
NYCKELTAL   1–3/2019   1–3/2018 2018
Premieinkomst, mn euro 1 461 1 340 5 410
Utbetalda pensioner, mn euro 1 517 1 448 5 712
Driftskostnader som täcks med omkostnadsinkomster, mn euro 33 35 149
Omkostnadsprocent, % 71,5 % 78,3 % 83,2 %
Placeringsintäkter, % 4,6 % -0,1 % -1,4 %
Totalresultat till verkligt värde, mn euro 744 -281 -1 581
Placeringstillgångarnas värde, mn euro 47 381 46 084 46 024
Solvenskapital, mn euro 9 625 10 039 8 918
Solvensnivå 124,8 % 127,8 % 123,7 %

1.1–31.3.2019

ILMARINENS
DELÅRSRAPPORT
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PLACERINGSINTÄKTERNA 4,6 %, ENLIGT BOLAGETS UPPDATERADE 
STRATEGI ÄR MÅLET ATT VARA DEN MEST TILLTALANDE SAMARBETS-
PARTNERN I ARBETSLIVET
UTVECKLINGEN I JANUARI–MARS I KORTHET: 
• Premieinkomsten uppgick under början av året till 1,5 miljarder euro. Mätt enligt premieinkomsten 

ökade kundbeståndet med cirka 60 miljoner euro. Pensioner utbetalades för sammanlagt 1,5 miljarder 
euro till 460 000 pensionstagare. 

• Ilmarinens placeringsportfölj gav i januari–mars en avkastning på 4,6 procent (-0,1 procent 1.1–
31.3.2018), dvs. 2,1 miljarder euro. Placeringarnas marknadsvärde uppgick vid utgången av mars till 
47,4 miljarder euro (46,0 miljarder euro 31.12.2018). 

• Den långsiktiga genomsnittliga nominella avkastningen på placeringarna var 5,7 procent, vilket mot-
svarar en reell årsavkastning på 4,1 procent.  

• Solvensen stärktes jämfört med årsskiftet. I slutet av mars uppgick solvenskapitalet till 9 625 (8 918) 
miljoner euro och solvensnivån var 124,8 (123,7) procent. 

• I april godkändes Ilmarinens uppdaterade strategi, enligt vilket vårt mål är att vara den mest tilltalande 
samarbetspartnern i arbetslivet – ansvarsfullt för dig. I strategin framhävs ansvarsfullhet samt goda 
service- och personalupplevelser. 

Som jämförelsesiffror för resultatuppgifterna i delårsrapporten har använts siffrorna för motsvarande perioder 2018. Som jämförelsetal 
för balansposter och andra poster av tvärsnittstyp har använts siffran enligt situationen i slutet av 2018, såvida inte annat anges.
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VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR JOUKO PÖLÖNENS ÖVERSIKT

Premieinkomsten för början av året var 1,5 miljarder euro. 
Under det första kvartalet 2019 var kundanskaffningen 
116 miljoner euro mätt enligt premieinkomsten. Kundbes-
tåndet ökade med 60 miljoner euro under början av året. 
Vi utbetalade 1,5 miljarder euro i pensioner till 460 000 
pensionstagare. Vi utfärdade sammanlagt nästan 10 000 
nya pensionsbeslut under början av året.  
   Inom pensionsförsäkringen övergick vi vid årsskiftet till 
att använda det nationella inkomstregistret. Arbetsgivarna 
anmäler löneuppgifterna varje månad till inkomstregistret, 
varifrån arbetspensionsbolagen och andra som behöver 
uppgifterna får dem i realtid. Särskilda års- eller månad-
sanmälningar behöver inte längre lämnas in till arbetspen-
sionsbolaget. Ilmarinen lyckades väl med att integrera sina 
system till inkomstregistret. Största delen av våra kunder 
kunde framgångsrikt övergå till att använda inkomstre-
gistret i början av året. En del av kunderna hade till en bör-
jan svårigheter med anmälningen av löneuppgifterna, vilket 
gjorde att ärendena tillfälligt hopade sig i vår kundservice. 
För att säkerställa en smidig övergång kontaktade vi de 
kunder, vilkas anmälan var bristfällig och effektiverade vår 
kundkommunikation och -rådgivning.  
   Färdigställandet av integrationen framskred enligt plan 
under början av året. Vid årsskiftet övergick alla våra 
ArPL-kunder till att använda samma webbtjänster. Vi tog 
i bruk ett nytt kundinformationssystem. Synergifördelarna 
börjar också synas i en bättre kostnadseffektivitet: resulta-
tet av omkostnadsrörelsen steg till 13,1 miljoner euro och 
omkostnadsprocenten som mäter kostnadseffektiviteten 
förbättrades från året innan med 7 procentenheter till 71,5 
procent.  

