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M arknadsvärdet av de arbetspen-
sionstillgångar som är med i den 
sammanfattande granskningen 
av boksluten ökade år 2010 från 
122 miljarder euro till 135 miljar-

der. Arbetspensionstillgångarna i proportion till 
bruttonationalprodukten steg till ca 77 procent, 
dvs. åter mer än någonsin förr, fast den ekono-
miska tillväxten också var rätt snabb.

Poängtalet för MSCI World-avkastningsindex, 
som mäts i euro, steg med ca 21 procent år 2010. 
Kursuppgången var emellertid inte jämn under 
året. Under det andra kvartalet sjönk aktiekur-
serna, men de steg under de övriga kvartalen.

Mera börsaktier

I hela branschens placeringar ökade de börsnote-
rade aktiernas andel med ca sju procentenheter 
till 37 procent år 2010. I gengäld minskade mass-
skuldebrevens andel med fem procentenheter till 
32 procent. Det innebär att man ökade placerings-
risken något under året.

Före slutet av år 2010 hade placeringarnas för-
delning blivit ungefär densamma som i slutet av 
år 2007. Andelen noterade aktier var lika.

Den största skillnaden var att masskuldebre-
vens andel var fyra procentenheter mindre och 
ArPL-återlånens andel tre procentenheter större 
än tre år tidigare. Återlånens andel ökade under 
och efter finansmarknadsstörningen år 2008. An-
delen var litet mindre än fyra procent i slutet av år 
2010, dvs. densamma som året innan.

Hos arbetspensionsförsäkrarna inom den pri-
vata sektorn ökade andelen placeringar av aktietyp 
från 35 procent till 45 procent under året. Place-
ringar av aktietyp innefattar utöver noterade ak-
tier även icke-noterade aktier, kapitalplaceringar 
och hedgefondsandelar.

Genomsnittlig avkastning på alla 
placeringar var 11 procent 

Den genomsnittliga avkastningen på alla arbets-
pensionsplaceringar var 11,2 procent år 2010. 
Från december 2009 till december 2010 steg kon-
sumentpriserna med nästan tre procent och den 
genomsnittliga realavkastningen på arbetspen-
sionsplaceringarna var 8,0 procent. I konsument-
prisernas utveckling skedde en vändning, efter-
som priserna ännu år 2009 sjönk.

Inom den privata sektorn var den nominella 
genomsnittliga avkastningen 10,8 procent och den 
reella 7,6 procent. Realavkastningen räckte till för 
att höja den årliga genomsnittsavkastningen till 
över fyra procent räknat från början av år 1997, 
dvs. den tidpunkt då de avkastningsorienterade 
placeringsbestämmelserna som tillåter risktag-
ning trädde i kraft.

Aktieplaceringarna gav ca 20 procents avkast-
ning och ränteplaceringarna knappt fem och fast-
ighetsplaceringarna ca sex procent. Avkastningen 
på aktieplaceringar var exceptionellt hög. Avkast-
ningen på ränteplaceringar var rätt låg med beak-
tande av prisstegringen.

Offentliga samfunds masskuldebrev avkasta-
de ca två procent och övriga masskuldebrev över 
sju procent. Avkastningen på offentliga samfunds 
masskuldebrev belastades av sjunkande mark-
nadsvärden till följd av att flera staters kreditvär-
dighet sjönk.

Risk blir avkastning

De största arbetspensionsförsäkrarna ökade ak-
tiernas andel av placeringstillgångarna, bortsett 
från Statens Pensionsfond (SPF), där andelen var 
oförändrad. Varma och Veritas ökade andelen 
mest. Bland pensionsbolagen har dock Ilmarinen 

Arbetspensionsfondernas marknadsvärde 
steg till 135 miljarder euro

Ekonomin, aktiekurserna och 
konsumentpriserna på väg upp
Finlands ekonomi vände uppåt år 2010. Aktiekurserna steg fort-
sättningsvis kraftigt här och på annat håll. Kurshöjningarna var 
dock inte lika hisnande som året innan. Dessutom accelererade 
konsumentprisinflationen. På sista raden blev det dock en ut-
märkt realavkastning på arbetspensionspengarna.

fortfarande den högsta andelen noterade aktier. 
Däremot är det Varma som har den högsta an-
delen placeringar av aktietyp, som är en vidare 
kategori.

På grund av andelen placeringar av aktietyp 
skiljde sig placeringsstrukturen hos de största 
pensionsbolagen Varma och Ilmarinen i slutet av 
år 2010 inte längre mycket från placeringsstruk-
turen hos de stora offentliga pensionsförsäkrar-
na, Keva och SPF. I andelen fastighetsplaceringar 
finns det skillnader. Hos Varma var den tretton 
procent, hos Ilmarinen elva, hos Keva åtta och hos 
SPF två procent. SPF hade mera ränteplaceringar.

Det finns inga solvensbestämmelser för försäk-
rarna inom den offentliga sektorn, vilket tidigare 
sannolikt har bidragit till att Kevas och SPF:s pla-
ceringsstruktur har varit något mer riskfylld än 
arbetspensionsbolagens.

År 2010 belönades högre risk med högre av-
kastning. De offentliga arbetspensionsförsäkrar-
nas genomsnittliga avkastning var 12,1 procent, 
arbetspensionsbolagens 10,6 procent och stiftel-
sernas och kassornas 12,1 procent.

Bland de åtta största arbetspensionsförsäk-
rarna uppnådde Keva, SPF och Veritas en högre 
avkastning än branschgenomsnittet. Deras av-
kastningssiffror var 12,3 respektive 11,7 och 11, 5 
procent.

Reijo Vanne
Direktör

Arbetspensionsförsäkrarna TELA
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Sju feta och sju 
magra år?

