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UTVECKLINGEN I JANUARI–SEPTEMBER I KORTHET: 

NYCKELTAL 1–9/2019 1–9/2018 2018
Premieinkomst, mn euro 4 347 4 031 5 410

Utbetalda pensioner, mn euro 4 519 4 243 5 712

Driftkostnader som täcks med omkostnadsintäkterna, mn euro 101 110 149

Omkostnadsrörelsens resultat, mn euro 42 25 30

Omkostnadsprocent 71 82 83

Nettointäkter av placeringsverksamheten till verkligt värde, % 8,2 3,0 -1,4

Totalresultat till verkligt värde, mn euro 1 324 -211 -1 581

Placeringstillgångarnas värde, mn euro 49 105 46 975 46 024

Solvenskapital, mn euro 10 105 10 044 8 918

Solvensnivå, % 125,4 127,0 123,7

Som jämförelsetal 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.

FORTSATT STARK UTVECKLING AV PLACERINGSVERKSAMHET, 
KOSTNADSEFFEKTIVITET OCH TILLVÄXT 

• Ilmarinens totalresultat under de tre första kvartalen steg till 1 324 miljoner euro (-211 miljoner euro 
1.1–30.9.2018) tack vare goda placeringsintäkter. Driftskostnaderna minskade, resultatet av omkost-
nadsrörelsen förbättrades till 42 (25) miljoner euro och omkostnadsprocenten till 71 (82) procent.

• Premieinkomsten uppgick under januari–september till 4,3 miljarder euro (4,0 miljarder euro). Kund-
beståndet ökade mätt enligt premieinkomsten med 180 miljoner euro (78 miljoner euro). Pensioner 
utbetalades för sammanlagt 4,5 miljarder euro (4,2 miljarder euro) till 460 000 pensionstagare.

• Ilmarinens placeringsportfölj gav i januari–september en avkastning på 8,2 procent (3,0 procent 
1.1–30.9.2018), dvs. 3,7 miljarder euro (1,4 miljarder euro). Placeringarnas marknadsvärde uppgick vid 
utgången av september till 49,1 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 4,2 procent. 

• Solvensen stärktes. I slutet av september uppgick solvenskapitalet till 10 105 (8 918) miljoner euro och 
solvensnivån var 125,4 (123,7) procent.
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VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR JOUKO PÖLÖNENS ÖVERSIKT 

"Den starka utvecklingen under början av året fortsatte under 

det tredje kvartalet och totalresultatet steg till 1,3 miljarder euro 

tack vare goda placeringsintäkter. Ilmarinens placeringar av-

kastade 8,2 procent i januari–september, dvs. 3,7 miljarder euro 

och placeringstillgångarna ökade rekordartat till 49,1 miljarder 

euro. Kundbeståndet ökade, kostnaderna sjönk och kostnads-

effektiviteten förbättrades ytterligare.  

 I januari–september var premieinkomsten 4,3 miljarder euro. 

Premieinkomst från de övriga arbetspensionsbolagen överför-

des till Ilmarinen för 55 miljoner euro, och även nyförsäljningen 

av försäkringar var gynnsam. Mätt enligt premieinkomsten var 

kundanskaffningen 180 miljoner euro netto. Vi utbetalade 4,5 

miljarder euro i pensioner till 460 000 pensionstagare. Vi satsa-

de på att förbättra serviceupplevelserna och på att effektivera 

processerna, vilket syns i form snabbare handläggningstider för 

pensionsansökningarna. 

Under januari–september utfärdade vi sammanlagt nästan  

27 000 nya pensionsbeslut. Antalet invalidpensioner fortsatte 

att öka. Antalet ansökningar om invalidpensioner ökade med 

3,5 procent jämfört med året innan. Vi utbetalade över 370 

miljoner euro i invalidpensioner. Vi strävar efter att förebygga 

arbetsoförmåga och att förlänga yrkesbanorna genom att stöda 

våra kundföretag i arbetshälsoledning och genom yrkesinrik-

tade rehabiliteringsåtgärder. I januari–september genomförde 

vi över 1 800 projekt i syfte att förebygga risken för arbetsoför-

måga i våra kundföretag, vilka vi stödde med drygt två miljoner 

euro. Vi utfärdade 3 300 rehabiliteringsbeslut. I september ord-

nade vi redan för sjunde gången kampanjen Finlands gladaste 

företagare, som har som mål att fästa uppmärksamhet vid 

företagarnas arbetshälsa och välbefinnande. I tävlingen gavs 

sammanlagt 132 000 röster och till Finlands gladaste företagare 

bland 1 300 kandidater valdes fiskeriföretagare Olli Ojamo från 

Merikarvia.

