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Kevas delårsrapport 1.1–30.6.2014: Bra placeringsresultat
för Keva
Keva ansvarar för pensionerna inom hela den offentliga sektorn samt för
finansieringen av pensionerna och placeringen av pensionsmedlen i kommunsektorn.
Under årets första halvår avkastade Kevas placeringar 4,8 procent, dvs. 1,9 miljarder
euro. I slutet av juni uppgick placeringarnas marknadsvärde till 39,9 miljarder euro.
Vid motsvarande tidpunkt i fjol var marknadsvärdet 35,3 miljarder euro.
Under det första halvåret uppgick avgiftsinkomsten till 2,6 miljarder euro medan
kommunala pensioner betalades till ett belopp på 2,2 miljarder euro. Antalet
arbetspensionsförsäkrade inom kommunsektorn var omkring
521 000 i slutet av juni.
- Vårt placeringsresultat för det första halvåret 2014 var bra. Kapitalmarknaderna
pressades av oron för den ekonomiska tillväxten och oroligheterna runt om i världen.
Pensionsutgifterna inom det kommunala pensionssystemet utvecklades enligt
prognoserna men avgiftsinkomsterna blev något mindre än förväntat. Vårt resultat är
ändå gott sett som en helhet, konstaterar verkställande direktör Jukka Männistö.
Marknadsvärdet av avkastningen på placeringarna var 4,8 % i januari–juni. Noterade
aktier och aktiefonder avkastade 6,2 %, medan avkastningen på ränteplaceringar och
fastighetsplaceringar (inklusive fastighetsfonder) var 3,6 respektive 2,6 %. Bland de
mindre tillgångsslagen avkastade kapitalplaceringarna 9,5 %, hedgefonderna 4,8 %
och råvaruplaceringarna 9,6 %.
I slutet av juni uppgick placeringarnas marknadsvärde till 39,9 miljarder euro (35,3
miljarder euro 30.6.2013). Räntepappren (inklusive inverkan av derivat) utgjorde 43,3
% av de totala placeringstillgångarna, medan andelen noterade aktier och aktiefonder
var 39,0 % och andelen fastighetsplaceringar 6,9 %. Kapitalplaceringar och onoterade
placeringar stod för 5,5 % av Kevas totala placeringstillgångar medan andelen
hedgefonder och råvaruplaceringar var 4,8 resp. 0,5 %.
- Kapitalmarknaden belastades av en rad orosmoment under det första halvåret 2014 i
likhet med många tidigare år. Nyheterna om den ekonomiska tillväxten i Europa och i
synnerhet i eurozonen var mycket blygsamma. I USA var nyheterna överlag mer
positiva men inte heller där lyckades man undvika besvikelser. I början av året klarade
marknaden överraskande väl problemen i Ryssland och Ukraina, Mellanöstern och till
exempel ebolaepidemin i Afrika. Vi får dock tampas med dessa problem också i slutet
av året, säger placeringsdirektör Ari Huotari.
Lönesumman i det kommunala pensionssystemet uppgick i januari–juni till 8,3
miljarder euro. Avgiftsinkomsten ökade något från året innan och uppgick till 2,6
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miljarder euro. I slutet av juni var antalet kommunala pensioner ca 367 000. I början
av året betalades 2,2 miljarder euro i kommunala pensioner, vilket är omkring 6
procent mer än motsvarande period i fjol.
Statens, kyrkans och FPA:s pensioner som Keva verkställt
Keva ansvarar för verkställigheten av pensionsskyddet i så gott som hela den
offentliga sektorn. I januari–juni betalades 2,2 miljarder euro i statens pensioner, 87
miljoner euro i evangelisk-lutherska kyrkans pensioner och 45 miljoner euro i
personalpensioner till FPA. Staten, evangelisk-lutherska kyrkan och FPA betalar sina
egna pensionsutgifter och sin andel av verksamhetskostnaderna till Keva.
Finansieringen av det kommunala pensionssystemet står på en
stabil grund
Enligt den utredning som finansministeriet beställt är finansieringen av det
kommunala pensionssystemet tryggad, och inga omedelbara hot är i sikte. Enligt
utredaren Jukka Ahtela måste man emellertid följa upp hur de stora reformerna i
kommunernas serviceproduktion kommer att inverka på finansieringsbasen.
Den hållbara nivån för den kommunala pensionsavgiften har fastställts på ett
betryggande sätt och i den har man bland annat beaktat att antalet försäkrade minskar
långsamt med cirka 10 procent. För närvarande är behovet av höjning av avgifterna
inom det kommunala pensionssystemet 0,2 procentenheter. Syftet är att genomföra
höjningen under de närmaste åren.
Målet är att genom att aktivt utnyttja pensionsfonden säkerställa att den kommunala
pensionsavgiften förblir stabil och förutsägbar. I detta nu är pensionsutgiften drygt 26
procent och pensionsavgifterna cirka 29,7 procent av lönesumman i det kommunala
pensionssystemet, vilket innebär att pensionsfonden fortfarande växer med de medel
som överförs från pensionsavgifterna. Ökningen av pensionsutgifterna är betydligt
högre än den uppskattade tillväxten i lönesumman, och detta leder till att
avgiftsinkomsterna kring 2017 är lägre än pensionsutgifterna. Också efter detta kan
pensionsavgifterna hållas stabila genom att använda pensionsfondens intäkter och
medel för betalning av pensionerna.
För ytterligare information
Verkställande direktör Jukka Männistö, 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
Siffrorna för det första halvåret i detta meddelande är oreviderade.
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Resultaträkning, marknadsvärde mn euro

Avgiftsinkomst
Pensionsutgifter
Placeringsverksamhetens
nettoresultat
Kostnaderna för
verksamheten, avskrivningar
osv.
Resultat, marknadsvärde

16/2014
2 562
-2 165
1 877

1 - 6/2013

Ändring

2013

2 506
-2 042
802

2,2 %
6,0 %
234,0 %

5 050
-4 141
2 629

-42

-43

-2,7 %

-82

2 232

1 223

182,8 %

3 455

Nyckeltal
Antal pensionsbeslut (KomPL)

Antal pensionsbeslut (StaPL)
Antal pensionsbeslut (KyPL)
Antal pensionsbeslut (FPAL)

1 - 6/2014 1 - 6/2013
25 929
26 094
7 794
7 697
1 012
1 048
245
267

Ändring
-0,6 %
1,3 %
-3,4 %
-8,2 %

2013
50 122
14 838
2 067
543

Antal löpande pensioner (KomPL)
Antal löpande pensioner (StaPL)
Antal löpande pensioner (KyPL)
Antal löpande pensioner (FPAL)

367 068
267 085
18 006
5 871

358 012
269 901
17 625
5 838

2,5 % 367 000
-1,0 % 274 000
2,2 % 18 100
0,6 %
5 900

KomPL-lönesumma, mn euro
Antal försäkrade (KomPL)

8 309
524 200

8 278
520 000

0,4 % 16 528
0,8 % 524 200

39 909

35 333

4,8 %

2,3 %

543

529

Marknadsvärde av placeringarna, mn
euro
Marknadsvärde av avkastningen på
placeringarna
Antal anställda hos Keva, ordinarie
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13,0 %

37 819
7,5 %

2,6 %

537

