkemaksuihin tarkoitetut varat eivät
olisikaan riittävät kattamaan taattuja eläke-etuuksia, If voi joutua maksamaan lisävakuutusmaksuja tai takaamaan eläkevelvoitteet
jollain muulla tavalla. Vakuutettujen eläkeohjelmien lisäksi Norjassa on myös rahastoimattomia eläkeohjelmia, joissa If on vastuussa
juoksevista maksuista.

Jotta vakuutetut eläke-etuudet saadaan katettua, hallitaan vastaavaa pääomaa osana vakuutuksenantajan sijoitussalkkua.
Sijoitusomaisuuden ominaispiirteet analysoidaan suhteessa velvoitteiden ominaispiirteisiin. Tästä prosessista käytetään nimeä
Asset Liability Management. Uudet ja olemassa olevat omaisuuskategoriat arvioidaan tasaisin väliajoin, jotta omaisuussalkut
voidaan hajauttaa ennakoidun riskikorjatun tuoton optimoimiseksi. Mahdollinen ylijäämä, joka syntyy omaisuudenhoidosta, kertyy
normaalisti Ifille ja/tai vakuutetulle eikä mitään omaisuusarvon siirtoa tapahdu muulle vakuutusyhteisölle.

Vakuutuksenantajat ja If yhdessä ovat vastuussa eläkeohjelmien valvonnasta, mukaan lukien sijoituspäätökset ja lisäsuoritukset.
Eläkeohjelmiin kohdistuu suurelta osin samanlaiset olennaiset riskit liittyen lopullisten etuuksien määrään, ohjelmien varoihin
liittyviin sijoitusriskeihin sekä siihen, että diskonttauskoron valinta vaikuttaa niiden arvoon tilinpäätöksessä.

Eläkevelvoitteet sekä verokaudelle lankeavat eläkekulut lasketaan vakuutusmatemaattisten periaatteiden mukaisesti IAS 19
Eläkevelvoitteet -standardin mukaisesti. Eläkeoikeuksien odotetaan karttuvan tasaisesti työssäoloaikana. Eläkevelvoitteen laskenta
perustuu tulevaisuudessa odotettavissa oleviin eläkkeisiin ja laskennassa huomioidaan oletukset kuolevuudesta, henkilöstön
vaihtuvuudesta ja palkkakehityksestä. Nimellisarvoisena laskettu velka diskontataan nykyarvoon korkokannoilla, jotka perustuvat
ekstrapoloituihin tuottokäyriin Ruotsissa ja Norjassa AA- sekä AAA-yritystodistuksiin. Valitussa diskonttokorossa on huomioitu
eläkevelvoitteiden duraatio. Järjestelyihin kuuluvien varojen vähentämisen jälkeen kirjataan taseeseen nettovarat tai -velat.

Ohessa olevat taulukot sisältävät muutamia olennaisia oletuksia, eläkekulujen sekä omaisuus- ja velkaerien erittelyjä sekä
herkkyysanalysin, josta käy ilmi velvoitteiden jokseenkin mahdollisten muutosten vaikutus näihin oletuksiin tilinpäätöshetkellä.
Norjan vakuutusohjelmien yllämainitut muutokset on huomioitu tilinpäätöksessä 2015 ja näkyvät huomattavana eränä sekä
tuloslaskelmalla että varoissa ja velvoitteissa.

Kirjanpitoarvoissa on mukana Ruotsin erityinen palkkavero (24,26 %) ja Norjan vastaava maksu (19,1 %).
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Erittely eläkevelvoitteen jakautumisesta maittain

20162016 20152015

RuotsiRuotsi NorjaNorja YYhthteensäeensä RuotsiRuotsi NorjaNorja YYhthteensäeensä

TTuloslaskuloslaskelmaan ja muihin laajan tulokelmaan ja muihin laajan tulokseen eriinseen eriin
kirjakirjattu määrttu määrää

Tilikauden työsuoritukseen perustuvat kulut 5 4 9 6 9 15

Takautuvaan työsuoritukseen perustuvat kulut 0 -7 -6 0 -156 -156

Nettoeläkevelvoitteen korkokulu 1 1 2 1 3 4

YYhthteensä tuloslaskeensä tuloslaskelmallaelmalla 77 -2-2 55 77 -144-144 -137-137

Nettoeläkevelvoitteen uudelleenarvostus
ennen veroja

8 -2 6 -9 -4 -14

YYhthteensä laajaseensä laajassa tuloslasksa tuloslaskelmaselmassasa 1515 -4-4 1111 -2-2 -148-148 -150-150

TTaseeseen kirjaaseeseen kirjattu määrttu määrää

Eläkevelvoitteen laskennallinen nykyarvo ilman
sosiaalikustannuksia

206 87 294 196 107 303

Eläkesijoitusten käypä arvo 166 49 214 156 57 213

TTaseeseen kirjaaseeseen kirjattu nettttu nettomääromääräinen eläkäinen eläkeevvelvelvoitoitee 4141 3939 7979 4040 4949 9090

20162016 20152015

SijoitusomaisuusjakSijoitusomaisuusjakaumaauma RuotsiRuotsi NorjaNorja RuotsiRuotsi NorjaNorja

Rahamarkkinavälineet, taso 1 39 % 54 % 39 % 50 %

Rahamarkkinavälineet, taso 2 0 % 13 % 1 % 13 %

Osakkeet, taso 1 28 % 6 % 26 % 5 %

Osakkeet, taso 3 10 % 3 % 10 % 3 %

Kiinteistöt, taso 3 11 % 12 % 10 % 12 %

Muut, taso 1 2 % 9 % 4 % 14 %

Muut, taso 2 6 % 3 % 6 % 3 %

Muut, taso 3 4 % 0 % 4 % 0 %

Laskettaessa etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden velvoitteita Ruotsissa ja Norjassa on käytetty seuraavia vakuutusmatemaattisia
oletuksia:

RuotsiRuotsi RuotsiRuotsi NorjaNorja NorjaNorja

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

Diskonttauskorko 2,75 % 3,00 % 2,75 % 2,50 %

Palkkakehitys 2,75 % 2,75 % 3,00 % 3,00 %

Hintainflaatio 1,75 % 1,75 % 2,00 % 2,00 %

Kuolevuustaulukko
FFFS

2007:31
+1 vuosi

FFFS
2007:31 +1

vuosi
K2013 K2013

Eläkevelvoitteiden keskimääräinen duraatio 22 vuotta 21 vuotta 13 vuotta 14 vuotta

Odotetut kontribuutiot eläkejärjestelmään
vuosina 2017 ja 2016

91 10 25 4

20162016 20152015

HerkkHerkkyyyysanalysanalyyysi joksi jokseenkin mahdollisseenkin mahdollisttenen
muutmuutosostten ven vaikaikutukutuksessestata RuotsiRuotsi NorjaNorja YYhthteensäeensä RuotsiRuotsi NorjaNorja YYhthteensäeensä

Diskonttokorko, +0,50 % -25 -6 -31-31 -23 -7 -30-30

Diskonttokorko, -0,50 % 28 6 3535 27 8 3535

Palkkakehitys, +0,25 % 8 1 99 8 1 99

Palkkakehitys, -0,25 % -8 -1 -8-8 -7 -1 -9-9

Odotettu elinikä, + 1 vuosi 8 2 1010 7 2 1010
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20162016 20152015

Milj. eMilj. e RahasRahasttoituoitu
RahasRahasttoi-oi-

mamattonon YYhthteensäeensä RahasRahasttoituoitu
RahasRahasttoi-oi-

mamattonon YYhthteensäeensä

ErittErittely eläkely eläkeevvelvelvoittoitteen jakeen jakautumisesautumisestata

Eläkevelvoitteen laskennallinen nykyarvo ilman
sosiaalikustannuksia

260 33 294294 267 36 303303

Eläkesijoitusten käypä arvo 214 - 214214 213 - 213213

NettNettoovvelkelka taseesa taseessasa 4646 3333 7979 5454 3636 9090

Erittely taseeseen kirjatun nettovelvoitteen muutoksesta

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

EläkEläkeevvelvelvoittoitteeteet

Tilikauden alussa 303 664

Tilikauden aikana ansaitut 9 15

Takautuvaan työsuoritukseen perustuvat
menot

-6 -156

Korkokulut 8 15

Vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot,
taloudelliset olettamukset

8 4

Vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot,
kokemukseen perustuvat oikaisut

2 -14

Ulkomaisten järjestelyjen valuuttakurssierot -2 -7

Maksetut eläkkeet ja sosiaalikulut -22 -25

Suoritukset -7 -194

Etuuspohjaiset eläkEtuuspohjaiset eläkeevvelvelvoittoitteet 31.12.eet 31.12. 294294 303303

EläkEläkesijoitukesijoituksetset

Tilikauden alussa 213 399

Korkotuotto 6 11

Ero todellisen tuoton ja lasketun korkotuoton
välillä

5 4

Maksut 16 26

Ulkomaisten järjestelyjen valuuttakurssierot -3 -10

Maksetut eläkkeet -14 -16

Suoritukset -7 -200

EläkEläkesijoitukesijoitukset 31.12.set 31.12. 214214 213213

Muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet

Konsernissa on muita lyhytaikaisia henkilöstön palkitsemisjärjestelmiä, joiden ehdot vaihtelevat maa-, liiketoiminta-alue tai yhtiö-
kohtaisesti. Palkkiot kirjataan sen tilikauden kuluksi, jolta ne syntyvät. Arvio konsernissa vuodelta 2016 maksettavista
tulospalkkioista sosiaalikuluineen on 48 milj. euroa.
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32 Muut velat

Vahinkovakuutustoiminta

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

Velat ensivakuutustoiminnasta 177 163

Velat jälleenvakuutustoiminnasta 29 30

Potilasvakuutuksiin liittyvät velat 118 115

Vakuutusmaksuverot 49 49

Verovelat 114 91

Siirtovelat 174 181

Muut 39 39

VVahinkahinkoovvakakuutusuutusttoiminnan muut voiminnan muut velaelat yhtt yhteensäeensä 700700 669669

Muista veloista pitkäaikaisten osuus on 96 milj. euroa (108).