 Placeringsintäkterna utvecklades gynnsamt i alla tillgångs-

klasser. Aktiekurserna steg både i Europa och i Förenta sta-

terna. Trots den avmattade ekonomiska tillväxten har förvänt-

ningarna på en fortsatt mycket låg räntenivå stött marknaden. 

Under årets tredje kvartal avkastade Ilmarinens placeringar 

2,2 procent och räknat från årets början 8,2 procent. Place-

ringstillgångarna ökade till 49,1 miljarder euro. Bäst avkastade 

aktieplaceringarna, 14,4 procent. Ränteplaceringarna avkas-

tade 4,2 procent och fastighetsplaceringarna 3,4 procent. Den 

långfristiga genomsnittliga årsavkastningen är 5,7 procent, 

vilket motsvarar en realavkastning på 4,2 procent. Solvens- 

kapitalet steg till 10,1 miljarder euro och solvensnivån stärktes 

till 125,4 procent. 

Då det gäller fastighetsplaceringarna fortsatte vi vårt lång-

siktiga arbete för att göra ansvarsfulla placeringar. Köpcentret 

Mall of Tripla som öppnade i Böle i Helsingfors i oktober fick 

högsta möjliga miljöklassificering på platinanivå. Cello i Esbo 

uppnådde såsom det första finländska köpcentret koldioxid-

neutralitet och belönades som Årets köpcentrum. Parkerings-

hallen vid Redi i Helsingfors belönades å sin sida som den 

bästa parkeringshallen i Europa och fick beröm bl.a. för sitt 

stora antal laddningsställen för elbilar. Ilmarinen är delägare i 

affärscentren. Av våra gamla fastigheter beviljades Posthuset 

och Grönqvistska huset i Helsingfors centrum LEED-miljöklas-

sificering. 

 Synergifördelarna av fusionen förra året syns i en bättre 

kostnadseffektivitet: driftskostnaderna sjönk, resultatet av 

omkostnadsrörelsen steg till 42 miljoner euro och omkost-

nadsprocenten som mäter kostnadseffektiviteten förbättra-

des från året innan med 11 procentenheter till 71 procent. 

Kostnadseffektiviteten gynnar direkt våra kunder: vi återbe-

talar omkostnadsresultatet i sin helhet till våra kundföretag i 

form av kundåterbäringar. 

 Statistikcentralen publicerade i september en ny befolk-

ningsprognos, enligt vilken den sjunkande nativiteten kommer 

att påskynda minskningen av antalet arbetsföra redan på 

2040-talet. Detta är en utmaning för finansiering av pensions-

systemet på lång sikt.  Samtidigt kämpar Finlands regering 

med att uppnå sysselsättningsmålet på 75 procent. I en sådan 

situation bör uppmärksamheten fästas förutom vid att skapa 

nya arbetsplatser även vid arbetsförmågan och på vilket sätt 

man kan få den nuvarande arbetsföra befolkningen att hållas 

i arbetsfört skick och kvar i arbetet. Förra året gick ca 20 000 

personer i invalidpension och andelen invalidpensioner ökar 

fortfarande. Om samma utveckling fortsätter, kommer över  

80 000 arbetsföra personer att lämna arbetsmarknaden under 

regeringsperioden. Upprätthållandet av arbetsförmågan och 

förebyggandet av invalidpensionsrisken kräver gemensamma 

satsningar av arbetstagarna, arbetsgivarna, pensionsanstalter-

na och hela samhället.”
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NYA PENSIONSBESLUT JANUARI−JUNI 2019