Arbetspensionsanstalternas nyckeltal år 2010
Bolag  (ArPL, 

FöPL)
Stiftelser 
(ArPL)

Kassor   (ArPL, 
FöPL)

SPK (SjPL) LPA (LFöPL) SK/ SPF 
(StaPL)

Keva (KomPL) KCF (KyPL) Sammanlagt

Försäkrade (antal) 1 759 224 24 839 35 540 7 523 80 897 (1) 165 000 495 000 17 062 2 585 085

Pensionstagare (antal) * 1 005 714 21 677 25 656 8 731 151 805 343 000 339 900 22 516 1 918 999

Inkomster mn €
Premieinkomst ** 10 652,7 229,6 228,5 53,2 160,2 1 621,6 4 327,6 164,2 17 437,6

Nettoavkastning av 
placeringsverksamheten
 enligt bokfört värde

3 566,3 221,5 295,5 59,1 2,6 543,5 3 105,8 59,3 7 853,6

Sammanlagt 14 219,0 451,1 524,0 112,3 162,8 2 165,1 7 433,4 223,5 25 291,2

Kostnader mn €
Pensionsutgift// Utbetalda pensioner *** 10 304,6 296,7 281,2 125,4 743,1 (2) 3 684,5 3 306,2 139,0 18 880,7

Totala driftskostnader**** 390,3 7,0 8,4 8,0 16,5 27,3 59,2 5,3 522,0

Sammanlagt 10 694,9 303,7 289,6 133,4 759,6 3 711,8 3 365,4 144,3 19 402,7

Tillgångar och ansvar
Ansvarsskuld mn € 75 411,4 2 334,5 2 303,5 648,2 35,8 (1, 3) - - - 80 733,4

Placeringstillgångar mn € verkligt värde 85 194,6 2 631,7 2 692,0 760,2 159,9 (2) 13 937,0 28 778,5 957,1 135 111,0

Fördelningen av placeringarna %

Fastigheter 12,6 9,4 26,6 30,5 16,7 2,0 7,6 12,9 10,7

Aktier***** 45,8 40,1 39,0 51,7 37,5 43,7 49,2 45,3 46,1

Ränteplaceringar 41,6 50,5 34,4 17,8 45,8 54,3 43,2 41,8 43,2

Sammanlagt 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Nettoavkastning på placeringar,
verkligt värde %

10,6 11,9 12,3 13,7 11,7 11,7 12,3 13,8 11,2

Avkastning på placeringar, 
verkligt värde  mn €

8 202,2 334,6 329,7 93,9 15,3 1 439,8 3 105,8 112,9 13 634,2

Verksamhetskapital mn € 19 416,4 805,4 801,1 225,1 - - - - -

Verksamhetskapital utan 
utjämningsavsättning som jämställs 
med verksamhetskapital mn €

16 606,2 725,6 719,2 202,3 - - - - -

Solvensgrad, % 28,8 42,1 40,8 41,0 - - - - -

Solvensgrad utan tillfälliga lindringar 
åren 2008-2012, %

23,6 36,4 35,2 35,4 - - - - -

*  En pensionstagare kan få pension från flera pensionsanstalter.
** I premieinkomsten ingår inte den andel som bekostas ur statsbudgeten, 
 FöPL:105,3 mn €, LFöPL: 500,9 mn €, SjPL: 48,8 mn €, StaPL 2 212,0 mn €.
*** Inkl. arbetslöshetsförsäkringsfondens avgift bortsett från Keva (ingår i Kevas premieinkomst)
****  Exkl. placeringsverksamhetens kostnader
***** Inkl. övriga/alternativa placeringar

1)  Inkl. stipendietagare
2) Inkl. även annat än FöPL
3)  Endast LFöPL

Den genomsnittliga realavkastningen av den privata sektorns arbets-
pensionsplaceringar i procent per år enligt utgångsår för beräkningen.  

2009–2010 (2) 2007–2010 (4) 2003–2010 (8) 2000–2010 (11) 1997–2010 (14)

grönt = utgångsåret inträffar under en god period
rött = utgångsåret inträffar under en dålig period
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 һ Inom den privata sektorn har det varit möjligt 
att placera arbetspensionspengarna avkastnings-
orienterat och således med en måttlig risktagning 
från och med år 1997. I slutet av år 2010 hade det 
alltså gått fjorton år sedan den nya eran började.

Har vi haft sju feta och sju magra år? Nej, ef-
tersom vi har haft nio år med god avkastning och 
fem år med dålig, om tecknet på ett år med god 
avkastning är att placeringarna reellt har avkastat 
minst fyra procent.

Här är skillnaden mellan bra och dåligt förvå-
nansvärt tydlig. Under det sämsta av de «goda” 
åren (1997) var realavkastningen 6,3 procent, med-



Övermatematiker Mikko Kuusela vid 
SHM:s försäkringsavdelning skriver 
om hur arbetspensionsbolagens sä-
rart återspeglas i boksluten.
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an den under det bästa ”dåliga» året (2007) var 
2,7 procent.

De feta och de magra åren har fördelat sig på 
fem perioder. De feta åren inträffade 1997–1999, 
2003–2006 och 2009–2010, medan åren 2000–
2002 och 2007–2008 var magra eller mycket mag-
ra tider.

Figuren visar genomsnittlig årlig realavkast-
ning från det första året till år 2010 så att de grö-
na pelarna beskriver perioder som börjar med ett 
år som också inleder en god period och de röda 
pelarna beskriver perioder som börjar med ett år 
som inleder en dålig period. På den vågräta axeln 
anges det första och det sista året i en beräknings-
period, och antalet år som tagits med i beräkning-
en anges inom parentes.

Den genomsnittliga avkastningen anges som 
geometriska medelvärden, vilket innebär att varje 
års avkastning väger lika mycket i beräkningen. 