   På placeringsmarknaden skedde en korrigeringsrörelse 
under början av året efter den omfattande kursnedgången 
i slutet av förra året, och aktiemarknaden gav en utmärkt 
avkastning. Ilmarinens placeringar gav i januari–mars en 
avkastning på 4,6 procent, dvs. 2,1 miljarder euro. Place-
ringstillgångarna ökade till 47,4 miljarder euro. Aktieplace-
ringarna avkastade 8,8 procent och ränteplaceringarna 2,0 
procent. Den långfristiga genomsnittliga årsavkastningen 
är 5,7 procent, vilket motsvarar en realavkastning på 4,1 
procent. Solvensnivån stärktes under början av året med 
1,1 procentenheter till 124,8 procent.  
   Ilmarinens uppdaterade strategi fastställdes i april. 
Vår grundläggande uppgift är att sköta våra kunders 
arbetspensionsskydd. Vår vision är att vara den mest 
tilltalande samarbetspartnern i arbetslivet – ansvarsfullt 
för dig. I vår strategi fastställde vi som ett långsiktigt mål 
att vara en av Finlands bästa arbetsplatser, att erbjuda 
de bästa serviceupplevelserna inom branschen samt att 
växa lönsamt och snabbare än marknaden. Då det gäller 
omkostnadsprocenten och solvensen är vårt mål att vara 
bättre än genomsnittet inom branschen. För att uppnå 
målen skapar vi framgång tillsammans och förnyar oss 
modigt, vi fungerar kundorienterat och främjar arbetsför-
mågan, vi växer lönsamt i takt med våra kunder, vi erbjuder 
digitaliserade servicekedjor och processer samt placerar 
inkomstbringande, betryggande och ansvarsfullt. I vår 
strategi framhävs ansvarsfullhet, kundorientering och goda 
personalupplevelser. Våra värderingar är oförändrade och 
vi arbetar enligt dem för att uppnå våra mål: öppet, ans-
varsfullt och framgångsrikt tillsammans.  
   Genomförandet av strategin innehåller även en organisa-
tionsändring som har som mål att göra Ilmarinen allt mer 
kundorienterat och verksamhetsmodellerna ännu smidiga-
re än för tillfället, att förenkla organisationen och samtidigt 
effektivera verksamheten. Vi förnyar även vår utvecklings-
modell och övergår från systemutveckling till kundoriente-
rad affärsverksamhet och processutveckling. På grund av 
omorganiseringen inledde vi i april samarbetsförhandlingar 
som gäller hela personalen och ledningen och avsikten är 
att slutföra dem under årets andra kvartal. 
   Pensionsskyddscentralen publicerade i mars en lång-
siktig beräkning av pensionssystemets hållbarhet, enligt 
vilken utsikterna om pensionernas finansieringsgrund är 
stabila för de närmaste årtiondena. Arbetspensionsavgiften 
kan hållas under 25 procent fram till 2050-talet. På lång 
sikt kommer en nedgång i nativiteten emellertid att skapa 
press på en betydlig höjning av avgiften, vilket det är skäl 
att bereda sig för i god tid. 
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OMVÄRLDEN OCH PLACERINGSMARKNADEN 
Den globala ekonomin har uppvisat en gynnsam tillväxt 
under början av året. De ekonomiska tillväxtprognoserna 
har globalt uppdaterats och sänkts något, men å andra 
sidan visar de barometrar som mäter de ekonomiska 
aktörernas aktivitet att den värsta avmattning av tillväxten 
är passerad. Särskilt stimuleringsåtgärderna i Kina och 
centralbankernas reaktioner stöder tolkningen om att den 
internationella tillväxten håller på att avmattas, men att 
den inte är på väg i recession. Även i Finland har eko-
nomin utvecklats gynnsamt under början av året, fastän 
tillväxten väntas bli lägre än förra året. Totalproduktionen 
och exporten har fortsatt och sysselsättningen har förbät-
trats ytterligare. 
   Under det sista kvartalet förra året har rörelserna på 
finansmarknaden styrts av rädslan för en avmattad 
ekonomisk tillväxt och även för recession, en åtstramad 
penningpolitik, politiska risker i anslutning till handelskriget 
och Brexit samt av osäkerheten om företagens resultat-
förmåga. I förening med en svag marknadslikviditet gick 
avkastningen på riskfyllda tillgångsklasser ner och var 
klart negativ i slutet av året. 
   Efter årsskiftet har de riskfyllda tillgångsklasserna gjort 
en kraftig korrigeringsrörelse. Centralbankerna väntas 
fortsätta normaliseringen av penningpolitiken, men både 
den amerikanska och europeiska centralbanken har 
under början av året meddelat att de kommer att flytta de 

