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Kevas bokslutskommuniké 2016:

Kevas placeringar avkastade utomordentligt
Keva ansvarar för finansieringen av pensionerna i kommunsektorn och placeringen av pensionsmedlen. År 2016 avkastade Kevas placeringar 7,4 procent.
I slutet av året uppgick värdet av pensionsansvarsfonden till 48,6 miljarder
euro (44,9 miljarder euro 2015). Avgiftsinkomsterna inom det kommunala
pensionssystemet var 4,97 miljarder euro och pensioner betalades ut till ett
belopp på 4,75 miljarder euro.
Enligt placeringsdirektör Ari Huotari är placeringsresultatet utomordentligt
och översteg klart förväntningarna.
- Med tanke på fortsättningen är det viktigt att märka att år 2017 kommer att
vara det första året i det kommunala pensionssystemets historia som pensionsavgifterna inte kommer att räcka till att täcka de utbetalda pensionerna.
Under de närmaste åren är dessutom avkastningsförväntningarna klart lägre
än tidigare. Därför har arbetet på att förnya placeringsstrategin påbörjats hos
Keva, säger Huotari.
Utöver förnyandet av placeringsstrategin har Keva satsat på processerna i
pensionsverksamheten och på de datasystem som verksamheten kräver.
- Det arbete som gjorts för dessa har framskridit utomordentligt. Alla nyckeltal för pensionsverksamheten är synnerligen konkurrenskraftiga, säger verkställande direktör Timo Kietäväinen.
Synnerligen starkt placeringsresultat
Den totala avkastningen enligt marknadsvärdet efter kostnader på Kevas placeringar var 7,4 procent 2016 (4,8 procent året innan). Placeringarnas kumulativa kapitalvägda realavkastning från fonderingens början (1988) fram till
utgången av 2016 var 4,2 procent per år. Den reella genomsnittliga avkastningen utan kapitalvägning under motsvarande period var 5,4 procent. I
pensionssektorn i Finland används vid avkastning på lång sikt i allmänhet avkastning utan kapitalvägning. Realavkastningen för fem år utan kapitalvägning har varit 7,1 procent medan den för tio år har varit 3,4 procent.
Bäst resultat av tillgångsslagen uppvisade kapitalplaceringarna (14,5 procent), de noterade aktierna och aktiefonderna (8,8 procent) och ränteplaceringarna (6,5 procent). Fastighetsplaceringarna avkastade 5,0 procent och
hedgeplaceringarna 3,6 procent.
Det riskviktade marknadsvärdet av Kevas placeringstillgångar var vid utgången av 2016 sammanlagt 48,5 miljarder euro. Av marknadsvärdet utgjorde räntepapperen (inklusive inverkan av derivat) 45,1 procent, medan
andelen noterade aktier var 36,1 procent, andelen fastigheter 6,2 procent,
andelen kapitalplaceringar 6,4 procent och hedgeplaceringar 6,2 procent.
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Avgiftsinkomsten i kommunsektorn minskade
Antalet försäkrade som omfattas av lagen om kommunala pensioner (KomPL)
uppgick i slutet av 2016 till cirka 520 000 personer (522 000 år 2015).
KomPL-lönesumman var 16,9 miljarder euro (16,8 år 2015).
KomPL-avgiftsinkomsten uppgick till cirka 4,97 miljarder euro 2016 (5,0 miljarder euro 2015). Avgiftsinkomsten minskade jämfört med föregående år
med 0,9 procent. KomPL-avgiftsinkomsten bestod av arbetsgivarens och arbetstagarens lönebaserade avgifter samt den pensionsutgiftsbaserade och
den förtidspensionsutgiftsbaserade avgiften som tas ut av arbetsgivaren.
I det kommunala systemet, såsom också i de övriga arbetspensionssystemen,
betalas merparten av pensionstagarnas pensioner med de arbetspensionsavgifter som tas ut av dem som arbetar och deras arbetsgivare. I det kommunala pensionssystemet används pensionsansvarsfonden för att dämpa ökningen i avgiftsnivån i ett läge då avgiftsinkomsten blir lägre än pensionsutgifterna. Det har tillvuxit betydligt mer förmåner inom det kommunala pensionssystemet, som ännu inte har finansierats. Kapitalvärdet på dessa intjänade förmåner uppskattas i slutet av 2016 ha varit cirka 113 miljarder euro,
vilket är cirka 2 miljarder euro mer än den preciserade uppskattningen i slutet av 2015.
Över fyra miljarder euro i statens pensioner
I slutet av 2016 omfattades cirka 135 000 försäkrade av lagen om statens
pensioner (StaPL). Keva betalade 4,5 miljarder euro i statens pensioner under
året. Summan ökade med 1,4 procent från året innan.
Antalet försäkrade enligt pensionslagen för den evangelisk-lutherska kyrkan
(KyPL) var omkring 18 500 i slutet av 2016. Den evangelisk-lutherska kyrkans pensionsutgift var cirka 188 miljoner euro. Pensionsutgiften för FPA:s
personalpensioner var cirka 96 miljoner euro.
Respektive pensionssystem ansvarar för sin egen finansiering och den egna
fondens placeringsverksamhet. Keva ansvarar för finansieringen av pensionerna i kommunsektorn och placeringen av pensionsmedel samt för verkställigheten av hela offentliga sektorns arbetspensionsärenden.
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Kevas nyckeltal 2012-2016