Erä Muut sisältää mm. ennakonpidätysvelat sekä velat tapaturmavakuutuksen ja eläke-etuuksien perusteella maksettavista
sosiaalikuluista, vakuutusmaksuverot sekä muut siirtovelat.

Henkivakuutustoiminta

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

Korot 7 10

Verot 0 5

Velat ensivakuutustoiminnasta 30 21

Velat jälleenvakuutustoiminnasta 5 4

Kauppahintavelat 31 61

Saadut vakuudet 2 0

Muut 73 66

HenkivHenkivakakuutusuutusttoiminnan muut voiminnan muut velaelat yhtt yhteensäeensä 148148 167167

Erä Saadut vakuudet sisältää johdannaiskaupasta ja osakelainauksesta syntyvän vakuusvaatimuksen vakuudeksi hyväksyttävät
varat.

Erä Muut sisältää mm. ennakonpidätys- ja sosiaaliturvamaksuvelat, ostovelat sekä velat yhteistoimintayhtiöille.

Omistusyhteisö

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

Korot 25 34

Johdannaiskaupan vakuudet 17 38

Osingonjakovelka 38 35

Muut 16 26

OmisOmistustusyhtyhteisön muut veisön muut velaelat yhtt yhteensäeensä 9696 133133

Erä Muut sisältää mm. kannustinjärjestelmiin ja suoritepalkkioihin liittyvät
varaukset.

Segmenttien väliset eliminoinnit -10 -11

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

KKonserni yhtonserni yhteensäeensä 933933 957957
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33 Ehdolliset velat ja sitoumukset

Vahinkovakuutustoiminta

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

TTaseen ulkaseen ulkopuoliset sitopuoliset sitoumukoumuksetset

Takaukset 4 5

Muut peruuttamattomat sitoumukset 15 15

YYhthteensäeensä 1919 2020

Vakuudeksi annettu omaisuus ja vakuudelliset velat ja sitoumukset

20162016 20152015

Milj. eMilj. e
AnnettuAnnettu
vvakakuusuus

VVelaelat/t/
sitsitoumukoumuksetset

AnnettuAnnettu
vvakakuusuus

VVelaelat/t/
sitsitoumukoumuksetset

VVakakuudekuudeksi annettu omaisuussi annettu omaisuus

Sijoitukset

- Sijoitusarvopaperit 231 147 242 159

YYhthteensäeensä 231231 147147 242242 159159

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

JohdannaiskJohdannaiskaupan vaupan vakakuudekuudeksi annettu omaisuus,si annettu omaisuus,
kirjanpitkirjanpitoarvoarvoo

Sijoitukset 16 0

Vakuudeksi annetut varat sisältyvät tase-erään Muut saamiset.

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

Ei-purEi-purettaettavisvissa olesa olevvaat muut vuokrt muut vuokrasopimukasopimuksetset

MakMaksettasettavvaat vt vähimmäisähimmäisvuokrvuokraatt

yhden vuoden kuluessa 31 32

yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 103 98

yli viiden vuoden kuluttua 45 48

YYhthteensäeensä 180180 178178

Kaudella kuluksi kirjatut ja edelleenvuokrattujen tilojen
vuokrat

- vähimmäisvuokrat -33 -20

If Skadeförsäkring AB:llä on keskinäisesti velvoittava vakuutus Pohjoismaisessa Ydinvakuutuspoolissa, norjalaisessa
Naturskadepoolenissa ja hollantilaisessa Terroripoolissa.

Kun Skandia-konsernin vahinkovakuutusliike siirrettiin If-konserniin 1.3.1999, If Skadeförsäkring Holding AB ja If Skadeförsäkring
AB asettivat Försäkringsaktiebolaget Skandian (publ) hyväksi takuun. Kyseiset If-konsernin yhtiöt takasivat yhteisvastuullisesti,
että Skandia-ryhmän yhtiöille korvataan kaikki sellaiset vaatimukset ja sitoumukset, jotka perustuvat Skandia-konsernista If-
konserniin siirrettyyn vahinkovakuutustoimintaan liittyviin takuisiin ja muihin vastaaviin sitoumuksiin.

If Skadeförsäkring Holding AB ja If Skadeförsäkring AB ovat kumpikin solmineet Försäkringsaktiebolaget Skandian (publ) ja Tryg-
Baltica Forsikring AS:n kanssa sopimuksen, jonka mukaan Skandialle ja Tryg-Balticalle korvataan kaikki sellaiset vaatimukset, jotka
liittyvät Försäkringsaktiebolaget Skandian (publ) ja Vesta Forsikring AS:n Skandia Marine Insurance Companylle (UK), nyk. Marlon
Insurance Company Ltd, antamiin takuisiin, ja joiden edunsaajana on Institute of London Underwriters. Marlon Insurance Company
Ltd myytiin vuonna 2007, jolloin ostaja antoi Ifin hyväksi takuun koko määrästä, minkä If mahdollisesti joutuu korvaamaan em.
sopimusten perusteella.

If Vahinkovakuutushtiö Oy:llä on voimassa olevia sitoumuksia yksityisille pääomarahastoille 15 milj. euroa, mikä vastaa
enimmäissummaa, minkä yhtiö on sitoutunut rahastoihin investoimaan. Pääomakutsut näihin rahastoihin tapahtuvat useamman
vuoden aikana, sitä mukaan kun rahastot suorittavat investointeja.

Tiettyjen Sammon kanssa yhteiskäytössä olevien tietojärjestelmien osalta If Skadeförsäkring Holding AB on sitoutunut korvaamaan
Sammolle mahdolliset kustannukset, joita järjestelmien omistaja voi Sammolta vaatia.

VUOVUOSIKERTSIKERTOMUS 2016OMUS 2016 Tilinpäätös

80



Henkivakuutustoiminta

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

TTaseen ulkaseen ulkopuoliset sitopuoliset sitoumukoumuksetset

Sijoitussitoumukset 657 397

IT-hankinnat 2 1

YYhthteensäeensä 658658 398398

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

JohdannaiskJohdannaiskaupan vaupan vakakuudekuudeksi annettu omaisuus,si annettu omaisuus,
kirjanpitkirjanpitoarvoarvoo

Käteinen 18 19

Vakuudeksi annetut varat sisältyvät tase-erään Muut saamiset.

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

Ei-purEi-purettaettavisvissa olesa olevvaat muut vuokrt muut vuokrasopimukasopimuksetset

MakMaksettasettavvaat vt vähimmäisähimmäisvuokrvuokraatt

yhden vuoden kuluessa 2 2

yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 7 8

yli viiden vuoden kuluessa 6 7

YYhthteensäeensä 1515 1818

Kaudella kuluksi kirjatut vuokrat ja edelleenvuokrattujen
tilojen vuokrat eriteltynä

- vähimmäisvuokrat -4 -4

- edelleenvuokrattujen tilojen vuokrat 0 0

VVuokruokrakakulut yhtulut yhteensäeensä -4-4 -4-4

Omistusyhteisö

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

Ei-purEi-purettaettavisvissa olesa olevvaat muut vuokrt muut vuokrasopimukasopimuksetset

MakMaksettasettavvaat vt vähimmäisähimmäisvuokrvuokraatt

yhden vuoden kuluessa 1 1

yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 4 0

yli viiden vuoden kuluessa 1 -

YYhthteensäeensä 66 11

Konsernilla oli vuoden 2016 lopussa vuokralle otettuja tiloja yhteensä 159 160 m2 (171 254). Vuokrasopimukset on tehty pääosin 3
- 10 vuodeksi.
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34 Oma pääoma

Osakepääoma

Yhtiön osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa oli 560 000 000 osaketta, jotka jakautuivat 558 800 000 A-osakkeeseen sekä
1 200 000 B-osakkeeseen. Yhtiön osakepääomassa 98 milj. euroa ei tapahtunut muutoksia tilikauden aikana.

Tilikauden päättyessä konserniyhtiöiden hallussa ei ollut omia osakkeita.