åtgärder som stramar åt penningpolitiken längre fram i 
framtiden.  
   Statslåneräntorna gick ner både i Förenta staterna och 
i Europa under början av året. Företagslånens kreditrisktil-
lägg har minskat kraftigt i förhållande till riskfria räntor. 
Avkastningen på aktiemarknaden har varit utmärkt under 
början av året och exempelvis i Finland avkastade aktie-
marknaden cirka 12 procent under årets första kvartal. På 
valutamarknaden har rörelserna varit exceptionellt små.

FÖRSÄKRINGSVERKSAMHET 
Ilmarinen hade i slutet av mars sammanlagt 459 777 
(459 993) pensionstagare, till vilka bolaget betalade 
ersättningar från årets början för totalt 1 517 (1 448) mil-
joner euro.  Antalet nya pensionsbeslut var i januari–mars 
sammanlagt 9 759 (7 940) stycken. Bolaget utfärdade 
1 132 (1 172) nya rehabiliteringsbeslut. Sammanlagt 
utfärdades 17 410 (14 102) pensionsbeslut. 
   Ilmarinens kundanskaffning har utvecklats positivt. Mätt 
enligt premieinkomsten var kundanskaffningen i början av 
året cirka 60 (20) miljoner euro netto. 
   Omkostnadsprocenten som mäter kostnadseffektivi-
teten av Ilmarinens egen verksamhet förbättrades under 
början av året till 71,5 (78,3) procent och omkostnadsre-
sultatet till 13 (10) miljoner euro.
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PLACERINGSINTÄKTER 
Ilmarinens placeringar till verkligt värde uppgick vid utgån-
gen av det första kvartalet 2019 till sammanlagt 47 381 
miljoner euro (46 024). Avkastningen på placeringarna till 
verkligt värde var 4,6 (-0,1) procent. Inflationen var i slutet 
av det första kvartalet 0,2 procent och realavkastningen 
på värdet av Ilmarinens placeringar var 4,4 procent under 
januari–mars. Den årliga medelavkastningen till verkligt 
värde har under de senaste fem åren varit 5,3 procent, 
vilket motsvarar en årlig realavkastning på i genomsnitt 
4,7 procent. Räknat sedan år 1997 har totalavkast-
ningen på Ilmarinens placeringar till verkligt värde varit i 
genomsnitt 5,7 procent per år. Detta motsvarar en årlig 
realavkastning på 4,1 procent.  
   Ränteplaceringarnas andel av placeringsbeståndet var 
34,8 (37,7) procent och avkastningen till verkligt värde 
var 2,0 (0,4) procent. Deras marknadsvärde uppgick till 
sammanlagt 16 469 (17 361) miljoner euro. Masslånens 
andel av Ilmarinens placeringstillgångar var 30,0 (31,9) 
procent och avkastningen 2,1 (0,2) procent. Andelen 
övriga finansiella instrument och insättningar av place-
ringstillgångarna var 2,7 (3,7) procent och avkastningen 
1,4 (1,4) procent. Lånefordringarna utgjorde 2,1 (2,1) 
procent av placeringstillgångarna och avkastningen på 
dem var 0,8 (0,8) procent. Masslånens modifierade dura-
tion var 0,9 (0,9) år.  
   Andelen noterade och icke noterade aktieplaceringar 
samt andelen kapitalplaceringar av var 46,2 (42,8) pro-

