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Kevas delårsrapport 1.1–30.6.2016:

Keva gjorde bra resultat trots utmanande läge
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
0,9 procent, dvs. 430 miljoner euro. I januari–juni i fjol avkastade
placeringarna 6,6 procent. I slutet av juni uppgick placeringarnas
marknadsvärde till 44,8 miljarder euro. Vid motsvarande tidpunkt i fjol
var marknadsvärdet 44,9 miljarder euro.
Under det första halvåret uppgick avgiftsinkomsten till 2,6 miljarder euro
medan kommunala pensioner betalades ut till ett belopp på 2,4 miljarder
euro. Antalet arbetspensionsförsäkrade inom kommunsektorn var
omkring 521 000 i slutet av juni.
Kevas verkställande direktör Timo Kietäväinen anser att
placeringsresultatet är bra med tanke på de exceptionella förändringarna
som inverkat på kapitalmarknaden. Han påpekar dock att lösningarna
avseende valfrihet, bolagisering och marknadsmässiga villkor som hänför
sig till vårdreformen utgör ett tydligt hot för finansieringen av Kevas
pensioner på längre sikt.
– Om den privata och tredje sektorn tar marknadsandelar i social- och
hälsovårdsbranschen, vilket tycks vara syftet med vårdreformen, kommer
Kevas avgiftsinkomst att minska omedelbart, men kostnaderna med
mycket stort dröjsmål. En överföringsavgift mellan
arbetspensionssystemen behövs för att jämna ut inverkan av de
marknadsförändringar på pensionssystemet som vårdreformen för med
sig, säger Kietäväinen.
– Syftet med denna överföringsavgift är att jämna ut dels det växande
arbetspensionssystemets möjlighet att sänka avgiften och dels trycket på
att höja avgifterna inom det krympande systemet. Samtidigt minskar
trycket på skattehöjningar till följd av ökade pensionsavgifter i den
offentliga sektorn.
Marknadsvärdet av avkastningen på placeringarna var 0,9 % i januari–
juni. Avkastningen på ränteplaceringar var 3,6 % medan noterade aktier
och aktiefonder var 2,9 % på minus. Avkastningen på
fastighetsplaceringarna (inkl. fastighetsfonder) var 1,9 % och på
kapitalplaceringar och onoterade aktier 5,7 %. Hedgefonderna var 2,1 %
på minus.
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I slutet av juni uppgick placeringarnas marknadsvärde till 44,8 miljarder
euro (44,9 miljarder euro 30.6.2015). Räntepappren (inklusive inverkan
av derivat) utgjorde 46,7 % av de totala placeringstillgångarna, medan
andelen noterade aktier och aktiefonder var 34,4 % och andelen
fastighetsplaceringar 6,6 %. Andelen kapitalplaceringar och onoterade
aktier var 6,2 % och andelen hedgefonder 6,1 %.
– Det första halvåret 2016 var igen mycket oroligt på marknaden. Utöver
den sedvanliga oron över den allmänna ekonomiska tillväxten bidrog
Brexit till ytterligare osäkerhet, och den kommer att ha effekter på EU
ännu länge framöver. Efter slutet av juni har den positiva stämningen på
marknaden dock hållit i sig, men bland annat det annalkande
presidentvalet i USA kommer garanterat att öka oron på marknaden,
säger placeringsdirektör Ari Huotari.
Lönesumman i det kommunala pensionssystemet uppgick i januari–juni
till 8,5 miljarder euro. Avgiftsinkomsten minskade något från året innan
och uppgick till 2,6 miljarder euro. I slutet av juni var antalet kommunala
pensioner ca 382 000. I början av året betalades knappt 2,4 miljarder euro
ut i kommunala pensioner, vilket är drygt 4 procent mer än under
motsvarande period i fjol. Verksamhetskostnaderna och avskrivningarna
sjönk från året innan.
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 drygt 2,2 miljarder euro ut
i statens pensioner, 92 miljoner euro i den evangelisk-lutherska kyrkans
pensioner och 48 miljoner euro i personalpensioner till
Folkpensionsanstalten. Staten, den evangelisk-lutherska kyrkan och FPA
betalar sina egna pensionsutgifter och sin andel av
verksamhetskostnaderna till Keva.

För ytterligare information
Verkställande direktör Timo Kietäväinen, tfn 020 614 2201
Placeringsdirektör Ari Huotari, tfn 020 614 2205
Ekonomidirektör Tom Kåla, tfn 020 614 2211
Siffrorna för det första halvåret i detta meddelande är oreviderade.
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Resultaträkning, marknadsvärde mn euro
Avgiftsinkomst
Pensionsutgifter
Placeringsverksamhetens nettoresultat
Nettoverksamhetskostnader,
avskrivningar osv.
Resultat, marknadsvärde

1–6/2016 1–6/2015
2 598
2 611
-2 355
-2 258
430
2 783
-33
641

-37
3 099

Ändring
-0,5 %
4,3 %
-84,6 %

2015
5 244
-4 559
2 030

-12,7 %
-79,3 %

-71
2 643

Ändring
0,7 %
-5,8 %
-3,3 %
1,5 %

2015
51 330
13 930
1 908
533

Nyckeltal
Antal pensionsbeslut (KomPL)
Antal pensionsbeslut (StaPL)
Antal pensionsbeslut (KyPL)
Antal pensionsbeslut (FPAL)

1–6/2016 1–6/2015
27 187
27 009
7 218
7 662
943
975
272
268

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

382 402
260 447
18 550
5 930

373 438
263 772
18 223
5 908

2,4 % 378 223
-1,3 % 262 971
1,8 % 18 421
0,4 %
5 920

KomPL-lönesumma, mn euro
Antal försäkrade (KomPL)

8 453
521 000

8 447
523 000

0,1 % 16 820
-0,4 % 522 000

44 827

44 935

0,9 %

6,6 %

520

535

Marknadsvärde av placeringarna, mn
euro
Marknadsvärde av avkastningen på
placeringarna
Antal anställda hos Keva, ordinarie
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-0,2 %

44 214
4,8 %

-2,8 %

530

