Pressmeddelande

1 (3)

26.2.2020

Kevas bokslutskommuniké 2019:

Rekordhög avkastning på Kevas placeringar, 6,4 miljarder
euro
År 2019 var Kevas alla tiders bästa placeringsår mätt i euro:
marknadsvärdet av den totala avkastningen på placeringarna efter
kostnader var 12,8 %, alltså 6,4 miljarder euro. Pensionsfonden
uppgick till drygt 56 miljarder euro i slutet av året.
Bland placeringstillgångarna uppvisade de noterade aktierna (23,4 %),
kapitalplaceringarna (11,1 %) och fastighetsplaceringarna (7,3 %) bäst
resultat. Avkastningen på ränteplaceringarna var 6,6 % medan hedgefonderna
avkastade 4,7 %.
Keva ansvarar för finansieringen av pensionerna och placeringen av
pensionsmedlen i kommunsektorn. Vid utgången av 2019 var marknadsvärdet
av Kevas placeringstillgångar totalt 56,2 miljarder euro. Av det var andelen
ränteplaceringar (inklusive inverkan av derivat) 38,6 %, andelen noterade
aktier 37,7 %, kapitalplaceringar (inklusive onoterade aktier) 10,4 %,
hedgefondplaceringar 7,0 % och fastigheter 6,3 %.
Kevas verkställande direktör Timo Kietäväinen är nöjd med det utmärkta
resultatet.
- Alla tillgångsslag avkastade bra i fjol, vilket ledde till alla tiders bästa
resultat i euro för Keva, berättar Kietäväinen.
- Vi poängterar fortfarande att det inte är resultatet för ett kvartal eller ens
för ett år som avgör. Med tanke på de framtida arbetspensionerna är det
väsentligt att placeringsintäkterna på lång sikt utvecklas väl och för sin del
tryggar finansieringen av arbetspensionerna, tillägger han.
Den långsiktiga avkastningen på Kevas placeringar har varit utmärkt.
Placeringarnas kumulativa kapitalvägda realavkastning från fonderingens
början 1988 fram till utgången av 2019 var 4,2 % per år. Den reella
genomsnittliga avkastningen utan kapitalvägning under motsvarande period
var 5,3 %.
I pensionssektorn i Finland används vid avkastning på lång sikt i allmänhet
avkastning utan kapitalvägning. Kevas realavkastning utan kapitalvägning har
varit 5,1 % (nominell avkastning 5,8 %) för fem år och 5,4 % (nominell
avkastning 6,8 %) för tio år.
Placeringsdirektör Ari Huotari konstaterar att alla placerare har gynnats av
den kraftiga uppgången på aktiemarknaden och å andra sidan av nedgången i
räntenivån.