Oman pääoman rahastot ja kertyneet voittovarat

Vararahasto

Vararahasto sisältää yhtiöjärjestyksen mukaisen tai yhtiökokouksen päätöksellä vapaasta omasta pääomasta siirretyn osuuden.

Sijoitetun vapaan pääoman rahasto

Rahasto sisältää muut oman pääoman luonteiset sijoitukset ja osakkeiden merkintähinnan siltä osin, kun sitä ei nimenomaisen
päätöksen mukaan merkitä osakepääomaan.

Muut oman pääoman erät

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

Muutokset oman pääoman rahastoissa ja kertyneissa voittovaroissa on esitetty konsernin oman pääoman muutoslaskelmalla.
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35 Lähipiiritiedot

Johtoon kuuluvat avainhenkilöt

Sampo-konsernin johtoon kuuluvia avainhenkilöitä ovat Sampo Oyj:n hallituksen jäsenet, Sampo-konsernin johtoryhmä sekä
yhteisöt, joissa avainhenkilöillä on määräysvalta.

Johtoon kuuluville avainhenkilöille maksettu kompensaatio

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

Lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 9 8

Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 2 4

Muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet 14 13

YYhthteensäeensä 2626 2525

Lisäksi tilikaudella 2016 maksettiin myöhentämissäännöksen perusteella entisille johtoon kuuluville avainhenkilöille 66 786 euroa
(119 269).

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

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

Muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet sisältävät johdon ja asiantuntijoiden pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien perusteella
tilikaudelle kirjatut palkkiot (kts. liite 36).

Johtoon kuuluvien avainhenkilöiden lähipiiriliiketoimet

Johtoon kuuluvilla avainhenkilöillä ei ole lainoja konserniyhtiöiltä.

Osakkuusyhtiöt

Lähipiirisaamiset ja -velat/osakkuusyhtiö Nordea

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

Varat 2 500 2 004

Velat 90 102

Konsernin saamiset Nordealta koostuvat pääosin pitkistä joukkovelkakirjasijoituksista sekä talletuksista. Lisäksi konsernilla on
useita voimassaolevia johdannaissopimuksia liittyen konsernin sijoitusten ja velkojen riskienhallintaan.
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36 Kannustinjärjestelmät

Johdon ja asiantuntijoiden pitkäaikaiset kannustinjärjestelmät 2011 I - 2014 I

Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt pitkäaikaisista kannustinjärjestelmistä 2011 I - 2014 I Sammon johdolle ja asiantuntijoille.
Sammon hallitus on valtuuttanut konsernijohtajan päättämään kannustinjärjestelmään kuuluvista henkilöistä ja heille tulevien
suorituspalkkion määräytymisperusteena olevien bonusyksiköiden määrästä. Ohjelmissa konsernin johtoryhmän jäsenten osalta
päätöksen jaettavien bonusyksiköiden määrästä tekee konsernin hallitus. Ohjelmien piiriin kuului vuoden 2016 lopussa noin 120
henkilöä.

Kannustepalkkion määrä riippuu Sammon A-osakkeen kurssikehityksestä sekä vakuutusliikkeen tuotosta (IM) ja riskisopeutetun
pääoman tuotosta (RORAC). Yhden laskennallisen kannusteyksikön arvo on Sammon A-osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi
ohjelmien ehdoissa määrättynä ajankohtana vähennettynä lähtökurssilla, jota oikaistaan kannustimen maksupäivään mennessä
maksetulla osakekohtaisella osingolla. Ohjelmien lähtökurssit ennen osinkoja ovat 18,37 - 43,38 euroa. Laskennallisen
kannusteyksikön arvo on maksimissaan 33,37 - 62,38 euroa vähennettynä osinko-oikaistulla lähtökurssilla. Kaikissa ohjelmissa
kannustepalkkio riippuu kahdesta mittarista. Mikäli vakuutusliikkeen tuotto on 6 prosenttia tai yli, kannustepalkkion tästä
tunnusluvusta riippuva osuus maksetaan kokonaisuudessaan, ja, mikäli tuotto on 4 - 5,99 prosenttia, maksu on puolet täydestä
määrästä. Tunnusluvun jäädessä alle 4 prosentin ei vakuutusliikkeen tuottoon perustuvaa osaa makseta lainkaan. Lisäksi palkkiossa
huomioidaan riskisopeutetun pääoman tuotto. Mikäli tuotto on vähintään riskitön tuotto + 4 prosenttia, maksetaan tästä
tunnusluvusta riippuva osuus kokonaisuudessaan. Mikäli tuotto on vähintään riskitön tuotto + 2 prosenttia mutta vähemmän kuin
riskitön tuotto + 4 prosenttia, maksetaan puolet täydestä määrästä. Mikäli tuotto jää tämän alle, ei riskisopeutetun pääoman
tuottoon perustuvaa osaa makseta lainkaan.

Kussakin ohjelmassa on kolme suorituskautta ja palkkiot maksetaan käteisenä kolmessa erässä. Kannustepalkkion saajan tulee
valtuuttaa Sampo Oyj hankkimaan puolestaan Sammon A-osakkeita 60 prosentilla saamansa kannustepalkkion määrästä verojen ja
vastaavien maksujen vähentämisen jälkeen. Osakkeet ovat luovutusrajoitusten alaisia kolme vuotta kannustepalkkion
maksamisesta. Kannustepalkkiot saatetaan maksaa ennenaikaisesti liittyen mahdollisiin konsernirakenteen muutoksiin tai
työsuhteen päättymiseen erikseen määritellyistä syistä. Ohjelmien käypä arvo arvioidaan käyttäen Black-Scholes-hinnoittelumallia.

2011 I2011 I 2011 I/22011 I/2 2014 I2014 I 2014 I/22014 I/2

Ehdot hyväksytty
*) 14.9.2011 14.9.2011 17.9.2014 17.9.2014

Myönnetty (tuhatta kpl) 31.12.2013 4 134 100 - -

Myönnetty (tuhatta kpl) 31.12.2014 2 855 100 4 434 -

Myönnetty (tuhatta kpl) 31.12.2015 1 415 70 4 380 62

Myönnetty (tuhatta kpl) 31.12.2016 0 35 4 211 62

Kausi I päättyy 30 % Q2-2014 Q2-2015 Q2-2017 Q2-2018

Kausi II päättyy 35 % Q2-2015 Q2-2016 Q2-2018 Q2-2019

Kausi III päättyy 35 % Q2-2016 Q2-2017 Q2-2019 Q2-2020

Maksuajankohta I 30 % 9-2014 9-2015 9-2017 9-2018

Maksuajankohta II 35 % 9-2015 9-2016 9-2018 9-2019

Maksuajankohta III 35 % 9-2016 9-2017 9-2019 9-2020

Sammon A-osakkeen kurssi ehtojen hyväksymispäivänä euroa
*) 18,10 18,10 37,22 37,22

Lähtökurssi euroa
**) 18,37 24,07 38,26 43,38

Lähtökurssi oikaistuna osingolla euroa 31.12.2016 10,07 16,97 34,16 41,23

Sammon A-osakkeen päätöskurssi 31.12.2016 42,59

Perusarvo yhteensä (milj. euroa) 0 1 21 0

Velka yhteensä 22

Raportointikauden kulu yhteensä ml. sivukulut (milj. euroa) 15

*) Kannustimien myöntämispäivät vaihtelevat
**) 10 päivän vaihdolla painotettu keskikurssi hyväksymispäivästä
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37 Myytävänä olevat omaisuus- ja niihin liittyvät velkaerät

Lokakuussa 2016 Mandatum Life ilmoitti, ettei se jatka vakuutusten jakelusopimusta Danske Bank Oyj:n kanssa 31.12.2016 jälkeen
ja että se käyttää oikeuttaan myydä Danske Bankin kautta hankittu vakuutuskanta Danske Bank A/S:lle. Arvonmääritys kestää
arviolta vuoden 2017 kesään. Kannansiirto vaatii toteutuakseen viranomaisten hyväksynnän ja sen arvioidaan toteutuvan
aikaisintaan vuoden 2017 lopulla.

Sopimuksen kohteena oleva vakuutuskanta sisältyy pääasiassa "Sijoitussidonnaiset sopimukset" -segmenttiin. Varat ja velat on
arvostettu kirjanpitoarvoon. Laskuperustekorollisen vakuutuskannan vaikutus "muut sopimukset" -segmentin sijoitustoiminnan
tulokseen arvioidaan olevan vähäinen. Myös "muut sopimukset"-segmenttiin sisältyvä riskiliikkeen tulos muodostuu pääosin
muusta kuin sopimuksen kohteena olevasta vakuutuskannasta. Henkivakuutustoiminnan kustannusliikkeen tulokseen
vakuutuskannan siirtymisellä odotetaan olevan merkittävä tulosta heikentävä vaikutus ja tämä tulee näkymään pääosin
"Sijoitussidonnaiset sopimukset" -segmentissä. Vakuutuskannan maksutulo oli 304 milj. e vuonna 2016 ja korvausmeno 253 milj. e.