KomPL-lönesumma, mn euro
KomPL-betalningsandelar, mn euro

2016

2015

2014

2013

2012

16 888

16 820

16 670

16 528

16 121

4 966

5 013

4 971

4 890

4 696

Antal KomPL-försäkrade 31.12

520 000 522 000 523 000 524 000 521 000

Löpande KomPL-pensioner, antal 31.12

387 000 378 000 371 000 365 000 354 000

Utbetalda KomPL-pensioner, mn euro

4 754

4 559

4 361

4 141

3 826

Placeringar enligt verkligt värde 31.12 mn euro

48 524

44 214

41 548

37 819

34 359

Placeringarnas avkastning enligt verkligt värde

7,4 %

4,8 %

8,7 %

7,5 %

12,9 %

4,2 %

4,0 %

4,0 %

3,8 %

3,7 %

Årlig realavkastning på placeringarna
från fonderingens början 1988 (kapitalvägd)
Årlig realavkastning på placeringarna
från fonderingens början 1988 (utan kapitalvägning)

5,4 %

5,3 %

5,4 %

5,3 %

5,3 %

Verksamhetskostnader, mn euro

73,7

81,5

94,2

94,6

89,8

Antal anställda, ordinarie 31.12

520

530

534

537

519

Löpande StaPL-pensioner, antal 31.12
Utbetalda StaPL-pensioner, mn euro**

259 000 263 000 266 000 270 000 272 000
4 502
4 440
4 352
4 226
3 834

Löpande KyPL-pensioner, antal 31.12
Utbetalda KyPL-pensioner, mn euro**

18 700
188

18 400
180

18 200
176

17 900
166

17 300
170

Löpande FPAL-pensioner, antal 31.12
Utbetalda FPAL-pensioner, mn euro**

5 900
96

5 900
93

5 900
91

5 900
86

5 800
82

**) Dessa betalningar har ingen resultatinverkan på Kevas bokslut.

Keva har från början av 2011 lagenligt skött verkställigheten av statens pensionssystem för personkundernas del samt från början av år 2012 verkställigheten av pensionssystemet inom den evangelisk-lutherska kyrkan och Folkpensionsanstalten.
Sedan början av 2013 ansvarar Keva för de lagstadgade uppgifterna i anslutning till statens pensionsskydd för de statliga arbetsgivarna och insamlandet
av avtalsbaserade pensionsavgifter av den evangelisk-lutherska kyrkan.
Keva publicerar ingen tryckt årsredovisning, utan resultat- och årsrapporterna
offentliggörs på webbplatsen www.keva.fi. Styrelsens verksamhetsberättelse
och bokslut offentliggörs på webbplatsen 8.3.2017 efter behandling och godkännande av Kevas delegation.
Den första kvartalsrapporten för 2017 offentliggörs i början av vecka 17.
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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
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