-

Placeringsresultatet var bra i synnerhet med tanke på att risknivån för våra
placeringar var mycket måttlig, betonar Huotari. - Efter detta är det
realistiskt att godkänna att förväntningarna för de närmaste årens
placeringsintäkter blir allt lägre. Ränteintäkterna har ju varit så bra att våra
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barnbarn nödvändigtvis inte längre får några, påpekar han.
Handläggningen av pensionsansökningar gick snabbare
Handläggningstiderna för alla pensionsslag var kortare än året innan, och
på Keva är de fortfarande kortare än i arbetspensionsbranschen i
genomsnitt. Keva behandlade ansökningarna om ålderspension och
invalidpension i snitt på 20 resp. 46 dagar. Ansökningarna om partiell
förtida ålderspension behandlades snabbast, beslutet meddelades i
genomsnitt inom 7 dagar.
Timo Kietäväinen är nöjd med hur reformerna på Keva fortskrider och den
goda kundresponsen. Särskilt de goda resultaten i undersökningen om Kevas
anseende är glädjande.
- Vårt mål enligt den nya strategin är att vara effektivast i branschen,
erbjuda den bästa kundupplevelsen och vara bland de bästa i branschen
i fråga om placering, säger han.
Elektronisk pensionsansökan allt vanligare
I fjol skickades sammanlagt cirka 69 500 ansökningar om pension och
förmåner till Keva. Andelen ansökningar som skickats på elektronisk väg steg
till 47 % (41 % år 2018). Dröjsmålen i postgången i slutet av året ökade
antalet elektroniska ansökningar.
Av ålderspensionerna och invalidpensionerna söktes 72 respektive
26 procent elektroniskt.
Antalet ålderspensionsansökningar sjönk med 9,5 procent till följd av
uppgången av den nedre gränsen för pensionsåldern. Partiell förtida
ålderspension ökade i popularitet och antalet ansökningar var 17 %
större än 2018.
Det nationella inkomstregistret infördes i början av 2019, vilket ledde
till ändringar i bland annat handläggningen av ålderspensioner.
Arbetsgivarna hade problem med anmälan av inkomstuppgifter och
uppgifter om avslutade anställningar till inkomstregistret. Därför fick Keva
ta till undantagsförfaranden i enlighet med den beredskapsplan som
upprättades 2018. De största problemen var mestadels över i början av
hösten men fel på grund av inkomstregistret korrigerades ännu så sent
som i slutet av året.
Lönesumman i kommunsektorn ökade
Lönesumman för Kevas medlemssamfund, alltså städer, kommuner,
samkommuner och kommunala aktiebolag ökade med totalt 4,1 % år 2019.
Avgiftsinkomsten uppgick till totalt 5,3 miljarder euro. Keva betalade ut
5,5 miljarder i kommunsektorns pensioner. Skillnaden mellan
avgiftsinkomsten och pensionsutgiften täcktes med placeringsintäkter.
Beloppet av de pensioner som Keva betalade ut till staten, den
evangelisk-lutherska kyrkan och Folkpensionsanstalten uppgick till totalt
5,1 miljarder euro 2019. Staten, kyrkan och FPA finansierar sina
pensioner själva, och Kevas placeringstillgångar tryggar endast
pensionerna i kommunsektorn.
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Kevas nyckeltal
2019
Lönesumma för Kevas medlemssamfund, mn euro

2018

2017

2016

2015

18 126

17 410

16 844

16 888

5 127

4 920

4 793

4 966

5 013

Antal försäkrade hos Kevas medlemssamfund 31.12 *)

556 000

535 000

528 000

519 000

522 000

Antal löpande pensioner för Kevas medlemssamfund 31.12

413 084

406 286

398 000

387 000

378 000

Betalningsandelar för Kevas medlemssamfund, mn euro

Utbetalda pensioner för Kevas medlemssamfund, mn euro

16 820

5 488

5 230

5 005

4 754

4 559

Placeringar enligt verkligt värde 31.12, mn euro

56 166

50 129

51 871

48 524

44 214

Placeringarnas avkastning enligt verkligt värde

12,8 %

-3,0 %

7,7 %

7,4 %

4,8 %

4,2 %

3,8 %

4,3 %

4,2 %

4,0 %

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

5,3 %

5,1 %

5,5 %

5,4 %

5,3 %

Verksamhetskostnader, mn euro

82,2

74,9

76,1

73,7

81,5

Antal anställda, ordinarie 31.12

513

515

519

520

530

246 874
4 761

251 505
4 675

256 000
4 597

259 000
4 502

263 000
4 440

19 469
212

19 250
204

19 000
196

18 700
188

18 400
180

5 942
105

5 945
102

6 000
99

5 900
96

5 900
93

Statens löpande pensioner, antal 31.12
Statens utbetalda pensioner, mn euro**)
Evangelisk-lutherska kyrkans löpande pensioner, antal 31.12
Den evangelisk-lutherska kyrkans utbetalda pensioner, mn euro **)
Folkpensionsanstaltens löpande personalpensioner, antal 31.12
Folkpensionsanstaltens utbetalda personalpensioner, mn euro**)

*) På grund av inkomstregistret och den nya praxisen för anmälan av anställningarna har tidsserien avbrutits mellan 2018 och 2019.
**) Dessa betalningar har ingen resultatinverkan på Kevas bokslut.

Kevas resultat- och årsrapporter samt delårsrapporter
offentliggörs på adressen
https://www.keva.fi/sv/resultatinformation. Styrelsens

verksamhetsberättelse och bokslut offentliggörs på vår webbplats
5.3.2020 efter behandling i Kevas delegation.

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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