Vakuutuskannan varat ja velat 31.12.2016

VVasastaataavvaaaa

Rahoitusvarat 210

Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset 2 992

Liikearvo 89

Yhteensä 3 291

VVasastatattattavvaaaa

Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista 210

Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista 2 992

YYhthteensäeensä 33 202202

38 Tilintarkastajan palkkiot

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

Tilintarkastuspalkkiot -2 -2

Muut palkkiot 0 0

YYhthteensäeensä -3-3 -3-3

39 Oikeudenkäynnit

Konsernin yritykset ovat osapuolina oikeudenkäynneissä, joissa käsittely on kesken 31.12.2016. Oikeudenkäynnit koskevat
tavanomaisia liiketoimia. Yhtiöiden arvioiden mukaan ei ole todennäköistä, että yrityksille olisi oikeudenkäyntien tuloksena tulossa
merkittäviä menetyksiä.
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40 Sijoitukset tytäryhtiöissä

NimiNimi

KKonserninonsernin
omisomistus-tus-
osuus %osuus %

KirjanpitKirjanpito-o-
arvarvoo

VVahinkahinkoovvakakuutusuutusttoimintaoiminta

If Skadeförsäkring Holding AB (publ) 100 1 886

If Skadeförsäkring AB 100 1 265

If Vahinkovakuutusyhtiö Oy 100 464

If P&C Insurance AS 100 46

Support Services AS 100 0

CJSC If Insurance 100 9

If Livförsäkring AB 100 8

HenkivHenkivakakuutusuutusttoimintaoiminta

Henkivakuutusosakeyhtiö Mandatum 100 484

Innova Palvelut Oy 100 3

Mandatum Life Palvelut Oy 100 1

Mandatum Life Sijoituspalvelut Oy 100 2

Saka Hallikiinteistöt GP Oy 100 0

Mandatum Life Vuokratontit I GP Oy 100 0

Mandatum Life Fund Management S.A. 100 1

Mandatum Life Insurance Baltic SE 100 11

Muu tMuu toimintaoiminta

If IT Services A/S 100 0

Sampo Capital Oy 100 1

Ei sisällä konsernitilinpäätökseen yhdisteltyjä kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöitä.
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41 Sijoitukset muissa kuin tytär- ja osakkuusyhtiöissä

Taulukot sisältävät yli 5 milj. euron omistukset (käypä arvo) ja pörssiyhtiöistä lisäksi yli 5 prosenttia ylittävät omistukset.

Henkivakuutuksen taulukko ei sisällä sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevia omistuksia.

Vahinkovakuutustoiminta

MaaMaa
OsuusOsuus

osakkosakkeiseista %ta %

KirjanpitKirjanpito-o-
arvarvo /o /

kkääypä arvypä arvoo

PPörsörssiosakksiosakkeeteet

A P Moller - Maersk Tanska 0,03 % 9

ABB Sveitsi 0,20 % 89

Atlas Copco A+B Ruotsi 0,14 % 45

BB Tools Ruotsi 0,64 % 4

Clas Ohlson Ruotsi 4,75 % 44

CTT Systems Ruotsi 4,08 % 6

Beijer Ab Gl Ruotsi 0,44 % 4

Gunnebo AB Ruotsi 11,67 % 36

Hennes Mauritz AB Ruotsi 0,21 % 94

Husqvarna AB Ruotsi 1,01 % 43

Husqvarna AB Ruotsi 0,39 % 17

Investor AB Ruotsi 0,13 % 35

Lindab Intl AB Ruotsi 4,94 % 30

Nederman Holding AB Ruotsi 9,90 % 23

Nobia AB Ruotsi 10,10 % 157

Nolato AB Ruotsi 0,92 % 7

Sandvik AB Ruotsi 0,44 % 65

Sectra AB Ruotsi 11,04 % 57

Svedbergs i Dalstrop Ruotsi 11,45 % 11

Teliasonera AB Ruotsi 0,37 % 62

VBG Group AB Ruotsi 3,94 % 9

Veidekke ASA Norja 6,90 % 125

Volvo AB Ruotsi 0,06 % 14

Volvo AB Ruotsi 0,40 % 95

Yara Intl ASA Norja 0,38 % 39

Marine Harvest ASA Norja 0,23 % 16

Team Tankers Intl AS Norja 0,91 % 2

Dof ASA Norja 4,50 % 8

Solstad Offshore ASA Norja 0,70 % 1

PPörsörssiyhtiöt yhtsiyhtiöt yhteensäeensä 11 144144

Muut yhtiöt 1
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SijoitusrSijoitusrahasahasttotot

Danske Invest Suomi 79

Danske Invest Suomi 20

PEQ Eqt III Guernsey 0

PEQ Eqt IV Guernsey 0

PEQ GS Loan Partn I Caymansaaret 2

Investec Asset Mgmt Iso-Britannia 52

Lyxor Int AM Ranska 0

PEQ Mandatum I Suomi 1

PEQ Mandatum II Suomi 2

PEQ Mandatum II Suomi 4

PEQ Private Egy mkt Suomi 0

State Street Global Suomi 68

PEQ Eqt Mid Market Iso-Britannia 10

Handelsbanken Fonder Ruotsi 25

Hermes Investment Irlanti 52

Blackrock AM DE Tanska 20

PEQ OMP Capital Norja 2

Blackrock AM DE Tanska 63

SijoitusrSijoitusrahasahasttot yhtot yhteensäeensä 401401

VVahinkahinkoovvakakuutusuutusttoiminnan osakkoiminnan osakkeet ja osuudet yhteet ja osuudet yhteensäeensä 11 547547
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Henkivakuutustoiminta

MaaMaa
OsuusOsuus

osakkosakkeiseista %ta %

KirjanpitKirjanpito-o-
arvarvo /o /

kkääypä arvypä arvoo

PPörsörssiosakksiosakkeeteet

Amer Sports Oyj - A Suomi 3,21 % 96

Asiakastieto Group Oyj Suomi 9,27 % 27

BASF SE Saksa 0,01 % 9

Bayerische Motoren Werke AG Saksa 0,02 % 12

British American Tobacco PLC Iso-Britannia 0,01 % 8

CapMan Oyj - B Suomi 7,49 % 13

Caverion Oyj Suomi 2,27 % 23

Comptel Oyj Suomi 18,79 % 49

Continental AG Saksa 0,03 % 10

Deutsche Post AG Saksa 0,02 % 9

DNA Oy Suomi 1,02 % 14

Elecster Oyj - A Suomi 6,43 % 1

F-Secure Oyj Suomi 3,65 % 20

GlaxoSmithKline PLC Iso-Britannia 0,01 % 9

Kuehne + Nagel International AG Sveitsi 0,06 % 9

Lassila & Tikanoja Oyj Suomi 5,96 % 44

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA Ranska 0,01 % 6

Metso Oyj Suomi 0,73 % 30

Nestle SA Sveitsi 0,00 % 10

Nokia Oyj Suomi 0,03 % 8

Nokian Renkaat Oyj Suomi 0,44 % 21

Oriola-KD Oyj Suomi 2,51 % 20

Roche Holding AG Sveitsi 0,01 % 11

Royal Dutch Shell PLC Iso-Britannia 0,01 % 6

SAP AG Saksa 0,01 % 10

Schneider Electric SA Ranska 0,03 % 11

Stora Enso Oyj - R Suomi 0,17 % 10

Syngenta AG Sveitsi 0,02 % 7

Teleste Oyj Suomi 8,84 % 15

Tikkurila Oyj Suomi 3,66 % 30

Tokmanni Group Oyj Suomi 3,99 % 20

Unilever NV - CVA Alankomaat 0,01 % 8

UPM-Kymmene Oyj Suomi 0,69 % 86

Uponor Oyj Suomi 1,44 % 17

Vaisala Oyj Suomi 4,21 % 26

Valmet Corp Suomi 0,62 % 13

Wärtsilä Oyj Abp Suomi 0,16 % 14

YIT Oyj Suomi 0,79 % 8

YYhthteensäeensä 740740

Muut pörssiosakkeet 177

PPörsörssiyhtiöt yhtsiyhtiöt yhteensäeensä 918918

Muut osakkMuut osakkeeteet

Pension Corporation Group Limited Guernsey 8

YYhthteensäeensä 88
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RahasRahasttotot

Allianz RCM Europe Equity Growth W Luxemburg 75

Comgest Growth Asia Ex Japan USD I Acc Class Irlanti 62

Danske Invest Europe High Dividend I Luxemburg 60

DJ STOXX 600 Opt Healthcare Irlanti 30

Financial Select Sector Spdr Yhdysvallat 11

Fourton Odysseus Suomi 47

Fourton Stamina Non-Ucits Suomi 27

Investec Gsf-Asia Pacific-I Iso-Britannia 72

iShares Core S&P 500 ETF Yhdysvallat 251

iShares SMI ETF Sveitsi 56

KJK Fund SICAV-SIF Baltic States B1 C Suomi 13

Lansdowne Clean Energy Funds Iso-Britannia 5

LUX Mandatum Life Nordic High Yield Total Return Fund SICAV-SIF G EUR
Share Class