cent av placeringarna. Deras värde var 21 903 (19 692) 
miljoner euro i slutet av det första kvartalet. Andelen 
noterade aktier i riskfördelningen var 33,8 (32,5) procent. 
Andelen inhemska aktieplaceringar av de noterade ak-
tieplaceringarna var 28,6 (26,9) procent. Avkastningen på 
aktieplaceringarna räknat till verkligt värde var 8,8 (-0,8) 
procent. Avkastningen på noterade aktieplaceringar var 
11,0 (-1,6) procent.  
   Fastighetsplaceringarna uppgick vid utgången av mars 
till 6 106 (6 096) miljoner euro. Fastighetsplaceringarnas 
andel av alla placeringar var 12,9 (13,2) procent, av vilka 
1,2 (1,3) procentenheter var indirekta placeringar. Total-
avkastningen på bolagets fastighetsplaceringar uppgick 
till 1,0 (1,3) procent. Avkastningen på de direktägda 
fastigheterna var 1,0 (0,8) procent.  
   I slutet av det första kvartalet utgjordes cirka 6,1 (6,2) 
procent av placeringstillgångarnas marknadsvärde av 
placeringar i hedgefonder, råvaruplaceringar och övriga 
placeringar. De gav sammanräknat en avkastning på -1,8 
(-0,9) procent och deras värde i slutet av mars uppgick 
till 2 903 (2 875) miljoner euro.  

RESULTAT OCH SOLVENS 
Ilmarinens totalresultat till verkligt värde uppgick i början 
av året till 744 (-281) miljoner euro. Resultatet av place-
ringsverksamheten till verkligt värde var 742 (-292) mil-
joner euro, försäkringsrörelsens resultat -11 (0) miljoner 

Solvensställningen var 1,5 (1,6).
Skalan till vänster visar pensionstillgångarna och skalan till höger solvensgränsen.
I fråga om tidigare år tillämpas framställningssättet år 2017.
*) Solvensgränsen ändrades 1.1.2017 när den nya lagstiftningen trädde i kraft. Solvenskapitalet hölls nästan på oförändrad nivå, men principerna för 
beräkningen av solvensgränsen ändrades.
Som en följd av det minskade relationstalet solvenskapital/solvensgräns som beskriver solvensställningen.
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euro, resultatet av omkostnadsrörelsen 13 (10) miljoner 
euro och övrigt resultat 0 (1) miljoner euro.  
   Ilmarinens solvens stärktes med 1,1 procentenheter 
jämfört med årsskiftet. Ilmarinens solvenskapital uppgick 
i slutet av mars till 9 625 (8 918) miljoner euro. Ilmarinens 
eget kapital som ingår i solvenskapitalet uppgick till 176 
(174) miljoner euro, värderingsdifferensen mellan verkliga 
värden och redovisade värden till 7 006 (5 751) miljoner 
euro och det ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret var 
3 044 (3 041) miljoner euro.  
   Ilmarinens ansvarsskuld uppgick till 41 846 (40 626) 
miljoner euro. I ansvarsskulden på 38 777 (37 538) mil-
joner euro beaktas inte ofördelat tilläggsförsäkringsansvar 
på 3 044 (3 041) miljoner euro eller arbetspensionsför-
säkringsavgifter som bör betraktas som öppna fordringar 
för grundförsäkring enligt FöPL på 26 (26) miljoner euro.  
   Ilmarinens solvensnivå var 124,8 (123,7) procent vid 
utgången av mars. Solvenskapitalet var 1,5-faldigt (1,6) i 
förhållande till solvensgränsen.  