Det syns om det första året
 är bra eller dåligt

Om beräkningen inleds med goda år, överskrids 
fyra procents genomsnittlig avkastning i samtliga 
fall, även om t.ex. beräkningen som inleds år 1997 
naturligtvis också innehåller två perioder med då-
lig avkastning. Om beräkningen utgår från början 
av en dålig period, kommer man i ingetdera fallet 
ens nära fyra procent.

Vad betyder det? De avkastningsorienterade 
placeringsbestämmelserna har varit i kraft en så 

kort tid att valet av utgångsår för beräkningen på-
verkar resultatet dramatiskt.

Antagligen har vi orsak att vara nöjda med att 
de feta och de magra åren inte har fördelat sig på 
bara två perioder, som i ursprungstexten som rub-
riken hänvisar till. Om de fem dåliga åren hade 
inträffat efter varandra, skulle den genomsnittliga 
årliga realavkastningen under dessa fem år ha va-
rit -3,5 procent. Solvensen skulle ha prövats hårt. 
Säkert finns det också orsak att vara nöjd med att 
vi i det levande livet – inte bara i räkneövningarna 
– kunde börja med de feta åren 1997–1999.

Reijo Vanne

e nligt lagen är arbetspensionsbolagens 
uppgift att bedriva lagstadgad pen-
sionsförsäkringsrörelse som hänför sig 
till den sociala tryggheten genom att 
sköta verkställigheten av det lagstad-

gade pensionsskyddet enligt lagen om pension för 
arbetstagare och/eller lagen om pension för företa-
gare samt sköta de medel som inflyter till bolaget för 
detta ändamål på ett sätt som tryggar de förmåner 
som försäkringarna omfattar.

Trots att meningen är tungrodd, lönar det sig 
att orka läsa den till slut. Den sammanfattar kärn-
fullt arbetspensionsbolagens uppgift, som på ett 
avgörande sätt skiljer dem från andra aktörer på 
företagsfältet.

Till exempel har vanliga aktiebolag enligt la-
gen som syfte att producera vinst till aktieägar-
na, vilket ligger fjärran från syftet med arbetspen-
sionsbolag.

Särarten återspeglas i bokslutet

Uppgiftens särart återspeglas i innehållet i ar-
betspensionsförsäkringsbolagens bokslut. Hos 
arbetspensionsbolagen är t.ex. räkenskapsperio-
dens vinst minimal i förhållande till tillgångarna. 
Av det följer att en normal beräkning av procen-
tuell avkastning på placerat kapital, vinsten i pro-
portion till det placerade kapitalet, skulle ge en 
ganska tröstlös bild av arbetspensionsbolagens 
verksamhet.

Soliditeten (eget kapital i förhållande till totalt 
kapital) och den relativa skuldsättningen (skulder 
i förhållande till omsättningen) skulle också vara 
oroväckande i en normal betraktelse.

Grundprincipen för bokslutet är ändå densam-
ma: den ska ge en riktig och tillräcklig bild av fö-
retagets verksamhet och ekonomiska ställning. I 
fråga om arbetspensionsbolag lönar det sig inte 
heller att stirra på siffrorna från ett år, utan se på 
situationen i ett längre perspektiv och fästa upp-
märksamhet vid förändringarna. 

I fortsättningen behandlas i synnerhet upp-
komsten av arbetspensionsbolagens resultat och 
andra nyckeltal som presenteras i tabellerna den-
na bilaga.

Vad påverkar resultatet?

I allmänhet talat resultaträkningens sista rad om 
räkenskapsårets resultat. Hos arbetspensionsför-
säkringsbolagen gör den inte det.

Det synliga överskottet bestäms enligt beräk-
ningsgrunderna, men räkenskapsperiodens verk-
liga (bokföringsmässiga) resultat framgår i hög 
grad av överföringarna till ansvarsskuldsbuffer-
tarna, det ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret 
och utjämningsansvaret.

Det ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret är 
en sådan del av ansvarsskulden som ska fungera 
som buffert mot svängningar i placeringsverksam-
heten. Överföringarna till det ofördelade tilläggs-
försäkringsansvaret uppkommer också till en stor 
del av sådana intäkter av placeringsverksamheten 
som bokföringsmässigt överstiger avkastningskra-
vet på ansvarsskulden.

En annan källa till överföringar är över- eller 
underskott av försäkringsavgiftens omkostnads-
del, omkostnadsresultatet, men den är mycket 
mindre.

Vad säger arbetspensions-
bolagens bokslut?

När räkenskapsårets resultat analyseras anges 
också försäkringsrörelsens resultat. Dess resul-
tateffekt elimineras genom en överföring till ut-
jämningsansvaret, som i sin tur är en sådan del 
av ansvarsskulden som ska utgöra en buffert mot 
variationer i försäkringsrörelsen. Försäkringsrö-
relsens resultat är i allmänhet av mycket mindre 
storleksklass än placeringsverksamhetens netto-
resultat.
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Vad påverkar resultatet mindre?

Arbetspensionsförsäkringsbolagens premiein-
komster är enorma. År 2010 var de sammanlagt ca 
10,7 miljarder euro. Största delen av denna sum-
ma är dock bunden till ett visst användningsända-
mål, och det finns en motsvarande kostnadspost i 
resultaträkningen. Bara några procent av inkom-
sten kan fritt användas till att täcka rörelsekostna-
derna. Givetvis har det en inverkan på resultatet 
(se omkostnadsresultatet), men mycket mindre 
än man skulle kunna tro utgående från premie-
inkomstens volym.

Den årliga pensionsutgiften är av samma stor-
leksklass som premieinkomsten. Pensionsutgiften 
påverkar dock resultatet ännu mindre.