Luxemburg 14

MFS European Value Fund Z Luxemburg 56

MFS Mer-Europe Sm Cos-I1Eur Luxemburg 18

The Forest Company Limited Guernsey 7

Unideutschland XS Saksa 27

YYhthteensäeensä 831831
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PPääomarääomarahasahasttotot

Activa Capital Fund II FCPR Ranska 6

Amanda III Eastern Private Equity L.P. Suomi 12

Amanda IV West L.P. Suomi 19

Apollo Offshore Energy Opportunity Fund Limited Caymansaaret 9

Avenue Energy Opportunities Fund L.P. Yhdysvallat 19

Avenue Special Situations Fund VI (C-Feeder), L.P. Caymansaaret 11

Broad Street Loan Partners 2013 Europe L.P. Iso-Britannia 45

Broad Street Real Estate Credit Partners II Treaty Fund, L.P. Caymansaaret 10

Capman Buyout IX Fund A L.P. Guernsey 5

CapMan Hotels RE Ky Suomi 10

CapMan RE II Ky Suomi 7

Capman Real Estate I Ky Suomi 11

Capman Real Estate II Ky Suomi 8

EQT Auris Co-Investment L.P. Iso-Britannia 18

EQT Credit (No.2) L.P. Guernsey 37

EQT kfzteile24 Co-Investment L.P. Iso-Britannia 9

EQT Mid Market (No.1) Feeder Limited Partnership Iso-Britannia 10

EQT VI (No.1) L.P. Guernsey 37

Financial Credit Investment I, L.P. Caymansaaret 16

Fortress Credit Opportunities Fund II (C) L.P. Caymansaaret 46

Fortress Credit Opportunities Fund III (C) L.P. Caymansaaret 29

Fortress Credit Opportunities Fund IV (C) L.P. Caymansaaret 16

Fortress Life Settlement Fund (C) L.P. Caymansaaret 10

Highbridge Liquid Loan Opportunities Fund, L.P Caymansaaret 61

Lunar Capital Partners III L.P. Caymansaaret 9

M&G Debt Opportunities Fund Iso-Britannia 7

M&G Debt Opportunities Fund II Irlanti 29

MB Equity Fund IV Ky Suomi 12

Mount Kellet Capital Partners (Cayman), L.P. Caymansaaret 10

Mount Kellett Capital Partners (Cayman) II, L.P. Caymansaaret 11

Oaktree Real Estate Debt Fund (Cayman), L.P. Caymansaaret 7

Petershill II Offshore LP Caymansaaret 13

Russia Partners II, L.P. Caymansaaret 5

Specialty Fund III Caymansaaret 33

Verdane Capital VII K/S Tanska 14

Verdane Capital VIII K/S Tanska 8

Victory Park Capital Fund II (Cayman), L.P. Caymansaaret 17

YYhthteensäeensä 640640

Muut osakkeet ja osuudet 112

HenkivHenkivakakuutusuutusttoiminnan osakkoiminnan osakkeet ja osuudet yhteet ja osuudet yhteensäeensä 22 509509

VUOVUOSIKERTSIKERTOMUS 2016OMUS 2016 Tilinpäätös

91



Omistusyhteisö

MaaMaa
OsuusOsuus

osakkosakkeiseista %ta %

KirjanpitKirjanpito-o-
arvarvo /o /

kkääypä arvypä arvoo

PPörsörssiosakksiosakkeeteet

Aktia Oyj Suomi 5,7 % 37

Asiakastieto Group Oyj Suomi 10,1 % 29

Muut osakkMuut osakkeet ja osuudet ja reet ja osuudet ja rahasahasttotot

LUX Mandatum Life European Small & Mid Cap Equity Fund SICAV-SIF G
EUR Share Class

Luxemburg 0,0 % 11

LUX Mandatum Life Finland Equity Fund SICAV-SIF G EUR Share Class Luxemburg 0,0 % 11

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Suomi 80,3 % 14

Muut 47

OmisOmistustusyhtyhteisön osakkeisön osakkeet ja osuudet yhteet ja osuudet yhteensäeensä 148148

42 Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Hallitus päätti 8. helmikuuta 2017 pidetyssä kokouksessa ehdottaa 27. huhtikuuta 2017 pidettävälle yhtiökokoukselle vuodelta
2016 jaettavan osingon määräksi 2,30 euroa osakkeelta (yht. 1 288 000 000 euroa). Maksettavat osingot kirjataan vuoden 2017
tilinpäätöksen omaan pääomaan kertyneiden voittovarojen vähennykseksi.
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Sampo Oyj:n tilinpäätös
Sampo Oyj:n tuloslaskelma

Milj. eMilj. e LiitLiitee 20162016 20152015

Liiketoiminnan muut tuotot 1 17 18

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -13 -17

Henkilösivukulut

Eläkekulut -2 -2

Muut henkilösivukulut -1 -1

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot 0 0

Liiketoiminnan muut kulut 2 -18 -12

LiikLiikeevvoittoittoo -17-17 -14-14

Rahoitustuotot ja -kulut 4

Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä 1 004 696

Tuotot muista osuuksista 563 538

Muut korko- ja rahoitustuotot

Saman konsernin yrityksiltä 15 16

Muilta 19 12

Muut tuotot ja kulut sijoituksista -31 -5

Muut korkotuotot 22 36

Korkokulut ja muut rahoituskulut

Saman konsernin yrityksille 0 0

Muille kuin saman konsernin yrityksille -63 -74

Valuuttatulos 55 23

VVoittoitto ennen vo ennen vererojaoja 11 567567 11 229229

Tuloverot

Tilikauden verot -1 -0,32

Aikaisempien tilikausien verot 0 0

Laskennalliset verot -1 0

TTilikilikauden vauden voittoittoo 11 565565 11 228228
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Sampo Oyj:n tase

Milj. eMilj. e LiitLiitee 20162016 20152015

VVAASSTTAAAAVVAAAA

PPyyssyyvväät vt vasastaataavvaatt

Aineettomat hyödykkeet 0 0

Aineelliset hyödykkeet

Rakennukset ja rakennelmat 1 1

Koneet ja kalusto 0 0

Muut aineelliset hyödykkeet 2 2

Sijoitukset

Osuudet saman konsernin yrityksissä 2 370 2 370

Saamiset saman konsernin yrityksiltä 5 298 296

Osuudet omistusyhteysyrityksissä 6 530 5 557

Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 339 196

Muut osakkeet ja osuudet 6 148 248

Muut saamiset 7 28 111

Lyhytaikaiset saamiset

Laskennalliset verosaamiset 14 7 12

Muut saamiset 8 6 18

Siirtosaamiset 9 26 53

Rahat ja pankkisaamiset 1 439 739

VVAASSTTAAAAVVAAA YHTEENSA YHTEENSÄÄ 1111 196196 99 606606

VVAASSTTAATTTTAAVVAAAA

Oma pääomaOma pääoma 10

Osakepääoma 98 98

Käyvän arvon rahasto 28 8

Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 1 527 1 527

Muut rahastot 273 273

Edellisten tilikausien voitto / tappio 4 059 4 026

Tilikauden voitto 1 565 1 228

77 549549 77 159159

VVierieras pääomaas pääoma

Pitkäaikainen vieras pääoma

Joukkovelkakirjalainat 2 877 1 997

Lyhytaikainen vieras pääoma

Yritystodistukset 671 305

Muut velat 12 58 83

Siirtovelat 13 41 62

VVAASSTTAATTTTAAVVAAA YHTEENSA YHTEENSÄÄ 1111 196196 99 606606
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Sampo Oyj:n rahavirtalaskelma

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

LiikLiiketetoiminnan roiminnan rahaahavirtavirta

Voitto ennen veroja 1 567 1 229

OikOikaisut:aisut:

Poistot 0 0

Realisoitumattomat arvostusvoitot ja -tappiot 1 0

Sijoitusten myyntivoitot ja -tappiot 26 -13

Muut oikaisut -563 -446

OikOikaisut yhtaisut yhteensäeensä -535-535 -458-458

LiikLiiketetoiminnan voiminnan vararojen lisäojen lisäyys (-) tai vs (-) tai vähennähennyys (+)s (+)

Sijoitukset *) 40 -262

Muut varat 31 -5

YYhthteensäeensä 7171 -267-267

LiikLiiketetoiminnan voiminnan velkelkojen lisäojen lisäyys (+) tai vs (+) tai vähennähennyys (-)s (-)

Rahoitusvelat -9 2

Muut velat -25 -5

Maksetut korot -14 -63

Maksetut tuloverot -10 0

YYhthteensäeensä -58-58 -67-67

LiikLiiketetoiminnasoiminnasta kta kertyneet nettertyneet nettororahaahavvararaatt 11 044044 437437

InInvvesesttointien rointien rahaahavirtavirta

Investoinnit tytär- ja osakkuusyhtiöosakkeisiin -422 533

Nettoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 0 0

InInvvesesttointointeihin keihin kääytytetyt nettetyt nettororahaahavvararaatt -422-422 533533

RahoitusRahoitusttoiminnan roiminnan rahaahavirtavirta

Maksetut osingot -1 192 -1 079

Liikkeeseen lasketut velkakirjat, liikkeeseen laskut 2 271 1 011

Liikkeeseen lasketut velkakirjat, lyhennykset -1 002 -931

RahoitukRahoituksessesta kta kertyneet nettertyneet nettororahaahavvararaatt 7878 -999-999

RahaRahavirrvirraat yhtt yhteensäeensä 699699 -28-28

Rahavarat tilikauden alussa 739 768

Rahavarat tilikauden lopussa 1 439 739

RahaRahavvararojen nettojen nettomuutomuutosos 699699 -28-28

*) Sijoitukset sisältävät sekä sijoituskiinteistöt että rahoitusvarat.