ILMARINENS DELÅRSRAPPORT 1.1–30.9.2019

1−9/2019 1–9/2018 Förändring, %

Ålderspension 10 158 9 767 4

Förtida ålderspension 2 593 2 149 21

Invalidpension 7 064 6 183 14

Familjepension 3 639 3 725 -2

Beslut om rätten till rehabilitering 3 321 3 287 1

Arbetslivspension 12 12 0

Nya pensionsbeslut sammanlagt 26 787 25 123 7

OMVÄRLDEN OCH PLACERINGSMARKNADEN
Oron för en uppbromsning av den ekonomiska till-
växten ökade under början av hösten. Den långvariga 
konjunkturuppgången har börjat visa tecken på avmatt-
ning. Särskilt i Tyskland har de ekonomiska utsikterna 
försvagats snabbt speciellt som en följd av minskad 
efterfrågan inom bilindustrin. Även i Förenta staterna 
har förväntningarna på en fortsatt ekonomisk tillväxt 
försvagats, och de penningpolitiska lättnaderna väntas 
fortsätta. Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen 
ökar också den ekonomiska osäkerheten i Europa. 
Inflationsförväntningarna har varit fortsatt låga. Förvänt-
ningarna på en mycket stimulerande penningpolitik har 
blivit allt starkare. Handelskriget mellan Förenta stater-
na och Kina har ökat osäkerheten på finansmarknaden. 
Fastän den senaste tidens händelser har gett tro på att 
tvisterna kan minskas, har osäkerheten tidvis över-
skuggat finansmarknadens utveckling. I Kina har den 
ekonomiska tillväxten avmattats.

Finlands ekonomi har fortsatt att växa under början 
av året, fastän tillväxten väntas vara långsammare än 
under de senaste åren. Enligt Finlands Näringslivs ny-
aste konjunkturprognos väntas löntagarnas lönesumma 
öka med 3,7 procent år 2019, medan årsförändringen 
i BNP väntas bli 1,2 procent. Utvecklingen av syssel-
sättningen och lönesumman är centrala med tanke på 
finansieringen av pensionssystemet. Den svaga nativi-
tetsutvecklingen har under den senaste tiden ökat oron 
för att pensionssystemets finansiering är ohållbar.

Räntenivån har fortsatt att gå ner i Europa. Den 
10-åriga tyska statslåneräntan sjönk exempelvis till 
-0,6 procent under det tredje kvartalet. Den europeiska 
aktiemarknaden var svagt stigande under årets tredje 
kvartal. Trots den avmattade ekonomiska tillväxten har 
förväntningarna på en fortsatt mycket låg räntenivå 
stött marknaden. Från ingången av året till utgången av 
september har aktiekurserna klart stigit både i Euro-
pa och i Förenta staterna. Kursökningen var över 15 
procent.

FÖRSÄKRINGSVERKSAMHET
Premieinkomsten uppgick under januari–september till 
4,3 miljarder euro (4,0 miljarder euro). Kundbeståndet 
har utvecklas gynnsamt och antalet försäkringar upp-
gick i slutet av september till sammanlagt 152 873  
(147 813) stycken. Antalet ArPL-försäkringar var  
76 780 (73 370) stycken. Även kundanskaffningen 
utvecklades gynnsamt. Mätt enligt premieinkomsten 
uppgick kundanskaffningen netto under det tredje kvar-
talet till 180 (78) miljoner euro. Den positiva kundom-
sättningen var nästan 96 procent på årsnivå.

I slutet av september hade Ilmarinen sammanlagt 
459 551 (459 993) pensionstagare, till vilka bolaget 
från årets början betalade ersättningar för totalt 4 519 
(4 243) miljoner euro. I januari–september utfärdades 
sammanlagt 26 787 (25 123) nya pensionsbeslut. An-
talet invalidpensionsbeslut ökade från året innan med 
14 procent. En del av ökningen kan förklaras med en 
effektivare handläggningsprocess, men antalet ansök-
ningar har också fortsatt att öka. Bolaget utfärdade 
3 321 (3 287) nya rehabiliteringsbeslut. Sammanlagt 
utfärdades 49 662 (41 858) pensionsbeslut. 

PLACERINGSINTÄKTER
Ilmarinens placeringar till verkligt värde uppgick vid 
utgången av det tredje kvartalet 2019 till sammanlagt 
49 105 miljoner euro (46 024). Avkastningen på place-
ringarna till verkligt värde var 8,2 (3,0) procent. 
Inflationen var 0,8 procent i slutet av september och 
realavkastningen på Ilmarinens placeringar var 7,4 
procent under januari–september. Den årliga medelav-
kastningen till verkligt värde har under de senaste fem 
åren varit 5,1 procent, vilket motsvarar en årlig realav-
kastning på i genomsnitt 4,6 procent. Räknat sedan år 
1997 har totalavkastningen på Ilmarinens placeringar 
till verkligt värde varit i genomsnitt 5,7 procent per år. 
Detta motsvarar en årlig realavkastning på 4,2 procent. 