PERSONAL 
Energinivån hos Ilmarinens personal har under början av 
året följts upp mer aktivt med pulsenkäten Työvire. Enligt 
enkäterna har arbetsenergin varit på en utmärkt nivå 
under början av året (4,1 på skalan 1–5). Personalens 
vilja att rekommendera bolaget (Employee Net Promo-
ter Score, dvs. eNPS) var i enkäten i februari +25 (på 
skalan -100 – +100). Omorganiseringen som inleddes 
i april och som har som mål att göra Ilmarinen allt mer 
kundorienterat och att göra verksamhetsmodellerna ännu 
smidigare än för tillfället, att förenkla organisationen och 
samtidigt effektivera verksamheten, har emellertid skapat 
oro bland personalen. På grund av omorganiseringen 
inleddes i april samarbetsförhandlingar som gäller hela 
personalen och ledningen och avsikten är att slutföra 
dem under årets andra kvartal.

FRAMTIDSUTSIKTER
Den ekonomiska tillväxten väntas fortsätta, men avmat-
tas under innevarande år både i Finland och i de övriga 
industriländerna jämfört med 2018.  Oberoende av den 
avmattade tillväxten väntas sysselsättningen och
lönesumman fortsättningsvis utvecklas gynnsamt i Fin-
land. Detta har en positiv inverkan på arbetspensionsans-
talternas premieinkomst 2019.
   Företagens resultatförväntningar har i omfattande grad 
sänkts i slutet av förra året och i början av året. Den 
pågående resultatperioden kommer att berätta hur kraftigt 
osäkerheten redan har inverkat på företagens resul-
tat och på vilket sätt företagens utsikter har förändrats 

jämfört med slutet av året. Då det gäller penningpolitiken 
verkar centralbankerna vara avvaktande. Det behövs 
mera information om avmattningen av tillväxten: är det 
fråga om en tillfällig avmattning eller ett längre fenomen. 
Inflationsutvecklingen är fortsättningsvis mycket måttlig. 
Det finns flera politiska riskfaktorer: bl.a. Brexit, europar-
lamentsvalet och osäkerhetsfaktorerna i anslutning till 
handelskriget bidrar fortsättningsvis till att öka nervosite-
ten på marknaden. 
   De viktigaste riskerna som inverkar på Ilmarinens 
verksamhet och arbetspensionssystemet ansluter sig till 
utvecklingen av sysselsättningen och lönesumman, till 
osäkerheten på placeringsmarknaden samt till utvecklin-
gen av befolkningsstrukturen och nativiteten, som varit 
exceptionellt låg de senaste åren.

Mer information

 

Jouko Pölönen, verkställande direktör, tfn 050 1282 050 1282 

Mikko Mursula, vice verkställande direktör, placeringar, tfn 050 380 3016 

Jaakko Kiander, kommunikationsdirektör, tfn 050 583 8599
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RESULTATANALYS, MILJONER EURO 1.1–31.3.2019 1.1–31.3.2018 1.1–31.12.2018

Resultatets uppkomst

Försäkringsrörelsens resultat -11,1 0,4 -40,5

Resultatet av placeringsverksamheten till verkligt värde 741,8 -291,8 -1 592,1

   + Nettointäkter av placeringsverksamheten till verkligt värde 2 098,9 -19,9 -641,6

   -  Avkastningskrav på ansvarsskulden -1 357,1 -271,9 -950,5

Resultat av omkostnadsrörelsen 13,1 9,6 29,9

Övrigt resultat 0,0 0,8 21,6

Totalresultat 743,8 -281,1 -1 581,0

SOLVENS 1.1–31.3.2019 1.1–31.3.2018 1.1–31.12.2018

Solvensgräns, mn euro 6 313,8 5 733,1 5 592,0

Solvenskapitalets maximibelopp, mn euro 18 941,4 17 199,4 16 775,9

Solvenskapital, mn euro 9 624,5 10 039,3 8 917,7

Solvensnivå, % 1) 124,8 127,8 123,7

Solvensställning 2) 1,5 1,8 1,6

1) Pensionstillgångar i förhållande till ansvarsskulden enligt 11 § 10 punkten SHM:s förordning (614/2008) 
2) Solvenskapital i förhållande till solvensgränsen