Lisätietoa rahavirtalaskelmaan:

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

Saadut korot 84 63

Maksetut korot -71 -74

Saadut osingot 1 567 1 125
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Yhteenveto Sampo Oyj:n merkittävistä tilinpäätöksen
laatimisperiaatteista

Sampo Oyj:n tilinpäätös liitetietoineen on laadittu
suomalaisen kirjanpitolain ja -asetuksen mukaisesti.
Sampo Oyj:n erillistilinpäätöksen laatimisperiaatteet
eivät kuitenkaan olennaisesti poikkea konsernin IFRS-

standardien mukaisen tilinpäätöksen
laatimisperiaatteista. Rahoitusvälineet on arvostettu
markkinoilta saatuun käypään arvoon.
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Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 1–4

1 Liiketoiminnan muut tuotot

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

Tuotot kiinteistöomaisuudesta 0 0

Muut tuotot 17 18

YYhthteensäeensä 1717 1818

2 Liiketoiminnan muut kulut

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

Vuokrakulut -1 -1

Kulut kiinteistöomaisuudesta 0 0

Muut kulut -17 -11

YYhthteensäeensä -18-18 -12-12

Erä Muut kulut sisältää mm. hallinto- ja IT-kulut sekä palkkiot ulkopuolisista palveluista.

3 Tilintarkastajan palkkiot

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

KHT-yhteisö Ernst & Young Oy

Tilintarkastuspalkkiot -0,2 -0,2

Muut palkkiot -0,1 -0,0

YYhthteensäeensä -0,3-0,3 -0,2-0,2

4 Rahoitustuotot ja -kulut

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

Saadut osingot yhteensä 1 567 1 235

Korkotuotot yhteensä 56 64

Korkokulut yhteensä -63 -74

Myyntivoitot yhteensä 0 17

Myyntitappiot yhteensä -26 -5

Valuuttatulos 55 23

Muut -5 -18

YYhthteensäeensä 11 584584 11 243243
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Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 5–9

5 Saamiset saman konsernin yrityksiltä

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

Hankintameno tilikHankintameno tilikauden alusauden alussasa 296 325

Lisäykset 2 0

Vähennykset - -28

KirjanpitKirjanpitoarvoarvo tiliko tilikauden lopusauden lopussasa 298298 296296

Saamiset ovat tytäryhtiöiden liikkeeseenlaskemia pääomalainoja. Lisätietoja konsernin liitetiedossa nro 29 Rahoitusvelat.

6 Muut osakkeet ja osuudet

20162016 ArvArvonmuutonmuutokoksetset 20152015 ArvArvonmuutonmuutokoksetset

Milj. eMilj. e
KKääypäypä

arvarvoo
TTulokulokseenseen

kirjakirjatuttut

KKääyyvvänän
arvarvonon

rrahasahasttoonoon
kirjakirjatuttut

KKääypäypä
arvarvoo

TTulokulokseenseen
kirjakirjatuttut

KKääyyvvänän
arvarvonon

rrahasahasttoonoon
kirjakirjatuttut

Myytävissä olevat osakkeet ja osuudet 148 -27 9 248 12 -12

7 Sijoitusten muut saamiset

20162016 ArvArvonmuutonmuutokoksetset 20152015 ArvArvonmuutonmuutokoksetset

Milj. eMilj. e
KKääypäypä

arvarvoo
TTulokulokseenseen

kirjakirjatuttut

KKääyyvvänän
arvarvonon

rrahasahasttoonoon
kirjakirjatuttut

KKääypäypä
arvarvoo

TTulokulokseenseen
kirjakirjatuttut

KKääyyvvänän
arvarvonon

rrahasahasttoonoon
kirjakirjatuttut

Joukkovelkakirjalainat 28 0 -6 111 0 -2

8 Muut saamiset

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

Kauppahintasaamiset 0 5

Johdannaiset 2 6

Muut 5 8

YYhthteensäeensä 66 1818

9 Siirtosaamiset

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

Siirtyvät korot 10 38

Johdannaiset 12 15

Muut 4 1

YYhthteensäeensä 2626 5353
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Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 10–13

10 Emoyhtiön oman pääoman muutoslaskelma

Sidottu pääomaSidottu pääoma VVapaa pääomaapaa pääoma

Milj. eMilj. e
OsakOsake-e-

pääomapääoma

KKääyyvvänän
arvarvonon

rrahasahasttoo

SijoitSijoitetunetun
vvapaanapaan

pääomanpääoman
rrahasahasttoo

MuutMuut
rrahasahasttotot

KKertyneetertyneet
vvoittoittoovvararaatt YYhthteensäeensä

KirjanpitKirjanpitoarvoarvo 1.1.2015o 1.1.2015 9898 77 11 527527 273273 55 110110 77 014014

Osingonjako -1 092 -1 092

Osinkojen palautus 8 8

Myytävissä olevat rahoitusvarat

- omaan pääomaan kirjattu määrä 11 11

- tuloslaskelmaan siirretty määrä -10 -10

Tilikauden voitto 1 228 1 228

KirjanpitKirjanpitoarvoarvo 31.12.2015o 31.12.2015 9898 88 11 527527 273273 55 254254 77 159159

Sidottu pääomaSidottu pääoma VVapaa pääomaapaa pääoma

Milj. eMilj. e
OsakOsake-e-

pääomapääoma

KKääyyvvänän
arvarvonon

rrahasahasttoo

SijoitSijoitetunetun
vvapaanapaan

pääomanpääoman
rrahasahasttoo

MuutMuut
rrahasahasttotot

KKertyneetertyneet
vvoittoittoovvararaatt YYhthteensäeensä

KirjanpitKirjanpitoarvoarvo 1.1.2016o 1.1.2016 9898 88 11 527527 273273 55 254254 77 159159

Osingonjako -1 204 -1 204

Osinkojen palautus 9 9

Myytävissä olevat rahoitusvarat 0

- omaan pääomaan kirjattu määrä -2 -2

- tuloslaskelmaan siirretty määrä 22 22

Tilikauden voitto 1 565 1 565

KirjanpitKirjanpitoarvoarvo 31.12.2016o 31.12.2016 9898 2828 11 527527 273273 55 624624 77 549549

Laskelma voitonjakokelpoisista varoista

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

EmoEmoyhtiöyhtiö

Tilikauden voitto 1 565 1 228

Kertyneet voittovarat 4 059 4 026

Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 1 527 1 527

Muut rahastot 273 273

YYhthteensäeensä 77 424424 77 053053
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11 Osakepääoma

Tiedot on esitetty konsernitilinpäätöksen liitteessä 34 Oma pääoma.

12 Muut velat

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

Lunastamattomat osingot 38 35

Johdannaiset 3 5

Johdannaisten vakuudet 17 38

Muut 1 6

YYhthteensäeensä 5858 8383

13 Siirtovelat

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

Siirtyvät korot 25 34

Johdannaiset 1 6

Muut 15 22

YYhthteensäeensä 4141 6262

Tuloveroja koskevat liitetiedot 14

14 Laskennalliset verosaamiset ja -velat

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

LaskLaskennalliset vennalliset vererosaamisetosaamiset

Tappiot 14 14

LaskLaskennalliset vennalliset vereroovvelaelatt

Käyvän arvon rahasto -7 -2

YYhthteensä netteensä nettoo 77 1212
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Vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 15–16

15 Eläkevastuut

Sampo Oyj:n henkilöstön perus- ja lisäeläketurva on hoidettu vakuutuksilla Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varmassa ja Mandatum
Henkivakuutusosakeyhtiössä.

16 Vuokravastuut

Milj. eMilj. e 20162016 20152015

Yhden vuoden kuluessa 1 1

Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluessa 4 0

Yli viiden vuoden kuluttua 1 -

YYhthteensäeensä 66 11

Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot 17–19

17 Henkilöstön lukumäärä

Milj. eMilj. e

20162016
TTilikilikautautenaena

kkeskimäärineskimäärin

20152015
TTilikilikautautenaena

kkeskimäärineskimäärin

Kokoaikainen henkilöstö 56 56

Osa-aikainen henkilöstö 3 3

Määräaikainen henkilöstö 2 1

YYhthteensäeensä 6161 6060
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18 Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot

TTuhauhatta eurtta euroaoa 20162016 20152015

KKonsernijohtajaonsernijohtaja Kari Stadigh 4 936 4 290

HallitukHallituksen jäsenetsen jäsenet

Björn Wahlroos 160 160

Christian Clausen 80 -

Jannica Fagerholm 80 80

Adine Grate Axén 80 80

Veli-Matti Mattila 80 80

Risto Murto 80 80

Eira Palin-Lehtinen 100 100

Per Arthur Sørlie 80 80

Edellä mainitun lisäksi yhtiö on vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen tekemän päätöksen mukaisesti maksanut yhteensä
5 311,02 euron suuruisen yhtiön osakkeiden ostoon liittyneen varainsiirtoveron (1 277,30 euroa puheenjohtajan, 809,53 euroa
varapuheenjohtajan ja 3 224,19 euroa muiden hallituksen jäsenten osalta).