Ränteplaceringarnas andel av placeringsbeståndet 
var 33,6 (37,7) procent och avkastningen till verkligt 
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PLACERINGARNAS FÖRDELNINGPLACERINGSINTÄKTER 2011–Q3/2019

30.9.2019, 49,1 md euro
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16,0
33 %

22,4
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6,1
13 %

3,2
7 %

Ränteplaceringar

Aktieplaceringar

Fastighetsplaceringar

Övriga placeringar

värde var 4,2 (0,6) procent. Deras marknadsvärde 
uppgick till sammanlagt 16 509 (17 361) miljoner euro. 
Masslånens andel av Ilmarinens placeringstillgångar var 
29,0 (31,9) procent och avkastningen 4,5 (0,5) procent. 
Andelen övriga finansiella instrument och insättningar 
av placeringstillgångarna utgjorde 2,6 (3,7) procent och 
avkastningen var 3,0 (0,2) procent. Lånefordringarna 
utgjorde 2,1 (2,1) procent av placeringstillgångarna och 
avkastningen på dem var 2,8 (2,6) procent. Masslå-
nens modifierade duration var 2,0 (0,8) år. 

Andelen noterade och icke-noterade aktieplaceringar 
samt andelen kapitalplaceringar var 47,2 (42,8) pro-
cent av alla placeringar. Deras värde uppgick i slutet 
av september till 23 178 (19 692) miljoner euro. An-
delen noterade aktier i riskfördelningen var 36,6 (32,5) 
procent. Andelen inhemska aktieplaceringar av de 
noterade aktieplaceringarna var 29,3 (26,8) procent. 
Avkastningen på aktieplaceringarna räknat till verkligt 
värde var 14,4 (6,0) procent. Avkastningen på noterade 
aktieplaceringar var 15,3 (4,1) procent. 

Fastighetsplaceringarna uppgick vid utgången av 
september till 6 174 (6 096) miljoner euro. Fastighets-
placeringarnas andel av alla placeringar var 12,6 (13,2) 
procent, av vilka 1,1 (1,3) procentenheter var indirekta 
placeringar. Totalavkastningen på fastighetsplacering-
arna uppgick till 3,4 (3,9) procent. Avkastningen på de 
direktägda fastigheterna var 3,5 (3,3) procent. 

 I slutet av september utgjordes cirka 6,6 (6,2) 
procent av placeringstillgångarnas marknadsvärde av 
placeringar i hedgefonder, råvaruplaceringar och övriga 
placeringar. De gav sammanräknat en avkastning på 
-1,1 (-5,4) procent och deras värde i slutet av juni var 
3 245 (2 875) euro.  

RESULTAT OCH SOLVENS
Ilmarinens totalresultat till verkligt värde uppgick i 
början av året till 1 324 (-211) miljoner euro. Resultatet 
av placeringsverksamheten till verkligt värde var 3 739 
(1 373) miljoner euro, försäkringsrörelsens resultat -41 
(-21) miljoner euro och resultatet av omkostnadsrörel-
sen 42 (25) miljoner euro. Omkostnadsprocenten som 
mäter kostnadseffektiviteten förbättrades under början 
av året till 71 (82) procent.

Solvensen stärktes med 1,7 procentenheter jämfört 
med årsskiftet. Solvenskapitalet uppgick i slutet av 
september till 10 105 (8 918) miljoner euro. Det egna 
kapitalet som ingår i solvenskapitalet uppgick till 181 
(174) miljoner euro, värderingsdifferensen mellan verk-
liga värden och redovisade värden var 8 391 (5 751) 
miljoner euro och det ofördelade tilläggsförsäkrings- 
ansvaret var 1 581 (3 041) miljoner euro. 

De försäkringstekniska avsättningarna uppgick till  
42 722 (40 626) miljoner euro. I ansvarsskulden på 
39 767 (37 556) miljoner euro beaktas inte ofördelat 
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SOLVENS 2010–Q3/2019

TOTALRESULTAT, mn €
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tilläggsförsäkringsansvar eller arbetspensionsförsäk-
ringsavgifter som bör betraktas som öppna fordringar 
för grundförsäkring enligt FöPL.

Solvensnivån var 125,4 (123,7) procent vid utgången 
av september. Solvenskapitalet var 1,5-faldigt (1,6) i 
förhållande till solvensgränsen.  