Största delen av pensionsutgiften bekostas ge-
mensamt och pengar till det samlas årligen i form 
av försäkringsavgifter. Eller vice versa, största de-
len av de avgifter som tas ut, premieinkomsten, 
används till att betala pensioner under samma år.

Dessa två, pensionsutgiften som bekostas ge-
mensamt och de pengar som samlas in för den 
som premieinkomst, eliminerar varandra i resul-
taträkningen. 

Pensionerna innehåller ofta också en fonderad 
del, som betalas ur pensionstillgångar som sam-
lats för ändamålet, dvs. ansvarsskulden. I detta fall 
blir det inte heller någon resultateffekt, eftersom 
utbetalda fonderade pensioner minskar ansvars-
skulden. I resultaträkningen redovisas utbetalda 
fonderade pensioner som kostnad, men i gengäld 
minskar en annan kostnadspost, nämligen ök-
ning av ansvarsskulden. Eftersom premieinkom-
sten och pensionerna i praktiken ändå inte utfaller 
som förväntat, uppstår det ett resultat av försäk-
ringsrörelsen.

Verksamhetskapital 
och solvens

Med verksamhetskapital avses det belopp med vil-
ket ett arbetspensionsbolags tillgångar överstiger 
dess skulder. Verksamhetskapitalet består huvud-
sakligen av två poster, det ovan nämnda oförde-
lade tilläggsförsäkringsansvaret och värderings-
differenserna. Med det senare avses skillnaden 
mellan placeringstillgångarnas verkliga värde och 
bokförda värde i balansräkningen.

I praktiken har placeringstillgångarna alltså 
värderats enligt deras verkliga värde på verksam-
hetskapitalkalkylen. Fastän det ofördelade till-
läggsförsäkringsansvaret är en del av ansvars-
skulden, betraktas det i det här hänseendet som 
tillgångar och inte som skuld eftersom det är av-
sett att fungera som en buffert mot svängningar i 
placeringsverksamheten.

Solvensen talar om arbetspensionsförsäkrings-
bolagets förmåga att klara av sina skyldigheter i 
fråga om ansvarsskulden på lång sikt. Allmänt an-

vänds två olika mått, solvensgraden och solvens-
ställningen.

Solvensgraden är en storhet som är oberoende 
av risker och anger buffertens storlek i förhållande 
till det ansvar som bufferten ska skydda. Solvens-
ställningen, kvoten av verksamhetskapitalet och 
solvensgränsen, anger däremot förhållandet mel-
lan bufferten och riskerna i placeringsportföljen.

Vill man snabbt ha en bild av arbetspensions-
bolagets placeringsrisk med hjälp av dessa två 
nyckeltal, kan man beräkna förhållandet mellan 
solvensgraden och solvensställningen. Då får man 
nämligen fram solvensgränsprocenten, som är de-
sto större ju mer riskfylld portföljen är. 

Återbäringarna och avkastningen 
på placeringarna

Det som arbetspensionsbolagen kan konkurrera 
sinsemellan med är närmast servicens kvalitet och 
dess pris. Att konkurrera med själva produkten är 
svårt, eftersom alla har samma produkt.

Priset konkretiseras i de kundåterbäringar som 
arbetspensionsbolagen delar ut. Kundåterbäring-
arnas maximala storlek är beroende av verksam-
hetskapitalet och omkostnadsrörelsens resultat.

Tekniskt delas kundåterbäringarna ut till för-
säkringstagarna i det fördelade tilläggsförsäk-
ringsansvaret och används därifrån till följande 
års försäkringsavgifter, om man inte avtalar om 
annat.

Placeringsverksamheten och dess framgångar 
spelar en viktig roll i arbetspensionssystemet av 
dagens snitt. Den är också den mest betydelsefulla 
enskilda faktorn som påverkar arbetspensionsbo-
lagets faktiska resultat.

Man bör dock lägga märke till att placerings-
verksamhetens resultat under räkenskapsåret så-
dant som det syns i bokföringen kan ge en vilse-
ledande bild av hur placeringsverksamheten har 
lyckats. Vi tänker oss att två arbetspensionsför-
säkringsbolag har en exakt likadan aktieplacering. 
Med tiden stiger aktiens värde och ett år beslu-
tar det ena bolaget att sälja aktierna. Då redovisas 
värderingsdifferensen mellan anskaffnings- och 
försäljningspriset som intäkt på bolagets resultat-
räkning, medan den hos det andra bolaget fortfa-
rande redovisas som värderingsdifferens utanför 
balansräkningen (och resultatet).

Därför ger placeringsverksamhetens bokfö-
ringsmässiga resultat inte en tillförlitlig bild av 
hur framgångsrik placeringsverksamheten är, 
utan man bör endast se på placeringsverksamhe-
tens resultat enligt verkliga värden.

Pensionsstiftelserna och –
kassorna nästan lika i huvuddrag

Arbetspensionsskyddet kan också ordnas i en pen-
sionsstiftelse eller -kassa. Även hos dessa typer av 

pensionsanstalt följer bokslutet huvudsakligen de 
ovan nämnda principerna. Några skillnader finns 
det ändå.

En pensionsstiftelse eller -kassa, eller närmare 
bestämt en arbetsgivare som är delägare i en kassa 
eller stiftelse, kan ganska fritt variera sin årliga av-
gift. Det är möjligt eftersom tilläggsförsäkringsan-
svaret kan användas friare.

Genom att ändra avgiftens nivå och tilläggs-
försäkringsansvaret får man ofta noll på resultat-
räkningens sista rad. Eftersom arbetsgivaren själv 
kan påverka avgiftens nivå, behövs inget återbä-
ringssystem.

Reformer

Som sagt lönar det sig att studera resultatet av ar-
betspensionsbolagens placeringsverksamhet en-
dast utgående från verkliga värden.