SAMMANFATTNING AV NYCKELTALEN 1.1–31.3.2019 1.1–31.3.2018 1.1–31.12.2018

Premieinkomst, mn euro 1 461,2 1 340,1 5 409,9

Nettointäkter av placeringsverksamheten till verkligt värde, mn euro 2 098,9 -31,8 -641,6

Nettointäkter av placeringsverksamheten på sysselsatt kapital, % 4,6 -0,1 -1,4

 31.3.2019 31.3.2018 31.12.2018

Ansvarsskuld, mn euro 41 846,4 39 398,8 40 625,7

Solvenskapital, mn euro 1)⁾ 9 624,5 10 039,3 8 917,7

     i förhållande till solvensgränsen 1,5 1,8 1,6

Pensionstillgångar, mn euro 2) 48 438,5 46 115,0 46 473,8

     i % av ansvarsskulden 124,8 127,8 123,7

ArPL-lönesumma, mn euro 3) 21 820,0 20 400,0 20 568,0

FöPL-arbetsinkomstsumma, mn euro 3) 1 707,5 1 680,0 1 682,5

1) Beräknat enligt de bestämmelser som gällt vid respektive tidpunkt (motsvarande princip gäller också de övriga solvensnyckeltalen)

2) Ansvarsskuld + solvenskapital enligt 11 § 10 punkten SHM:s förordning (614/2008). Ansvarsskuld + värderingsdifferenser fram till 2016

3) Uppskattning av de försäkrades lönesumma och arbetsinkomstsumma för hela året

BIFOGADE GRAFER:
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Masslånens modifierade duration är 0,9 år. 

PLACERINGSALLOKERING TILL 
VERKLIGT VÄRDE BASALLOKERING RISKALLOKERING

Q1/2019 Q1/2018 2018 Q1/2019 Q1/2018 2018

Mn euro % Mn euro % Mn euro % Mn euro % Mn euro % Mn euro %

Ränteplaceringar 16 469,1 34,8 18 522,2 40,2 17 360,7 37,7 14 671,3 31,0 13 319,3 28,9 13 853,5 30,1

Lånefordringar 976,6 2,1 948,6 2,1 954,0 2,1 976,6 2,1 948,6 2,1 954,0 2,1

Masskuldebrevslån 14 198,8 30,0 16 349,7 35,5 14 695,0 31,9 6 812,7 14,4 7 503,1 16,3 3 652,1 7,9

Övriga finansiella marknadsinstrument och 
insättningar 1 293,7 2,7 1 223,9 2,7 1 711,7 3,7 6 882,0 14,5 4 867,6 10,6 9 247,3 20,1

Aktieplaceringar 21 902,7 46,2 19 533,5 42,4 19 692,1 42,8 20 824,9 44,0 19 960,1 43,3 19 632,3 42,7

Noterade aktier 17 108,7 36,1 15 342,8 33,3 14 997,4 32,6 16 030,8 33,8 15 769,4 34,2 14 937,5 32,5

Kapitalplaceringar 3 858,1 8,1 3 150,8 6,8 3 752,3 8,2 3 858,1 8,1 3 150,8 6,8 3 752,3 8,2

Onoterade aktieplaceringar 935,9 2,0 1 039,9 2,3 942,4 2,0 935,9 2,0 1 039,9 2,3 942,4 2,0

Fastighetsplaceringar 6 105,5 12,9 5 818,9 12,6 6 096,4 13,2 6 122,7 12,9 5 818,9 12,6 6 113,5 13,3

Direkta fastighetsplaceringar 5 516,8 11,6 5 187,2 11,3 5 508,0 12,0 5 516,8 11,6 5 187,2 11,3 5 508,0 12,0