Eläkesitoumukset

Konsernijohtaja on oikeutettu maksuperusteiseen lisäeläkkeeseen voimassa olevan eläkesopimuksen mukaisesti. Kiinteä
vuosittainen lisäeläkevakuutusmaksu on 400 000 euroa.

19 Toimitusjohtajaan, tämän sijaiseen sekä hallituksen jäseniin liittyvät
eläkekulut

TTuhauhatta eurtta euroaoa
LisäeläkLisäeläke-e-

turvturvaa
LakisääLakisäätteineneinen

eläkeläkee YYhthteensäeensä

TTilikilikauden aikauden aikana aiheutuneetana aiheutuneet
eläkeläkekekulutulut

Hallituksen puheenjohtaja - - -

Muut hallituksen jäsenet - - -

Konsernijohtaja
1) 455 155 610

Konsernijohtajan sijainen - - -

Entiset hallituksen puheenjohtajat

Kalevi Keinänen
2) - - -

Entiset konsernijohtajat

Harri Hollmen
3) - - -

455455 155155 610610

1) Konsernijohtajalla on voimassa olevan toimitusjohtajasopimuksen mukainen maksuperusteinen lisäeläkesopimus, jonka vuosikustannukset Sammolle ovat kiinteät 400 000
euroa. Vuoden 2016 lisäeläkekulut sisältävät TEL-L ryhmäeläkesopimuksen perusteella maksettuja eläkemaksuja. TEL-L lisäeläkejärjestelmä on lain perusteella lakkautettu
31.12.2016 ja ansaittu eläke muodostaa vapaakirjan.

2) Ryhmäeläkevakuutus, jossa eläkeikä on 60 vuotta ja eläke-etuus 66 prosenttia TyEL:in mukaisesta palkasta. Vuonna 2016 ei tehty TyEL indeksitarkistusta.

3) Ryhmäeläkevakuutus, jossa eläkeikä on 60 vuotta ja eläke-etuus 60 prosenttia TyEL:in mukaisesta palkasta. Vuonna 2016 ei tehty TyEL indeksitarkistusta.
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Osakeomistuksia koskevat liitetiedot 20

20 Osakeomistukset 31.12.2016

YYhtiön nimihtiön nimi
OmisOmistus-tus-

osuus-%osuus-%

OsakkOsakkeideneiden
kirjanpitkirjanpito-o-

arvarvo milj. eo milj. e

Saman kSaman konsernin yritykonsernin yrityksetset

VVahinkahinkoovvakakuutusuutusttoimintaoiminta

If Skadeförsäkring Holding AB, Tukholma Ruotsi 100,00 1 886

HenkivHenkivakakuutusuutusttoimintaoiminta

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö, Helsinki Suomi 100,00 484

Muu tMuu toimintaoiminta

Sampo Capital Oy, Helsinki Suomi 100,00 1
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Tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen

allekirjoitukset
Helsingissä, 8. helmikuuta 2017

Sampo Oyj

HallitusHallitus

Christian Clausen Jannica Fagerholm Adine Grate Axén

Veli-Matti Mattila Risto Murto Eira Palin-Lehtinen

Per Arthur Sørlie

Björn Wahlroos

Hallituksen puheenjohtaja

Kari Stadigh

Konsernijohtaja
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Tilintarkastuskertomus
Sampo Oyj:n yhtiökokoukselle

TTilinpääilinpäättököksen tilintarksen tilintarkasastustus

Lausunto

Olemme tilintarkastaneet Sampo Oyj:n (y-tunnus
0142213-3) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. –
31.12.2016. Tilinpäätös sisältää konsernin taseen,
laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman
muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot, mukaan
lukien yhteenveto merkittävimmistä tilinpäätöksen
laatimisperiaatteista, sekä emoyhtiön taseen,
tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonamme esitämme, että

• konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan
konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen
toiminnan tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa
käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten
tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti,

• tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan
emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta
asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen
laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja
täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa
noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti.
Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme
kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan
velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa.

Olemme riippumattomia emoyhtiöstä ja
konserniyrityksistä niiden Suomessa noudatettavien
eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat
suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet
muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset
velvollisuutemme.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet
lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän
tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset
seikat

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat ovat
seikkoja, jotka ammatillisen harkintamme mukaan ovat
olleet merkittävimpiä tarkastuksen kohteena olevan
tilikauden tilintarkastuksessa. Nämä seikat on otettu
huomioon tilinpäätökseen kokonaisuutena
kohdistuneessa tilintarkastuksessamme sekä
laatiessamme siitä annettavaa lausuntoa, emmekä
anna näistä seikoista erillistä lausuntoa.

Olemme täyttäneet kohdassa Tilintarkastajan
velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa
kuvatut velvollisuutemme tilinpäätöksen
tilintarkastuksessa mukaan lukien näihin seikkoihin
liittyvät velvoitteemme. Tämän mukaisesti suoritimme
suunnittelemamme tilintarkastustoimenpiteet, jotka
kohdistuivat arviomme mukaisesti riskeihin, jotka
voivat johtaa tilinpäätöksen olennaiseen
virheellisyyteen. Suorittamamme
tilintarkastustoimenpiteet, jotka kohdistuivat myös alla
mainittuihin seikkoihin, ovat olleet perustana oheista
tilinpäätöstä koskevalle lausunnollemme.

Olemme ottaneet tilintarkastuksessamme huomioon
riskin siitä, että johto sivuuttaa kontrolleja. Tähän on
sisältynyt arviointi siitä, onko viitteitä sellaisesta
johdon tarkoitushakuisesta suhtautumisesta, josta
aiheutuu väärinkäytöksestä johtuvan olennaisen
virheellisyyden riski.

1. VVakakuutusuutussopimussopimusvvelkelkojen arvojen arvosostus (2016: EURmtus (2016: EURm
20 600, 2015: EURm 20 288)20 600, 2015: EURm 20 288)

Viittaamme Yhteenvetoon merkittävistä
tilinpäätöksen laatimisperiaatteista, Johdon
harkintaa edellyttäviin laatimisperiaatteisiin ja
arvioihin liittyviin keskeisiin epävarmuustekijöihin
ja liitetietoihin 27 ja 28.

Konsernin vakuutussopimusvelat kattavat 79 %
konsernin veloista ja ovat siten konsernin suurin
yksittäinen velkaerä. Vakuutussopimusvelat
koostuvat henki- ja vahinkovakuutustoiminnan
vakuutussopimusveloista.

Henkivakuutustoiminnan vakuutussopimusvelat
perustuvat arvioon tulevista korvausmaksuista.
Arvio perustuu oletuksiin, joihin sisältyy
epävarmuutta. Oletusten muutoksilla voi olla
olennaisia vaikutuksia velkojen arvostukseen.
Keskeisiin oletuksiin sisältyvät käytetty korkokanta
ja vakuutettujen elinajan odote.
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Vahinkovakuutustoiminnan
vakuutussopimusvelkojen korvausvastuun arviointi
sisältää merkittäviä oletuksia eri tekijöistä.
Keskeisimmät oletukset liittyvät inflaation ja
elinajan odotteen kehitykseen. Korvausvastuu
perustuu parhaaseen arvioon kaikista jo
tapahtuneista vahingoista suoritettavista
korvauksista ja niiden käsittelykuluista mukaan
lukien sekä raportoidut että raportoimattomat
vahingot.

Tilintarkastustoimenpiteinä arvioimme esimerkiksi
konsernin vakuutussopimusvelkojen
laskentaprosessin hallintoa sekä testasimme
vakuutussopimusvelkojen laskennan
täydellisyyteen, arvostamiseen ja hallinnointiin
liittyvien avainkontrollien tehokkuutta. Arvioimme
käytettyjen laskentamenetelmien ja oletusten
asianmukaisuutta sekä laskimme itsenäisesti
uudelleen vakuutussopimusvelkoja tietyiltä osin.
Käytimme sisäisiä aktuaarejamme arvioimaan
käytettyjen oletusten asianmukaisuutta. Arvioimme
vakuutussopimusvelkoihin liittyvien liitetietojen
riittävyyden.