Som bäst utreds det om man inom arbetspen-
sionssektorn skulle kunna övergå till att använda 
placeringarnas verkliga värden i bokföringen. Ett 
mål är också att avhjälpa problem som uppstår 
till följd av periodiseringsskillnader mellan bok-
föringen och beskattningen.

Ändringar planeras också beträffande verk-
samhetskapitalet och solvensen. Det är meningen 
att verksamhetskapitalet och utjämningsansvaret 
ska kombineras till en buffert, som kallas solven-
skapital. Det skulle effektivera användningen av 
buffertar, eftersom korrelationen mellan place-
ringsverksamhetens och försäkringsrörelsen re-
sultat är rätt liten.

Solvensgränsen för den gemensamma buffer-
ten skulle alltså ligga lägre än summan av grän-
serna för dessa två buffertar.

Hela solvensmekanismen ska också omarbetas.
Dessutom utreds arbetspensionsanstalternas 

tillsyns- och förvaltningspraxis, i synnerhet med 
tanke på riskhanteringen, och hela sektorns be-
redskap inför exceptionella förhållanden.

Reformförslagen grundar sig på ett utred-
ningsarbete som började i maj 2009. Slutrap-
porterna publicerades i mars 2010. En del av de 
ändringar som föreslogs i rapporterna har redan 
genomförts.

I mars i år tillsatte social- och hälsovårdsmi-
nisteriet en arbetsgrupp och tre undergrupper 
till den för att fortsätta arbetet. Arbetsgrupper-
nas mandatperiod går ut 31.3.2013, men en del av 
ändringarna kan förhoppningsvis genomföras re-
dan i år.

Mikko Kuusela
övermatematiker

Social- och hälsovårdsministeriet
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Arbetspensionsförsäkringsbolagens bokslutssiffror 2010

Varma Ilmarinen Pensions-Tapiola Pensions-Fennia Etera Veritas 
Pensionsförsäkring

Pensions-Alandia Sammanlagt

2010 förändr., % 2010 förändr., % 2010 förändr., % 2010 förändr., % 2010 förändr., % 2010 förändr., % 2010 förändr., % 2010 förändr., %

FÖRSÄKRADE (antal)
ArPL1) 488 300 2,8 % 501 000 6,1 % 217 997 -1,6 % 181 520 2,6 % 112 000 0,0 % 56 635 3,0 % 9 798 5,9 % 1 567 250 3,0 %
FöPL 38 400 0,3 % 53 660 2,7 % 47 285 -2,0 % 34 720 3,4 % 5 000 31,3 % 11 727 -5,0 % 1 182 -1,2 % 191 974 1,2 %
Sammanlagt 526 700 2,7 % 554 660 5,8 % 265 282 -1,7 % 216 240 2,7 % 117 000 1,0 % 68 362 1,5 % 10 980 5,1 % 1 759 224 2,8 %

PENSIONSTAGARE (antal)
Sammanlagt 326 900 1,2 % 295 827 4,5 % 117 955 2,7 % 82 980 1,7 % 152 200 -1,4 % 26 141 3,6 % 3 711 4,1 % 1 005 714 2,0 %

INKOMSTER (mn €)
Premieinkomst
ArPL-premieinkomst 3 586,8 10,1 % 3 178,4 6,6 % 1 248,5 2,5 % 990,1 2,0 % 558,6 5,7 % 331,1 2,7 % 29,3 10,6 % 9 922,9 6,6 %
FöPL-premieinkomst 148,5 3,8 % 231,2 6,2 % 177,2 4,1 % 136,2 8,4 % 11,0 27,4 % 49,2 0,5 % 3,1 3,3 % 756,4 5,5 %
Återförsäkring mm. -0,1 50,0 % -26,4 -62,9 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -26,5 -61,5 %
Sammanlagt 3 735,2 9,9 % 3 383,2 6,3 % 1 425,7 2,7 % 1 126,2 2,7 % 569,6 6,0 % 380,4 2,4 % 32,4 9,8 % 10 652,7 6,5 %
Nettoavkastning av 
placeringsverksamheten enligt 
bokfört värde

1 134,0 54,2 % 1 206,6 38,1 % 402,2 17,8 % 395,9 -24,7 % 277,0 1,8 % 134,6 -8,5 % 16,0 -92,8 % 3 566,3 36,8 %

Sammanlagt 4 869,2 -17,1 % 4 589,8 10,6 % 1 827,9 -2,6 % 1 522,1 7,7 % 846,6 -3,3 % 515,0 3,9 % 48,4 28,1 % 14 219,0 -9,2 %

KREDITFÖRLUSTER (mn €)
Sammanlagt 15,4 -16,3 % 13,8 -7,0 % 11,5 -15,9 % 7,8 -23,7 % 6,2 -52,1 % 4,6 13,0 % 0,0 -89,7 % 59,3 -20,0 %

PENSIONSUTGIFT (mn €)
ArPL 3 753,0 10,2 % 3 016,3 8,2 % 974,8 6,6 % 745,4 6,8 % 997,5 2,4 % 231,3 9,1 % 16,4 9,3 % 9 734,7 8,1 %
FöPL 208,5 4,1 % 274,2 8,1 % 214,8 9,2 % 116,4 6,2 % 0,8 117,2 % 44,1 7,8 % 3,1 3,8 % 861,9 7,1 %
Sammanlagt 3 961,4 9,8 % 3 290,5 8,2 % 1 189,6 7,1 % 861,8 6,8 % 998,3 2,4 % 275,4 8,9 % 19,5 8,4 % 10 596,6 8,0 %
Ansvarfördelning -308,4 -9,4 % -23,0 -237,4 % 144,2 -4,1 % 169,8 -1,4 % -343,8 5,1 % 60,7 -5,7 % 8,5 15,2 % -292,0 14,0 %
Sammanlagt 3 653,1 11,8 % 3 267,5 6,8 % 1 333,8 5,7 % 1 031,7 5,3 % 654,5 1,0 % 336,0 5,9 % 28,0 10,4 % 10 304,6 7,8 %