PERSONAL
Personalens energinivå har i år följts upp mer aktivt 
än tidigare med hjälp av pulsenkäten Työvire. Enligt 
enkäterna är vår arbetsenergi på utmärkt nivå (4,0 
på skalan 1–5). Personalens vilja att rekommendera 
bolaget (Employee Net Promoter Score, dvs. eNPS) 

Q3/2019
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förbättrades i enkäten som genomfördes i augusti och 
var +16 (på skalan -100–+100). 

Vår förnyade organisation inledde sitt arbete den 1 
juli och under det tredje kvartalet har vi fokuserat på att 
etablera de nya rollerna och verksamhetssätten. I en-
lighet med vår strategi är vårt mål att bygga en lättrörlig 
och inspirerande arbetsplats samt att främja en kultur 
av kontinuerlig förbättring och förnyelse. För att stöda 
detta ordnade vi i augusti en aktivitetseftermiddag för 
hela personalen och på chefsdagarna i september dryf-
tade vi verkställandet av strategin och utvecklandet av 
vår verksamhetskultur. Vi lanserade priset Kuukauden 
ilmaveivi (Månadens zorromål), vars mål är att lyfta fram 
framgångsrika prestationer. Vi stärkte gemenskapen 
genom att på nytt delta i FRK:s insamling Kedjereaktion 
samt i Kilometertävlingen, inom ramen för vilken vår 
personal cyklade sammanlagt 78 000 km under som-
marens lopp. Genom att stöda motion på väg till och 
från arbetet sporrar vi personalen att sköta sitt välbefin-
nande och att samtidigt minska utsläppen.   

FRAMTIDSUTSIKTER
Den ekonomiska tillväxten väntas fortsätta, men 
avmattas både i Finland och i de övriga industrilän-
derna. Internationella valutafonden IMF försvagade sin 
prognos om världsekonomins utveckling och förutser 
nu en tillväxt på 3,0 procent för innevarande år, vilket 
skulle vara den lägsta tillväxttakten sedan finanskri-
sen. I Finland förutsåg finansministeriet en tillväxt på 
1,5 procent för innevarande år och på 1,0 procent för 
nästa år.   

Avmattningen av den ekonomiska tillväxten och sär-
skilt företagens resultatutveckling står i nyckelställning 
vid bedömningen av framtidsutsikterna. Det är san-
nolikt att företagens resultatutveckling försvagas den 
närmaste tiden då världsekonomins tillväxt tynar. En 
låg räntenivå kommer att stöda finansmarknaden även 
inom den närmaste framtiden. De penningpolitiska 
lättnaderna fortsätter inom euroområdet, men möjlig-
heterna att stöda en aktieuppgång med en mycket lätt 
penningpolitik börjar vara begränsade. Avmattningen 
av den ekonomiska tillväxten i Kina försvagar den glo-
bala efterfrågan.

De viktigaste riskerna med tanke på Ilmarinens 
verksamhet och arbetspensionssystemet ansluter sig 
till utvecklingen av sysselsättningen och lönesumman, 
osäkerheten på placeringsmarknaden samt till utveck-
lingen av befolkningsstrukturen och nativiteten, som 
varit exceptionellt låg de senaste åren.

Mer information
Jouko Pölönen, verkställande direktör, tfn 050 1282 

Mikko Mursula, vice verkställande direktör, placeringar,  

tfn 050 380 3016 

Liina Aulin, kommunikation, tfn 040 770 9400
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RESULTATANALYS, mn euro 1.1–30.9.2019 1.1–30.9.2018 1.1–31.12.2018

Resultatets uppkomst

Försäkringsrörelsens resultat -40,8 -21,3 -40,5

Resultatet av placeringsverksamheten till verkligt värde 1 322,0 -214,6 -1 592,1

   + Nettointäkter av placeringsverksamheten till verkligt värde 3 739,1 1 372,6 -641,6

  -  Avkastningskrav på ansvarsskulden -2 417,0 -1 587,2 -950,5

Resultat av omkostnadsrörelsen 42,2 24,9 29,9

Övrigt resultat 0,4 0,0 21,6

Totalresultat     1 323,7 -211,0 -1 581,0

SOLVENS OCH SOLVENSGRÄNSER 30.9.2019 30.9.2018 31.12.2018

Solvensgräns, mn euro 6 655 6 101 5 592

Solvenskapitalets maximibelopp, mn euro 19 964 18 304 16 776

Solvenskapital , mn euro 10 105 10 044 8 918

Solvensnivå % 1) 125,4 127,0 123,7

Solvensställning 2) 1,5 1,6 1,6

BIFOGADE GRAFER:

1) Pensionstillgångar i förhållande till ansvarsskulden enligt 11 § 10 punkten i SHM:s förordning (614/2008). Alla år presenteras i en ny 
redovisningsform.

