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Kevas bokslutskommuniké 2020:

Kevas placeringar avkastade bra
Keva ansvarar för finansieringen av pensionerna och placeringen av
pensionsmedlen i kommunsektorn. I fjol var marknadsvärdet av
den totala avkastningen på Kevas placeringar 4,7 procent, dvs. 2,7
miljarder euro.
Av Kevas placeringstillgångar var resultatet bäst i kapitalplaceringar 11,6 %,
noterade aktier 7,0 % och hedgefonder 2,8 %. Avkastningen på
ränteplaceringar var 1,5 % och på fastighetsplaceringar 0,7 %.
Marknadsvärdet av Kevas placeringstillgångar uppgick vid utgången av
2020 till totalt 58,0 miljarder euro. Av denna summa var andelen noterade
aktier 40,2 %, andelen ränteplaceringar (inklusive inverkan av derivat)
35,0 %, andelen kapitalplaceringar (inklusive onoterade aktier) 12,3 %,
andelen fastigheter 6,4 % och andelen placeringar i hedgefonder 6,1 %.
Utmärkt resultat på lång sikt
Den långsiktiga avkastningen på Kevas placeringar har varit utmärkt.
Placeringarnas kumulativa kapitalvägda realavkastning från fonderingens
början (1988) fram till utgången av 2020 var 4,0 % per år. Den reella
genomsnittliga avkastningen utan kapitalvägning under motsvarande period
var 5,2 %. I pensionssektorn i Finland används vid avkastning på lång sikt i
allmänhet avkastning utan kapitalvägning. Kevas realavkastning utan
kapitalvägning har varit 5,0 % (nominell avkastning 5,8 %) för fem år och
4,9 % (nominell avkastning 6,1 %) för tio år.
Kevas verkställande direktör Timo Kietäväinen är mycket nöjd med
resultatet.
- Resultatet är gott med tanke på att det var ett svårt år på många sätt.
På grund av sin primära uppgift är Keva en genuint långsiktig placerare.
Därför är det särskilt glädjande att konstatera att till exempel under den
senaste tioårsperioden har Keva haft de bästa placeringsintäkterna bland
de stora finländska pensionsplacerarna, säger Kietäväinen.
Kevas placeringsdirektör Ari Huotari beskriver 2020 som ett på
många sätt speciellt, rentav exceptionellt år på kapitalmarknaden.
- I mars bevittnades det värsta raset i riskplaceringar i modern tid.
Bottenkänningen blev dock mycket kortvarig och sedan upplevdes ett aldrig
tidigare skådat uppsving på marknaden. Uppgången på kapitalmarknaden
grundade sig dock inte så mycket på en återhämtning i realekonomin, utan
snarare på det massiva stödet från offentliga aktörer, i synnerhet
centralbanker, säger Huotari.
- Alla dessa åtgärder ledde dock närmast till att lösningen på de
grundläggande problemen på kapitalmarknaden blev uppskjuten. Det
betyder att år 2020 kommer att lämna ett ännu mer bestående avtryck,
förutspår Huotari.
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Hållbarhet återspeglas i forskningsresultaten
Enligt Kietäväinen lyckades Keva under coronaåret förnya sina tjänster så
att de motsvarade kundernas behov, vilket också gav goda resultat i
anseende- och kundundersökningen.
- I synnerhet vårt hållbarhetsarbete har uppmärksammats och betygen om
hållbarhet förbättrades mest i den omfattande anseendeundersökningen i
höstas, säger Kietäväinen.
Hållbarhet och ansvarsfrågor är en integrerad del av Kevas
placeringsstrategi. Den genomförs tillsammans med internationella partner
och genom att delta i flera samarbetsprojekt. FN:s organisation för
ansvarsfulla investeringar PRI har klassificerat Kevas placeringsstrategi och
förvaltning redan för andra gången i den bästa kategorin (A+).
I fråga om direkta fastighetsinnehav är Kevas mål att före 2030 vara
koldioxidneutral i energianvändningen, och målet närmar sig enligt plan.
- I undantagssituationen lyckades vi också framgångsrikt ändra vår
organisation och vårt ledningssystem i början av juni. Vår servicenivå är
fortsättningsvis bra och till exempel i fråga om pensionsbesluten kunde vi
effektivisera verksamheten ytterligare, konstaterar Kietäväinen.
Pensionshandläggningen gick snabbare
I fjol inkom sammanlagt 66 800 ansökningar om pension och förmåner till
Keva. Ansökningarna behandlades i alla pensionsslag i genomsnitt
snabbare än året innan. Beslut om ålderspension fattades i snitt på 12
dagar och beslut om invalidpension på 38 dagar. Ansökningarna om
partiell förtida ålderspension behandlades snabbast: beslutet meddelades
i genomsnitt inom två dagar.
Nästan 80 procent av ansökningarna om ålderspension skickas redan
elektroniskt. Av alla ansökningar skickas redan lite över hälften på
elektronisk väg.
Lönesumman i kommunsektorn ökade
Lönesumman för Kevas medlemssamfund, alltså städer, kommuner,
samkommuner och kommunala aktiebolag ökade med totalt 2 procent år
2020. Lönesumman ökade i den offentliga sektorn trots pandemin medan den
i den privata sektorn krympte något. Avgiftsinkomsten uppgick till totalt 5,3
miljarder euro. Keva betalade 5,7 miljarder euro 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
5,2 miljarder euro 2020. Staten, kyrkan och FPA finansierar sina
pensioner själva, och Kevas placeringstillgångar tryggar endast
pensionerna i kommunsektorn.
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För ytterligare information:
Timo Kietäväinen, verkställande direktör, tfn 020 614 2201
Ari Huotari, placeringsdirektör, tfn 020 614 2205
Tom Kåla, ekonomidirektör, tfn 020 614 2211