TOTALA DRIFTSKOSTNADER (mn €)
Anskaffning 12,3 -0,8 % 15,1 30,9 % 11,8 1,9 % 9,6 8,3 % 8,4 13,4 % 3,0 15,0 % 0,2 -23,0 % 60,4 10,7 %
Omkostnader 41,8 -9,5 % 31,3 -4,5 % 20,4 -6,5 % 11,7 3,2 % 11,5 -23,1 % 5,5 -4,4 % 0,3 55,9 % 122,5 -7,9 %
Administration 14,4 5,1 % 16,3 3,9 % 10,3 8,7 % 5,7 -2,8 % 5,0 3,3 % 3,1 -8,0 % 0,8 40,3 % 55,7 3,9 %
Lagstadgade avgifter 14,4 4,9 % 13,2 2,3 % 5,5 -2,2 % 4,3 -2,7 % 2,2 -3,1 % 1,5 -1,2 % 41,1 1,6 %
Sammanlagt 82,9 -3,6 % 75,9 4,1 % 48,0 -1,0 % 31,4 2,7 % 27,1 -8,0 % 13,2 -1,1 % 1,2 29,9 % 279,6 -0,7 %
Ersättning 25,1 20,5 % 28,2 8,2 % 9,4 8,1 % 12,4 2,3 % 11,3 4,7 % 3,6 32,6 % 0,3 38,2 % 90,4 10,9 %
Upprätthållande av 
arbetsförmågan

6,0 53,9 % 7,4 6,9 % 2,2 24,0 % 1,8 27,5 % 0,9 48,4 % 0,4 -8,4 % 0,0 18,7 24,2 %

Placeringsverksamhet 17,9 12,8 % 15,4 9,2 % 7,5 18,0 % 8,4 11,1 % 6,4 0,1 % 4,2 19,0 % 0,7 -7,5 % 60,6 10,9 %
Övriga 0,0 1,1 -17,3 % 0,3 5,9 % 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 -12,8 %
Sammanlagt 132,0 4,3 % 128,0 5,5 % 67,5 2,7 % 54,0 4,5 % 45,8 -3,2 % 21,4 6,8 % 2,2 15,5 % 450,9 3,8 %
Totala driftskostnader, 
% av premieinkomsten

3,5 -5,1 % 3,8 -0,7 % 4,7 0,0 % 4,8 1,7 % 8,0 -8,7 % 5,6 4,3 % 6,8 5,2 % 4,2 -2,5 %

Kostnader som täckts med 
omkostnadsdelen, 
% av omkostnadsintäkten

72,6 -9,7 % 74,5 -1,8 % 81,6 -2,9 % 76,9 -0,6 % 95,3 -3,1 % 87,4 1,8 % 73,4 17,0 % 77,6 -4,4 %

FÖRDELNING AV DE TOTALA DRIFTSKOSTNADERNA (%)
Anskaffning 9 -4,1 % 12 24,1 % 18 -0,9 % 18 3,7 % 18 17,2 % 14 7,7 % 7 -33,4 % 13 6,7 %
Omkostnad 32 -13,2 % 24 -9,5 % 30 -9,0 % 22 -1,2 % 25 -20,5 % 26 -10,5 % 13 35,0 % 27 -11,2 %
Administration 11 0,8 % 13 -1,5 % 15 5,8 % 11 -6,9 % 11 6,7 % 15 -13,9 % 35 21,4 % 12 0,1 %
Lagstadgade avgifter 11 0,6 % 10 -3,1 % 8 -4,8 % 8 -6,9 % 5 0,1 % 7 -7,5 % 0 9 -2,1 %
Sammanlagt 63 -7,5 % 59 -1,3 % 71 -3,7 % 58 -1,7 % 59 -4,9 % 62 -7,4 % 55 12,5 % 62 -4,3 %
Ersättning 19 15,6 % 22 2,5 % 14 5,2 % 23 -2,1 % 25 8,2 % 17 24,2 % 12 19,6 % 20 6,9 %
Rehabilitering 5 47,6 % 6 1,3 % 3 20,8 % 3 22,0 % 2 53,3 % 2 -14,2 % 0 4 19,7 %
Placeringsverksamhet 14 8,2 % 12 3,5 % 11 14,9 % 16 6,3 % 14 3,5 % 19 11,5 % 33 -20,0 % 13 6,9 %
Övriga 0 1 -21,6 % 1 3,1 % 0 0 0 0 0 -16,0 %
Sammanlagt 100 100 100 100 100 100 100 100

ANSVARSSKULD (mn €)
Sammanlagt 29 088,8 4,7 % 24 657,4 9,1 % 8 219,1 5,5 % 6 200,7 7,5 % 5 163,2 2,9 % 1 882,7 9,3 % 199,6 10,4 % 75 411,4 6,4 %

Muutosprosentti kertoo muutoksen edellisvuoteen 2009 verrattuna.
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Arbetspensionsförsäkringsbolagens bokslutssiffror 2010

Varma Ilmarinen Pensions-Tapiola Pensions-Fennia Etera Veritas 
Pensionsförsäkring

Pensions-Alandia Sammanlagt

2010 förändr., % 2010 förändr., % 2010 förändr., % 2010 förändr., % 2010 förändr., % 2010 förändr., % 2010 förändr., % 2010 förändr., %