Fastighetsplaceringsfonder och placeringar 
i fondföretag 588,7 1,2 631,6 1,4 588,4 1,3 605,8 1,3 631,6 1,4 605,5 1,3

Övriga placeringar 2 903,4 6,1 2 209,0 4,8 2 874,8 6,2 5 761,9 12,2 6 985,3 15,2 6 424,8 14,0

Placeringar i hedgefonder 2 093,6 4,4 1 242,6 2,7 2 000,2 4,3 2 093,6 4,4 1 242,6 2,7 2 000,2 4,3

Råvaruplaceringar 1,8 0,0 2,7 0,0 20,1 0,0 30,2 0,1 71,4 0,2 99,8 0,2

Övriga placeringar 808,0 1,7 963,7 2,1 854,6 1,9 3 638,1 7,7 5 671,3 12,3 4 324,8 9,4

Placeringar till verkligt värde samman-
lagt 47 380,8 100,0 46 083,5 100,0 46 024,0 100,0 47 380,8 100,0 46 083,5 100,0 46 024,0 100,0

Derivatens inverkan 1 993,4 2 986,8 -181,7

NETTOINTÄKTER AV PLACERINGSVERK-
SAMHETEN PÅ SYSSELSATT KAPITAL

NETTOINTÄKTER AV  
PLACERINGSVERKSAM-

HETEN TILL VERKLIGT 
VÄRDE, MN EURO

SYSSELSATT  
KAPITAL,  
MN EURO

AVKASTNINGS- 
PROCENT PÅ SYSSEL-

SATT KAPITAL

AVKASTNINGS- 
PROCENT PÅ SYSSEL-

SATT KAPITAL

AVKASTNINGS- 
PROCENT PÅ SYSSEL-

SATT KAPITAL

1.1–31.3.2019 1.1–31.3.2019 1.1–31.3.2019 1.1–31.3.2018 1.1–31.12.2018

Ränteplaceringar 331,6 16 689,8 2,0 0,4 0,0

Lånefordringar 8,0 948,4 0,8 0,8 3,4

Masskuldebrevslån 304,7 14 351,2 2,1 0,2 -0,3

Övriga finansiella instrument och insättningar 18,9 1 390,2 1,4 1,4 1,3

Aktieplaceringar 1 769,1 20 159,5 8,8 -0,8 -3,6

Noterade aktier 1 692,7 15 438,9 11,0 -1,6 -9,7

Kapitalplaceringar 48,2 3 800,2 1,3 3,1 18,0

Onoterade aktieplaceringar 28,2 920,3 3,1 0,3 28,8

Fastighetsplaceringar 60,7 6074,4 1,0 1,3 6,0

Direkta fastighetsplaceringar 52,5 5 488,2 1,0 0,8 5,3

Fastighetsplaceringsfonder och placeringar i 
fondföretag 8,2 586,2 1,4 5,3 11,8

Övriga placeringar -51,5 2867,2 -1,8 -0,9 -10,1

Placeringar i hedgefonder 57,3 1 963,0 2,9 -0,4 2,9

Råvaruplaceringar 4,8 0,3 1 785,5 -60,8 151,9

Övriga placeringar -113,6 903,9 -12,6 -2,9 -26,6

Placeringar sammanlagt 2 109,8 45 790,9 4,6 -0,1 -1,3

Intäkter, kostnader och driftskostnader som inte 
hänförts till placeringsslag -10,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Nettointäkter av placeringsverksamheten 
till verkligt värde 2 098,9 45 790,9 4,6 -0,1 -1,4

1) Beräknat enligt de bestämmelser som gällt vid respektive tidpunkt (motsvarande princip gäller också de övriga solvensnyckeltalen)

2) Ansvarsskuld + solvenskapital enligt 11 § 10 punkten SHM:s förordning (614/2008). Ansvarsskuld + värderingsdifferenser fram till 2016

3) Uppskattning av de försäkrades lönesumma och arbetsinkomstsumma för hela året