2) Solvenskapital i förhållande till solvensgränsen.

SAMMANFATTNING AV NYCKELTALEN 1.1–30.9.2019 1.1–30.9.2018 1.1–31.12.2018

Premieinkomst, mn euro 4 347 4 031 5 410

Nettointäkter av placeringsverksamheten till verkligt värde, mn euro 3 739 1 373 -642

Nettointäkter av placeringsverksamheten på sysselsatt kapital, % 8,2 3,0 -1,4

30.9.2019 30.9.2018 31.12.2018

Ansvarsskuld, mn euro 42 722 37 184 40 626

Solvenskapital, mn euro 1) 10 105 10 044 8 918

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

Pensionstillgångar, mn euro  2) 49 871 47 228 46 474

   solvensnivå % 125,4 127,0 123,7

ArPL-lönesumma, mn euro 3) 22 031 15 426 20 568

FöPL-arbetsinkomstsumma, mn euro 3) 1 674 1 262 1 682

1) Räknat enligt gällande författningar vid respektive tidpunkt (motsvarande princip gäller också för de andra solvensnyckeltalen).
2) Ansvarsskuld + solvenskapital enligt 11 § 10 punkten i SHM förordning (614/2008). Ansvarsskuld + värderingsdifferenser fram till 2016.
3) En uppskattning av de försäkrades löne- och arbetsinkomstsumma för hela året.
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1) Inkluderar upplupna räntor.
2) Inkluderar kassa och banktillgodohavanden samt fordringar och 

skulder som gäller köpesumma.
3) Inkluderar även blandfonder, om de inte kan hänföras annanstans.
4) Inkluderar kapitalfonder och mezzaninefonder samt infrastruktur-

placeringar.
5) Inkluderar även onoterade fastighetsinvesteringsbolag.
6) Inkluderar alla slag av andelar i hedgefonder oberoende av fondens 

strategi.
7) Inkluderar poster som inte kan hänföras till övriga placeringsslag.
8) Förändringen av marknadsvärdet mellan början och slutet av 

rapporteringsperioden – kassaflöden under perioden. Med kassa-
flöde avses skillnaden mellan försäljning/intäkter och köp/kostnader.

9) Sysselsatt kapital = Marknadsvärdet i början av rapporteringsperioden 
+ dagligen/månatligen tidsavvägda kassaflöden.

PLACERINGSFÖRDELNING 
TILL VERKLIGT VÄRDE   BASALLOKERING RISKFÖRDELNING

30.9.2019  30.9.2018    31.12.2018 30.9.2019 30.9.2018 31.12.2018

 mn euro %  mn euro %  mn euro % mn euro        %        %        %

Ränteplaceringar sammanlagt 16 508,5 33,6 17 522,4 37,3 17 360,7 12 772,0 26,0 40,0 30,5 30,5

Lånefordringar 1) 1 008,8 2,1 975,1 2,1 954,0 1 008,8 2,1 2,1 2,1 2,1

Masskuldebrevslån 14 230,4 29,0 15 339,8 32,7 14 695,0 9 634,7 19,6 12,8 7,9 7,9

Övriga finansmarknadsinstrument och depositioner1) 2) 1 269,4 2,6 1 207,5 2,6 1 711,7 2 128,6 4,3 25,2 20,5 20,5

Aktieplaceringar sammanlagt 23 178,2 47,2 20 910,6 44,5 19 692,1 23 025,4 46,9 45,1 42,7 42,7

Noterade aktier ³) 18 115,7 36,9 16 567,0 35,3 14 997,4 17 962,9 36,6 35,9 32,5 32,5

Kapitalplaceringar 4) 4 191,0 8,5 3 580,5 7,6 3 752,3 4 191,0 8,5 7,6 8,2 8,2

Onoterade aktier 5) 871,5 1,8 763,1 1,6 942,4 871,5 1,8 1,6 2,0 2,0

Fastighetsplaceringar sammanlagt 6 173,9 12,6 6 009,3 12,8 6 096,4 6 192,1 12,6 12,8 13,3 13,3