PLACERINGSTILLGÅNGAR (verkligt värde mn €)
Fastigheter 4 646,1 2,8 % 3 028,4 17,5 % 1 078,0 7,6 % 799,4 6,0 % 769,0 -2,0 % 354,0 -4,9 % 29,5 44,6 % 10 704,4 6,7 %
Aktier 16 703,2 50,9 % 13 425,0 36,2 % 3 419,7 48,4 % 2 335,2 29,5 % 2 199,0 42,7 % 852,0 78,8 % 82,1 37,4 % 39 016,2 43,9 %
Finansmarknadsinstrument (inkl. 
masskuldebrev)

8 175,7 -24,8 % 8 530,4 -10,5 % 4 491,6 -5,6 % 3 173,7 1,9 % 1 967,0 -15,8 % 844,6 -12,3 % 122,3 2,4 % 27 305,4 -13,8 %

Lån 3 678,8 5,8 % 3 137,8 -2,3 % 388,9 -4,6 % 453,6 -7,9 % 486,0 -6,4 % 35,4 -22,7 % 1,9 -73,6 % 8 182,4 0,3 %
Övriga placeringar -13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -13,9 -130,2 %
Sammanlagt 33 189,9 10,9 % 28 121,7 11,7 % 9 378,2 10,7 % 6 761,9 9,7 % 5 420,0 3,7 % 2 086,0 12,3 % 236,0 14,0 % 85 194,6 10,6 %

FÖRDELNING AV PLACERINGARNA (%)
Fastigheter 14 -7,3 % 11 5,2 % 11 -2,8 % 12 -3,4 % 14 -5,5 % 17 -15,3 % 13 26,9 % 13 -3,5 %
Aktier 50 36,1 % 48 22,0 % 36 34,1 % 35 18,1 % 41 37,6 % 41 59,2 % 35 20,5 % 46 30,1 %
Finansmarknadsinstrument (inkl. 
masskuldebrev)

25 -32,2 % 30 -19,9 % 48 -14,7 % 47 -7,1 % 36 -18,8 % 40 -21,9 % 52 -10,1 % 32 -22,1 %

Lån 11 -4,6 % 11 -12,5 % 4 -13,8 % 7 -16,0 % 9 -9,7 % 2 -31,2 % 1 -76,9 % 10 -9,3 %
Sammanlagt 100 100 100 100 100 100 100 100

AVKASTNING PÅ PLACERINGARNA, VERKLIGA VÄRDEN (%)
Sammanlagt 11,0 22,0 % 10,8 31,6 % 10,8 20,0 % 10,0 1,0 % 8,0 22,3 % 11,5 -6,5 % 11,4 26,9 % 10,6 23,4 %

RÄKENSKAPSÅRETS RESULTAT (mn €) 2)

Försäkringsrörelse 145,1 11,6 96,4 -22,5 38,6 -17,9 24,7 -20,9 19,0 -11,0 16,5 -3,0 2,5 -0,2 342,8 -63,9
Placeringsverksamhet 1 874,0 2 151,1 1 578,1 2 175,2 525,0 591,2 307,8 246,4 151,0 220,0 124,6 89,4 16,5 20,3 4 577,0 5 493,6
Omkostnader 35,4 22,7 31,6 27,7 11,8 9,7 11,8 11,2 1,8 0,6 2,2 2,4 0,5 0,7 95,1 75,0
Sammanlagt 2 054,4 2 185,3 1 706,2 2 180,4 575,4 583,1 344,3 236,7 171,8 209,6 143,2 88,8 19,5 20,8 5 014,8 5 504,7
% av ArPL-premieinkomsten 57,3 67,1 53,7 73,1 46,1 47,9 34,8 24,4 30,8 39,6 43,2 27,5 66,6 78,5 50,5 59,2
%av ansvarsskulden 7,1 7,9 6,9 9,6 7,0 7,5 5,6 4,1 3,3 4,2 7,6 5,2 9,8 11,5 6,6 7,8
Intäkter av placeringsverksamheten 
enligt verkligt värde

3 277,8 3 551,1 2 738,8 3 410,4 915,5 1 016,0 620,7 570,9 410,0 494,0 214,4 181,6 25,0 29,0 8 202,2 9 253,0

Avkastningskrav på 
ansvarsskulden

-1 403,9 -1 400,1 -1 160,7 -1 235,3 -390,6 -424,8 -312,9 -324,5 -259,0 -274,0 -89,8 -92,2 -8,5 -8,7 -3 625,4 -3 759,6

Sammanlagt 1 874,0 2 151,0 1 578,1 2 175,1 524,9 591,2 307,8 246,4 150,0 219,0 124,6 89,4 16,5 20,3 4 576,8 5 493,4

ÖVERFÖRING TILL KUNDÅTERBÄRINGAR 2) 3)
Överföring till kundåterbäringar 
(mn €)

89,0 61,0 71,0 52,0 25,3 18,6 15,9 12,1 9,0 7,0 5,2 3,9 1,9 1,6 217,3 156,2

% av ArPL-lönesumman 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,7 0,6 0,5 0,4
% av ArPL-försäkringsavgiften 2,5 1,9 2,2 1,7 2,0 1,5 1,6 1,2 1,6 1,3 1,6 1,2 3,4 3,1 2,2 1,7

VERKSAMHETSKAPITAL OCH SOLVENS I ÖVRIGT (mn €)
Eget kapital 88,8 4,0 % 101,4 3,6 % 55,5 3,9 % 33,9 3,8 % 43,4 4,1 % 19,7 0,5 % 0,8 5,0 % 343,6 3,6 %
Ackumulerade 
bokslutsdispositioner

0,0 2,4 -69,3 % 0,0 0,2 48,2 % 0,0 1,9 -0,5 % 0,0 4,5 -55,0 %

Värderingsdifferenser 4 481,3 91,7 % 4 006,7 61,9 % 1 287,3 67,8 % 734,2 44,1 % 473,4 39,0 % 241,6 49,3 % 37,4 31,6 % 11 262,0 70,1 %
Ofördelat 
tilläggsförsäkringsansvar

