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ILMARINENS DELÅRSRAPPORT 1.1–30.6.2015
Gott placeringsresultat under början av året stärkte solvensen
Ilmarinens placeringsintäkter uppgick under det första halvåret till 6,2 procent. Tack vare placeringsintäkterna ökade Ilmarinens solvenskapital till 9,1 miljarder euro och solvensnivån till 33,2 procent.
De goda placeringsintäkterna under början av året var en följd av den kraftiga uppgången i aktiekurserna
under årets första kvartal. Bakom kursuppgången låg speciellt centralbankernas stimuleringsåtgärder, som
tryckte ner räntenivån särskilt i Europa. Osäkerheten och kurssvängningarna på aktiemarknaden ökade
emellertid under det andra kvartalet. Ilmarinen ändrade sin placeringsallokering under början av året genom att minska aktievikten något och genom att överföra tillgångar till ränteplaceringar.
Bäst var avkastningen på aktieplaceringar, vilka avkastade upp till 14 procent under början av året. På
grund av den låga räntenivån var avkastningen på ränteplaceringarna anspråkslösa 0,8 procent. Avkastningen på direkta fastighetsplaceringar under det första halvåret var 2,6 procent. Den genomsnittliga nominella avkastningen som räknats på pensionstillgångarna sedan år 1997 var 6,1 procent och realavkastningen var 4,3 procent om året. Ilmarinens pensionstillgångar uppgick i slutet av juni till sammanlagt 36,4
miljarder euro.

Försäkringsverksamhet
Ilmarinens premieinkomst 1.1–30.6.2015 uppgick till 2,125 miljarder euro, vilket innebär en ökning med
2,9 procent från året innan. ArPL-lönesumman som ligger till grund för avgifterna ökade med 1,2 procent
till 16,8 miljarder euro. Antalet försäkringar var nästan oförändrat, men antalet ArPL-försäkringar minskade något jämfört med motsvarande tidpunkt året innan. Det totala antalet försäkrade uppgick i slutet av
juni till cirka 540 000 personer.
I juni betalade Ilmarinen ut pension till sammanlagt cirka 320 000 pensionstagare. Under årets första hälft
betalade Ilmarinen ut cirka 2,198 miljarder euro i pensioner, vilket är 2,1 procent mer än under motsvarande tid förra året. Antalet nya pensionsbeslut var under årets början 11 070 stycken, vilket är 3 procent
färre än under föregående år.
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Resultat och solvens
Ilmarinens totalresultat under början av året räknat till verkligt värde var 1,245 miljarder euro. Resultatet
av placeringsverksamheten till verkligt värde uppgick till 1,395 miljarder euro. Nettointäkterna av placeringsverksamheten var 2,155 miljarder och ansvarsskulden ökade med 760 miljoner euro. Skillnaden mellan premieinkomsten och ersättningsutgiften var -146 miljoner euro. Ilmarinens driftskostnader uppgick
under början av året till 77 miljoner euro och omkostnadsresultatet var 17 miljoner euro. Omkostnaderna
uppskattas i år vara 77 procent av försäkringsavgiftens omkostnadsdelar.
Ilmarinens solvensställning, dvs. solvenskapital i förhållande till solvensgränsen var 2,4-faldig. Solvenskapitalet uppgick till 9,087 miljarder euro och ansvarsskulden till 30,614 miljarder. Utjämningsbeloppet
var 1,036 miljarder euro och pensionstillgångarna sammanlagt 36,411 miljarder. Det tilläggsförsäkringsansvar som är bundet till aktieavkastningen var 1,18 miljarder euro.

Framtidsutsikter
Trots den kraftiga utvecklingen av börskurserna under årets början är de ekonomiska utsikterna osäkra för
innevarande år. Den ekonomiska utvecklingen i Europa har delvis visat positiva tecken, men spänningarna
inom den internationella politiken och osäkerheten om huruvida den ekonomiska tillväxten i Kina ska fortsätta försvagar möjligheterna att förutse den ekonomiska utvecklingen.
Europeiska centralbanken fortsätter sitt program för köp av värdepapper, vilket förväntas hålla räntenivån
inom euroområdet på samma låga nivå som för närvarande. I Förenta staterna väntas centralbanken Federal Reserve däremot börja höja styrräntan under slutet av året, vilket kan öka svängningarna speciellt på
tillväxtländernas aktiemarknader och i deras valutakurser.
Utsikterna som gäller den ekonomiska utvecklingen i Finland är tämligen anspråkslösa och de finns inga
tecken på att denna extremt långa recessionsperiod kommer att avta. Inflationen har helt och hållet avstannat och lönesumman tillväxer mycket sakta. Dessa faktorer har bromsat upp tillväxttakten för premieinkomsten och pensionsutgiften och det skönjas ingen snabb förändring på denna utveckling.

Siffrorna i denna delårsrapport har inte genomgått revision och hänför sig till moderbolaget.

Ilmarinens uppgift är att garantera att 900 000 finländare får den pension som de intjänat i
sitt arbete. Med 550 experter hjälper vi våra kundföretag att nå framgång och att ta hand om
arbetstagarna så att de trivs i sitt arbete och kan gå i pension i så gott skick som möjligt. Vi innehar cirka en tredjedel av marknaden och placeringstillgångarna som utgör täckning för vårt
pensionsansvar uppgår till 36,4 miljarder euro.

