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Kevas delårsrapport 1.1-30.6.2013:

Kevas resultat utvecklades moderat under årets första hälft
Keva, som ansvarar för finansieringen av kommunsektorns pensioner och för
placeringen av pensionsmedel samt har hand om hela den offentliga sektorns
pensionsärenden, hade en avkastning på 2,3 procent dvs. drygt 800 miljoner euro
under årets första hälft. Placeringarnas marknadsvärde uppgick till 35,3 miljarder
euro i slutet av juni. Under motsvarande tid i fjol var placeringarnas marknadsvärde
31,8 miljarder euro.
Under årets första hälft inflöt i avgiftsinkomster 2,5 miljarder euro och kommunala
pensioner betalades ut till ett värde på drygt 2 miljarder euro. Antalet
arbetspensionsförsäkrade inom den kommunala sektorn var i slutet av juni ca
520 000 personer.
- Årets andra kvartal var svårare än det första kvartalet. Slutet av året kommer för
placeringsverksamhetens del att bli mycket intressant. Pensionsutgifterna
utvecklades enligt förväntningarna men avgiftsinkomsterna nådde inte helt den
förväntade summan, konstaterar verkställande direktör Merja Ailus.
Placeringsverksamhetens avkastning enligt markandsvärdet var i januari-juni 2,3 %.
De noterade aktierna och aktiefonderna avkastade 5,7 %. Ränteplaceringarna blev
förlustbringande under den pågående tidsperioden (-0,6 %). Fastighetsplaceringarnas
(fastighetsfonderna medräknade) avkastning var 1,9 %. Av de mindre
förmögenhetsslagen avkastade kapitalplaceringarna 5,8 %, hedgefonderna 5,7 % och
tillgångsplaceringarna -7,5 %.
Placeringarnas marknadsvärde var 35,3 miljarder euro i slutet av juni (31,8 miljarder
euro 30.6.2012). Ränteplaceringarnas andel av hela placeringsförmögenheten var
47,6 %, de noterade aktiernas och aktiefondernas 36,6 % och
fastighetsplaceringarnas 7,6 %. Kapitalplaceringarnas och de icke noterade
placeringarnas andel var 5,0 %, hedgefondernas 2,6 % och tillgångsplaceringarnas
0,6 % av Kevas hela placeringsförmögenhet.
- I slutet av den första hälften av året sjönk aktiemarknaderna markant. I och med
aktieresultatet sjönk även vårt totalresultat från slutet av det första kvartalet. Efter
slutet av juni har aktiemarknaderna vänt och börjat stiga igen, bedömer
placeringsdirektör Ari Huotari.
Det kommunala pensionssystemets lönesumma var i januari-juni 8,3 miljarder euro.
Avgiftsinkomsten ökade en aning från i fjol och uppgick till 2,5 miljarder euro. De

PL 425, 00101 Helsinki, puhelin 020 614 21, www.keva.fi, Y-tunnus 0119343-0

RESULTATMEDDELANDE

2 (3)

20.8.2013

löpande kommunala pensionerna uppgick till ca 358 000. I kommunala pensioner
betalades i början av året 2 miljarder euro dvs. ca 7,8 procent mer än i fjol.
Av Keva verkställda pensioner till personalen hos staten, kyrkan och FPA
Keva ansvarar för verkställigheten av så gott som hela den offentliga sektorns
pensionsskydd. I statens pensioner betalades i januari-juni 2,1 miljarder euro, i den
evangelisk-lutherska kyrkans pensioner ca 83 miljoner euro och i pensioner till de
anställda vid FPA ca 43 miljoner euro. Staten, den evangelisk-lutherska kyrkan och
FPA betalar sina egna pensionsutgifter och sin andel av verksamhetskostnaderna till
Keva.
Finansieringen av det kommunala pensionssystemet är ännu i ett uppsamlande
skede
I det kommunala pensionssystemet inflyter tills vidare mer avgiftsinkomster än det
går ut pensionsutgifter. Brytningspunkten infaller enligt de senaste uträkningarna
omkring år 2017. I det kommunala pensionssystemet börjar man använda
avkastningen från fonden som en del av finansieringen av pensionerna när
avgiftsinkomsterna blir mindre än pensionsutgifterna. I det kommunala
pensionssystemet har man från år 1988 berett sig på den kommande
brytningspunkten dvs. från och med det år då den kommunala
pensionsansvarsfonden grundades.
Det kommunala pensionssystemet vilar på en stabil bas. För tillfället ligger behovet
av att höja avgifterna inom det kommunala pensionssystemet på 0,3 procentenheter,
vilket kommer att göras inom de närmaste åren.
Också i fortsättningen består huvuddelen av pensionsfinansieringen av
pensionsavgifter som samlas in av arbetsgivare och arbetstagare.
Placeringsavkastningen hjälper till att balansera höjningstrycket på
pensionsavgifterna. En förlängning av arbetslivet och en minskning av förtida
pensioneringar underlättar å sin sida det tryck som vilar på pensionsavgifterna.
Därför har man på Keva ansett det viktigt att stödja arbetsgivarna och arbetstagarna i
frågor som hänger samman med en fortsättning i arbetslivet.
Ytterligare information
Verkställande direktör Merja Ailus, tfn 020 614 2201
Placeringsdirektör Ari Huotari, tfn 020 614 2205
Ekonomidirektör Tom Kåla, tfn 020 614 2211
Direktör, finansieringsplanering Allan Paldanius, tfn 020 614 2406
De halvårssiffror som presenterats i detta meddelande är icke reviderade.
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Resultaträkning enligt marknadsvärdet miljoner euro

Avgiftsinkomster
Pensionsutgifter
Placeringsverksamhetens
nettoresultat
Verksamhetskostnader,
avskrivningar o.d.
Resultat enligt marknadsvärdet

1-6/2013
2 506
-2 042

1-6/2012
2 465
-1 894

Ändring
1,6 %
7,8 %

2012
4 825
-3 827

802

1 799

-55,4 %

3 897

-43
1 223

-39
2 331

10,5 %
-47,6 %

-75
4 821

Nyckeltal
Pensionsbeslut (KomPL), antal
Pensionsbeslut (StaPL), antal
Pensionsbeslut (KyPL), antal
Pensionsbeslut (FPAL), antal

1-6/2013 1-6/2012*
26 286
18 582
8 270
6 455
1 110
713
274
170

Ändring
41,5 %
28,1 %
55,7 %
61,2 %

2012
36 969
12 463
1 381
363

*Ibruktagningen av ett nytt pensionshandläggningssystem belastade
pensionshandläggningen temporärt år 2012.
Löpande pensioner (KomPL), antal
Löpande pensioner (StaPL), antal
Löpande pensioner (KyPL), antal
Löpande pensioner (FPAL), antal

358 012
269 901
17 625
5 838

349 970
272 870
17 300
5 770

2,3 % 354 000
-1,1 % 272 000
1,9 % 17 300
1,2 %
5 800

KomPL-lönesumma, miljoner euro
Antal försäkrade (KomPL)

8 278
520 000

8 091
517 000

2,3 % 16 121
0,6 % 520 000

Placeringar enligt marknadsvärdet,
miljoner euro
Placeringarnas marknadsavkastning

35 333
2,3 %

31 830
6,0 %

11,0 %

33 528
12,9 %

529

523

1,1 %

524

Antalet anställda hos Keva, ordinarie
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