2 309,4 -11,6 % 1 552,9 6,8 % 537,6 -1,9 % 218,7 55,3 % 282,4 4,2 % 127,7 47,0 % 28,9 32,3 % 5 057,6 -1,5 %

Övriga -37,1 -56,0 % -8,6 -200,3 % -10,6 4,7 % -0,1 40,6 % -3,1 -1,9 6,6 % -0,0 -9,2 % -61,4 -53,8 %
Utjämningsavsättning som 
jämställs med verksamhetskapital

1 070,5 6,4 % 923,4 9,2 % 305,4 6,0 % 238,7 6,3 % 195,2 2,8 % 70,1 7,4 % 6,8 7,3 % 2 810,2 7,0 %

Verksamhetskapital sammanlagt 7 912,9 31,5 % 6 578,2 34,9 % 2 175,4 32,2 % 1 225,6 35,1 % 991,4 17,6 % 459,1 37,6 % 73,9 28,8 % 19 416,4 32,3 %
Solvensgrad, % 30,8 23,7 % 29,7 23,8 % 29,6 24,9 % 21,4 27,4 % 21,2 14,6 % 27,3 28,2 % 45,1 19,9 % 28,8 23,8 %
Verksamhetskapital/solvensgräns 2,3 -17,9 % 2,6 -4,8 % 3,0 0,0 % 2,8 3,7 % 2,4 4,3 % 2,4 -20,0 % 4,1 -12,8 % 2,5 -9,5 %
Utjämningsansvar 1 158,3 14,0 % 1 067,9 9,9 % 322,8 13,6 % 261,0 10,3 % 624,8 1,2 % 130,1 13,9 % 13,8 15,5 % 3 578,8 10,0 %
Fördelat tilläggsförsäkringsansvar 89,0 45,9 % 71,0 36,5 % 25,3 36,0 % 15,9 31,4 % 9,2 29,1 % 5,2 32,0 % 1,0 157,0 % 216,5 39,6 %
Verksamhetskapital utan 
utjämningsavsättning som 
jämställs med verksamhetskapital

6 842,4 36,6 % 5 654,8 40,3 % 1 869,9 37,7 % 986,8 44,5 % 796,2 21,8 % 389,0 45,0 % 67,1 31,5 % 16 606,2 37,7 %

Solvensgrad utan tillfälliga 
lindringar åren 2008-2012, %

25,6 28,4 % 24,5 28,7 % 24,4 30,1 % 16,5 36,3 % 16,3 18,8 % 22,2 35,0 % 39,3 22,4 % 23,6 28,9 %

PERSONAL (antal)
Sammanlagt 601 -2,3 % 545 1,7 % 198 2,6 % 253 0,8 % 292 -10,7 % 132 0,0 % 3 0,0 % 2 024 -1,6 %

1) Siffran anger antalet ArPL-försäkrade i slutet av år 2010. På grund av sitt annorlunda bestånd anger Etera i sitt bokslut en siffra (212 000) som också omfattar konrttidsanställda som varit försäkrade under året.
2) Vid Räkenskapsårets resultat och Överföring till kundåterbäringar utgös jämförelsesiffran av motsvarande siffra år 2009, inte en procentsats. 
3) I Pensions-Alandias överföringar till kundåterbäringar ingår till skillnad från de övriga även överföring från försäkringsrörelsen (VA2).
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Sakkunniga som sammanställt bilagan

Försäkringsteknisk anvarsskuld 

Den försäkringstekniska ansvarsskulden är en 
uppskattning av framtida pensionsutgifter till den 
del de har fonderats. Den antecknas i bokslutet. 

Kundåterbäring

En återbäring som delas ut till arpl-försäk-
ringstagarna och som beaktas som sänkta för-
säkringsavgifter. Kundåterbäringen delas ut 
från det fördelade tilläggsförsäkringsansvaret. 

Nominell avkastning

Kassaintäkter i form av räntor, vinstutdelning 
och hyror mm. På arbetspensionsplaceringar-
na samt ökning och minskning av placerings-
objektens värde i procent av det bundna kapi-
talet, jfr realavkastning.

Ofördelat tilläggsförsäkringsansvar

Det ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret är 
en sådan del av ansvarsskulden som är avsedd 
att utgöra en buffert mot svängningar i pla-

ceringsverksamheten. Vid granskning av sol-
vensen betraktas det som en del av verksam-
hetskapitalet.

Omkostnadsdel

En del av försäkringsavgiften som är avsedd 
för att täcka bolagets rörelsekostnader. 

Reell avkastning

Den procentuella nominella avkastningen på 
arbetspensionstillgångarna minskat med den 
samtidiga procentuella förändringen av kon-
sumentpriserna.

Solvensgrad

Solvensgraden beräknas genom att dividera 
verksamhetskapitalet med den ansvarsskuld 
som används vid solvensberäkningen.

Solvensgräns

Solvensgränsen är en storhet som beräknas uti-
från strukturen hos placeringsbeståndet och an-

svarsskuldens belopp. Inom ett år bör det inte 
kunna ske större växlingar i placeringarnas värde 
än solvensgränsen. 

Utjämningsansvar

Utjämningsansvaret uppkommer av försäkrings-
rörelsens resultat och utgör en buffert för de år 
då det beviljas mer nya pensioner än under ge-
nomsnittliga år.

Verksamhetskapital

Med verksamhetskapital avses skillnaden mellan 
tillgångar och ansvar enligt gängse värde. Verk-
samhetskapitalet är avsett för att utjämna place-
ringsverksamhetens risker. 

Värderingsdifferens

Skillnaden mellan tillgångarnas gängse värde och 
bokförda värde. 




