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Preliminära uppgifter om Kevas bokslut

Kevas placeringar gav en ypperlig avkastning år
2012
För finansieringen av kommunsektorns pensioner och placeringen av
pensionsmedel ansvarar Keva, vars placeringar år 2012 enligt
förhandsuppgifterna gav en avkastning på 12,9 % (-1,7 % år 2011).
Placeringarnas marknadsvärde vid årets slut uppgick till 34,4 miljarder
euro (29,6 miljarder euro år 2011). Den kumulativa realavkastningen från
fonderingens början (från år 1988) till slutet av år 2012 utan
kapitalvägning var 5,3 % per år. Inom den finländska pensionssektorn
räknas den långsiktiga avkastningen vanligen utan kapitalvägning. Den
kapitalvägda realavkastningen från fonderingens början till slutet av
föregående år var 3,7 % per år.
De kommunala pensionsavgiftsintäkterna uppgick år 2012 till 4,8
miljarder euro och av denna summa använde Keva 3,8 miljarder euro för
utbetalning av de nuvarande pensionerna. Resterande 1,0 miljarder euro
placerade Keva i pensionsansvarsfonden. Pensionsansvarsfonden växte i
fjol med 4,8 miljarder euro. Av denna summa var
placeringsavkastningens andel 3,9 miljarder euro.
Enligt verkställande direktör Merja Ailus kan resultatet av Kevas
placeringsverksamhet i fjol ses som alldeles utmärkt.
- Vår placeringsportföljs täckande spridning och även den övriga
riskhanteringen fungerade utomordentligt, i synnerhet då man beaktar de
svåra ekonomiska verksamhetsbetingelserna i Europa och också
annanstans, konstaterar verkställande direktör Merja Ailus.
Ränteplaceringarna avkastade 11,5 %, de noterade aktierna 17,2 %,
kapitalfonderna 10,0 % och fastighetsplaceringarna 4,7 %. Av de mindre
tillgångsslagen avkastade hedgefonderna 10,4 % och
tillgångsplaceringarna 5,2 %.
Av Kevas placeringstillgångar utgjorde marknadsvärdet enligt risk vid
årets slut för ränteplaceringarna 48,0 %, de noterade aktierna 36,2 %,
fastigheterna 7,9 %, kapitalfonderna 5,0 %, hedgefonderna 2,3 % och för
tillgångsplaceringarna 0,6 %.
Enligt placeringsdirektör Ari Huotari var 2012 ett utmanande men
intressant år för placerarna.
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- Prognosen för kapitalmarknaderna var svag, vilket man visserligen vant
sig vid efter turbulensen under finanskrisen, konstaterar Huotari.
- Det är svårt att föreställa sig att år 2013 kommer att bli ett lika bra
placeringsår som året innan, i synnerhet ränteplaceringarnas
avkastningspotential är i tunnaste laget, bedömer Huotari.

Ytterligare information lämnar:
Verkställande direktör Merja Ailus, tfn 020 614 2201
Placeringsdirektör Ari Huotari, tfn 020 614 2205 eller 0400 451 099
Ekonomidirektör Tom Kåla, tfn 020 614 2211 eller 040 772 7832

Ovan presenterade tal är preliminära förhandsuppgifter. Det egentliga
bokslutsmeddelandet publicerar Keva 12.3.2013.
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