Kevas nyckeltal 2020
2020
Lönesumma för Kevas medlemssamfund, mn euro

2019

2018

2017

2016

18 487

18 126

17 410

16 844

5 252

5 127

4 920

4 793

4 966

Antal försäkrade hos Kevas medlemssamfund 31.12 *)

538 567

544 942

535 000

528 000

519 000

Antal löpande pensioner för Kevas medlemssamfund 31.12

418 696

413 084

406 286

398 000

387 000

5 728

5 488

5 230

5 005

4 754

Betalningsandelar för Kevas medlemssamfund, mn euro

Utbetalda pensioner för Kevas medlemssamfund, mn euro

16 888

Placeringar enligt verkligt värde 31.12, mn euro

58 009

56 166

50 129

51 871

48 524

Avkastning på placeringarna enligt verkligt värde

4,7 %

12,8 %

-3,0 %

7,7 %

7,4 %

4,0 %

4,0 %

3,8 %

4,3 %

4,2 %

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

5,2 %

5,2 %

5,1 %

5,5 %

5,4 %

Verksamhetskostnader, mn euro

76,6

82,2

74,9

76,1

73,7

Antal anställda, ordinarie 31.12

496

513

515

519

520

242 145
4 857

246 874
4 761

251 505
4 675

256 000
4 597

259 000
4 502

19 509
217

19 469
212

19 250
204

19 000
196

18 700
188

5 958
106

5 942
105

5 945
102

6 000
99

5 900
96

Statens löpande pensioner, antal 31.12
Statens utbetalda pensioner, mn euro **)
Den 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.
*) Principerna för beräkningen av försäkrade har uppdaterats för 2020: försäkrade utan inkomster ingår inte i de personer som saknar
ett arbets- eller tjänsteförhållande. Jämförelseåret 2019 har beräknats retroaktivt enligt de uppdaterade beräkningsprinciperna.
**) Dessa betalningar har ingen resultatinverkan på Kevas bokslut.
***) Talet för 2019 har preciserats.

Kevas resultat- och årsrapporter samt delårsrapporter offentliggörs på adressen
https://www.keva.fi/sv/resultatinformation. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslutet publiceras på vår
webbplats efter fullmäktigesammanträdet 11.3.
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