2. RahoitusRahoitusvvararojen arvojen arvosostus (2016: EURm 24 087,tus (2016: EURm 24 087,
2015: EURm 23 036)2015: EURm 23 036)

Viittaamme Yhteenvetoon merkittävistä
tilinpäätöksen laatimisperiaatteista, Johdon
harkintaa edellyttäviin laatimisperiaatteisiin ja
arvioihin liittyviin keskeisiin epävarmuustekijöihin
ja liitetietoihin 10 sekä 15 - 20.

Konsernin sijoitukset, lukuun ottamatta sijoituksia
osakkuusyhtiöissä, muodostavat 63 % konsernin
kokonaisvaroista. Arvostus käypään arvoon voi olla
subjektiivista erityisesti sellaisissa sijoituksissa,
joissa käypä arvo perustuu arvostusmalliin.
Pääomarahastojen, listaamattomien velkakirjojen
sekä listaamattomien osakkeiden arvostaminen
käypään arvoon edellyttää useiden
hinnoittelutekijöihin liittyvien oletusten
asettamista. Erilaisten arvostusmenetelmien ja
oletusten käyttö voi johtaa erilaisiin arvioihin
käyvästä arvosta. Erityisiä tilintarkastuksen
painopistealueita ovat olleet IFRS:n mukaisten
tasojen 2 ja 3 arvostus, joissa arvostustekniikat
sisältävät sellaisia tekijöitä, jotka eivät ole suoraan
todennettavissa. Rahoitusvaroista tason 2 varoja
on yhteensä EURm 5 713 ja tason 3 varoja EURm
1 057 (viittaamme liitetietoon 17).

Osana tilintarkastustoimenpiteitä testasimme
käyvän arvon määrittämiseen liittyviä kontrolleja
sellaisten rahoitusvarojen osalta, joiden arvostus
sisältää tekijöitä, jotka eivät ole suoraan
todennettavissa. Suoritimme lisätoimenpiteitä ja

käytimme apuna asiantuntijoitamme
arvioidessamme sellaisten rahoitusvarojen
arvostusta, jotka sisältävät suuremman riskin tai
arvionvaraisuutta. Pääomarahastojen osalta
arvioimme ja testasimme sijoitusten käyvän arvon
määrittämiseen liittyvät konsernin suorittamat
toimenpiteet. Toimenpiteet sisältävät rahaston
nettoarvon arvioinnin perustuen rahaston
sijoitusten käypään arvoon, riippumattomien
tahojen tekemiin arvostuksiin sekä käytettävissä
olevaan taloudelliseen taustatietoon. Arvioimme
rahoitusvaroihin liittyvien liitetietojen riittävyyden.

3. OsakkOsakkuusuusyhtiö Noryhtiö Nordea (2016: EURm 7 554, 2015:dea (2016: EURm 7 554, 2015:
EURm 7 305)EURm 7 305)

Viittaamme Tilinpäätöksen keskeisiin
laatimisperiaatteisiin ja liitetietoon 14.

Konsernin omistus Nordea Bank Abp:ssa on
21,25 %. Nordea Bank Abp on konsernin
osakkuusyhtiö, joka yhdistellään
pääomaosuusmenetelmällä. Omistus Nordea Bank
Abp:sta kattaa 20 % konsernin kokonaisvaroista.

Osana tilintarkastustoimenpiteitä testasimme
sellaisten kontrollien toimivuutta ja tehokkuutta,
jotka varmistavat, että konsernin osuus Nordeasta
on kirjattu asianmukaisesti perustuen Nordean
julkaisemaan taloudelliseen tietoon. Arvioimme
mahdollisia viitteitä arvonalentumisesta
vertaamalla Nordean sijoituksen kirjanpitoarvoa
konsernin omistusosuuden mukaiseen markkina-
arvoon raportointipäivänä. Arvioimme
osakkuusyhtiösijoituksiin liittyvien liitetietojen
riittävyyden.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja
toimitusjohtajan velvollisuudet

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen
laatimisesta siten, että konsernitilinpäätös antaa
oikean ja riittävän kuvan EU:ssa käyttöön
hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien
(IFRS) mukaisesti ja siten, että tilinpäätös antaa oikean
ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien
tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten
mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus
ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä
valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi
voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole
väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista
virheellisyyttä.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan
velvollisia arvioimaan emoyhtiön ja konsernin kykyä
jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa
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esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan
jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu
toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös
laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos
emoyhtiö tai konserni aiotaan purkaa tai toiminta
lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin
tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet
tilinpäätöksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus
siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena
väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista
virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka
sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea
varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen
virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan
mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa.
Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai
virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos
niiden yksin tai yhdessä voitaisiin kohtuudella odottaa
vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät
tekevät tilinpäätöksen perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen
kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja
säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko
tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

• tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai
virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen
virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja
suoritamme näihin riskeihin vastaavia
tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme
lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän
tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.
Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva
olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on
suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva
olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä
väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa,
väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä
jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka
sisäisen valvonnan sivuuttamista.

• muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta
relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden
asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta
emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme
antamaan lausunnon emoyhtiön tai konsernin
sisäisen valvonnan tehokkuudesta.

• arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen
laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon

tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä
esitettävien tietojen kohtuullisuutta.

• teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja
toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia
tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan
jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme
tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen
siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai
olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka
voi antaa merkittävää aihetta epäillä emoyhtiön tai
konsernin kykyä jatkaa toimintaansa. Jos
johtopäätöksemme on, että olennaista
epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää
tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota
epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin
tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät
ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme.
Johtopäätöksemme perustuvat
tilintarkastuskertomuksen antamispäivään
mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin.
Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin
johtaa siihen, ettei emoyhtiö tai konserni pysty
jatkamaan toimintaansa.

• arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot mukaan lukien yleistä
esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä,
kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia
liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean
ja riittävän kuvan.

• hankimme tarpeellisen määrän tarkoitukseen
soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä konserniin
kuuluvia yhteisöjä tai liiketoimintoja koskevasta
taloudellisesta informaatiosta pystyäksemme
antamaan lausunnon konsernitilinpäätöksestä.
Vastaamme konsernin tilintarkastuksen ohjauksesta,
valvonnasta ja suorittamisesta. Vastaamme
tilintarkastuslausunnosta yksin.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa
tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja
ajoituksesta sekä merkittävistä
tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset
sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka
tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

Lisäksi annamme hallintoelimille vahvistuksen siitä,
että olemme noudattaneet riippumattomuutta
koskevia relevantteja eettisiä vaatimuksia, ja
kommunikoimme niiden kanssa kaikista suhteista ja
muista seikoista, joiden voi kohtuudella ajatella
vaikuttavan riippumattomuuteemme, ja soveltuvissa
tapauksissa niihin liittyvistä varotoimista.

Päätämme, mitkä hallintoelinten kanssa
kommunikoiduista seikoista olivat merkittävimpiä
tarkasteltavana olevan tilikauden tilintarkastuksessa ja
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näin ollen ovat tilintarkastuksen kannalta keskeisiä.
Kuvaamme kyseiset seikat
tilintarkastuskertomuksessa, paitsi jos säädös tai
määräys estää kyseisen seikan julkistamisen tai kun
äärimmäisen harvinaisissa tapauksissa toteamme, ettei
kyseisestä seikasta viestitä
tilintarkastuskertomuksessa, koska siitä aiheutuvien
epäedullisten vaikutusten voitaisiin kohtuudella
odottaa olevan suuremmat kuin tällaisesta viestinnästä
koituva yleinen etu.

Muut rMuut raportaportointivointivelvelvoittoitteeteet

Muu informaatio

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta
informaatiosta. Muu informaatio käsittää
toimintakertomukseen ja vuosikertomukseen
sisältyvän muun informaation kuin tilinpäätöksen ja
sitä koskevan tilintarkastuskertomuksen. Olemme
saaneet toimintakertomuksen käyttöömme ennen
tämän tilintarkastuskertomuksen antamispäivää, ja
odotamme saavamme vuosikertomuksen käyttöömme
kyseisen päivän jälkeen.

Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta
informaatiota.

Velvollisuutenamme on lukea edellä yksilöity muu
informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen
yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, onko muu
informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai
tilintarkastuksessa hankkimamme tietämyksen kanssa
tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti

virheellistä. Toimintakertomuksen osalta
velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko
toimintakertomus laadittu sen laatimiseen
sovellettavien säännösten mukaisesti.

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen
ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että
toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen
laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Jos teemme toimintakertomukseen sisältyvään
informaatioon kohdistamamme työn perusteella
johtopäätöksen, että kyseisessä muussa
informaatiossa on olennainen virheellisyys, meidän on
raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian
suhteen raportoitavaa.

Yhtiökokouksen toimeksiannon
perusteella annettavat lausunnot

Puollamme tilinpäätöksen vahvistamista. Hallituksen
esitys taseen osoittaman voiton käyttämisestä on
osakeyhtiölain mukainen. Puollamme vastuuvapauden
myöntämistä emoyhtiön hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta.

Helsingissä 1. maaliskuuta 2017

Ernst & Young Oy
tilintarkastusyhteisö

Tomi Englund
KHT
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