Direkta fastighetsplaceringar 5 621,3 11,4 5 415,9 11,5 5 508,0 5 622,2 11,4 11,5 12,0 12,0

Fastighetsplaceringsfonder och fondföretag 552,7 1,1 593,4 1,3 588,4 569,8 1,2 1,3 1,3 1,3

Övriga placeringar  3 244,6 6,6 2 532,6 5,4 2 874,8 5 458,9 11,1 14,4 14,0 14,0

Placeringar i hedgefonder 6) 2 420,9 4,9 1 732,2 3,7 2 000,2 2 420,9 4,9 3,7 4,3 4,3

Råvaruplaceringar 30,7 0,1 -2,1 0,0 20,1 91,9 0,2 0,0 0,2 0,2

Övriga placeringar 7) 793,0 1,6 802,5 1,7 854,6 2 946,2 6,0 10,7 9,4 9,4

Placeringar sammanlagt 49 105,3 100,0 46 974,8 100,0 46 024,0 47 448,4 96,6 112,4 100,4 100,4

Derivatens inverkan 1 656,9 3,4 -12,4 -0,4 -0,4

Placeringar till verkligt värde 49 105,3 100,0 46 974,8 100,0 46 024,0 49 105,3 100,0 100,0 100,0 100,0

NETTOINTÄKTER AV PLACERINGSVERK-
SAMHETEN TILL VERKLIGT VÄRDE

PLACERINGSV.
NETTOINTÄKT

MARKNADSVÄRDE8)

SYSSELSATT
KAPITAL

9)

AVKASTNING 
PÅ SYSSELSATT 

KAPITAL, %

AVKASTNING 
PÅ SYSSELSATT 

KAPITAL, %

AVKASTNING 
PÅ SYSSELSATT 

KAPITAL, %

30.9.2019 30.9.2019 30.9.2019 30.9.2018 31.12.2018

mn euro mn euro % % %

Ränteplaceringar sammanlagt 687,9 16 236,2 4,2 0,6 0,0

Lånefordringar 1) 26,5 940,9 2,8 2,6 3,4

Masskuldebrevslån 620,0 13 927,9 4,5 0,5 -0,3

Övriga finansmarknadsinstrument och insättningar 1) 2) 41,3 1 367,5 3,0 0,2 1,3

Aktieplaceringar sammanlagt 2 906,9 20 196,0 14,4 6,0 -3,6

Noterade aktier 3) 2 381,8 15 547,3 15,3 4,1 -9,7

Kapitalplaceringar 4) 475,7 3 771,0 12,6 14,1 18,0

Onoterade aktieplaceringar 5) 49,4 877,7 5,6 12,6 28,8

Fastighetsplaceringar sammanlagt 205,9 6 027,0 3,4 3,9 6,0

Direkta fastighetsplaceringar 190,9 5 462,9 3,5 3,3 5,3

Fastighetsfonder och fondföretag 15,0 564,2 2,7 9,4 11,8

Övriga placeringar sammanlagt -33,3 3 077,1 -1,1 -5,4 -10,1

Placeringar i hedgefonder 6) 162,7 2 120,2 7,7 3,7 2,9

Råvaruplaceringar 8,9 4,8 185,8 -73,1 151,9

Övriga placeringar 7) -204,9 952,1 -21,5 -18,8 -26,6

Placeringar sammanlagt 3 767,4 45 536,4 8,3 3,0 -1,3

Intäkter, kostnader och driftkostnader som inte hän-
förs till placerinsslag

-28,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Nettointäkter av placeringsverksamheten till 
verkligt värde

3 739,1 45 536,4 8,2 3,0 -1,4

Masskuldebrevsportföljens modifierade duration var 2 år.
1) Inkluderar upplupna räntor.
2) Inkluderar kassa och bank samt köpeskillingsfordringar och -skulder.
3) Inkluderar blandfonder om dessa inte kan hänföras till någon annan post.
4) Inkluderar kapitalfonder och mezzaninefonder samt placeringar i  
    infrastrukturen.

5) Inkluderar onoterade fastighetsplaceringsbolag.
6) Inkluderar alla typer av andelar i hedgefonder oberoende av fondens  
    strategi.
7) Inkluderar de poster som inte kan hänföras till andra placeringsslag.


