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Verksamhetsberättelse för räkenskapsperioden 2013



Totalresultatet var 1 558 (1 201) miljoner euro, och balansomslutningen enligt gängse värden
38,3 (35,7) miljarder euro.



Varma hade alltjämt den starkaste solvensen i branschen, 9 140 (7 716) miljoner euro, dvs.
31,6 (28,0) procent av ansvarsskulden.



Avkastningen av placeringarna var 9,0 (7,7) procent, och placeringarnas marknadsvärde 37,7
(34,4) miljarder euro.



Bolagets omkostnadsresultat var 32,0 (21,2) miljoner euro.

Det ekonomiska läget

Centralbankernas aktiva penningpolitik stödde ekonomin

En föraning om bättre tider spred sig från USA under finansåret 2013, och det världsekonomiska
läget ljusnade överlag. Även inom euroområdet började det problematiska läget stabilisera sig,
men den ekonomiska krisen är inte över ännu. Året präglades av centralbankernas kraftiga
penningpolitiska interventioner på marknaden och det starka uppsving som dessa ledde till särskilt
på de utvecklade ländernas börser.

I USA ökade tillväxten mot slutet av året. Detta berodde framför allt på att hushållens
konsumtionsefterfrågan tilltog i takt med att bostadsmarknaden stärktes och arbetslösheten
minskade. Allteftersom ekonomin har stärkts har också förväntningarna på att centralbanken ska
börja trappa ned sina penningpolitiska stimulansåtgärder ökat. Den amerikanska centralbanken
har emellertid signalerat att den tänker fortsätta med den penningpolitiska stimuleringen så länge
det behövs. Den ekonomiska återhämtningen i USA har varit långsam jämfört med tidigare
konjunkturcykler.

Europa eftersträvar balans och inväntar en starkare återhämtning

I euroområdet har problemländerna gjort framsteg med att balansera upp sin offentliga ekonomi,
och tillväxtförväntningarna är nu något högre. Eurons starka kurs utgör en utmaning för
konkurrenskraften i många euroländer. I slutet av året började de första tecknen på en
återhämtning skymta inom industriproduktionen. Om sparåtgärder vidtas samtidigt som lönerna
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fryses kan detta dock resultera i en minskad konsumtionsefterfrågan och långsammare inflation i
hela euroområdet. Europeiska centralbanken har uppgett sig vara tekniskt beredd också på en
negativ ränta.

Kapitalmarknaden utvecklades starkt under år 2013. Den fortsatt starka penningpolitiken i USA fick
värdepappersmarknaden att nå upp till rekordsiffror. Finansmarknaden upplever som bäst en
historiskt stram reglering och en våg inom byggande. Den åtstramade regleringen gör det
oundvikligen svårare för företag att få kredit och leder till att finansieringen blir dyrare.

Finlands ekonomi växte inte

Den ekonomiska utvecklingen i Finland var mycket svag år 2013. Finland hänger inte med i
jämförelseländernas tillväxttakt. Vår export återhämtar sig med fördröjning och vi kämpar med
stora utmaningar inom både näringsstrukturen och den offentliga ekonomin. Industrins
produktionssiffror och exportvolymer minskade, så även exportens förädlingsvärde. Sysselsättningsläget har försvagats men är fortfarande skäligt i förhållande till konjunkturläget. Detta
beror på att befolkningen blir allt äldre och den potentiella arbetskraften därmed inte ökar i samma
takt som tidigare. Den svaga tillväxten i kombination med befolkningens förändrade åldersstruktur
ökar hållbarhetsunderskottet inom Finlands offentliga ekonomi. Hållbarhetsunderskottet måste
avhjälpas. Här spelar arbetspensionssystemet en avgörande roll i och med att arbetspensionsmedlen ingår i nationens bokföring och pensionslagstiftningen återspeglar sig i utbudet på
arbetskraft.

Varmas strategiska val är en stark solvens

Varma har till uppgift att placera pensionsmedlen lönsamt och tryggt. Finanskrisen har varit en svår
prövning för pensionssystemen och de institutionella placerarna över hela världen. Varma har i det
rådande marknadsläget, som varit ytterst krävande och svårt att förutse, huvudsakligen satsat på
att värna om sin starka solvens. Med den riskprofil vi valt strävar vi efter att få så bra avkastning
som möjligt på våra placeringar för att trygga utbetalningen av pensioner. En stark solvens och
aktiv och omsorgsfull spridning av placeringarna är A och O i ett kärvt marknadsläge.

Målen att förlänga arbetskarriärerna och företagens ekonomiska förutsättningar stämmer inte
nödvändigtvis överens på kort sikt. Även många av Varmas kundföretag kämpar med svåra
förändringar. Vårt strategiska mål är att tillhandahålla verkningsfulla pensionsförsäkringstjänster.
Förmågan att förstå kundens behov framhävs i en ekonomisk brytningstid. Varma har gedigen
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erfarenhet och kompetens inom arbetspensioner och är en eftertraktad partner när det gäller
arbetsmiljöledning. Vi vill vara det effektivaste arbetspensionsbolaget och erbjuda våra kunder de
bästa kundåterbäringarna i branschen.

Arbetspensionssystemet står på en stabil finansieringsgrund och förmånerna är tryggade

Arbetsmarknadsorganisationerna har förbundit sig att förhandla om reformen av pensionssystemet
så att den träder i kraft i början av år 2017. Pensionsreformen förväntas förlänga arbetskarriärerna
med minst 1,5 år, varvid de tidigare avtalade trepartsförbindelserna uppfylls. En stabil
finansieringsbalans är en central styrka i det finländska arbetspensionssystemet för den privata
sektorn. Som en del av sysselsättnings- och tillväxtavtalet fastställde de centrala arbetsmarknadsorganisationerna de tidigare avtalade förhöjningarna av arbetspensionsavgifterna, vilket innebär att
den genomsnittliga arbetspensionsavgiften höjs till 24,4 procent år 2016.

I början av år 2013 publicerades internationella expertbedömningar av Finlands lagstadgade
arbetspensionssystem, dess nuläge och utvecklingsbehov. Arbetspensionssystemet fick mycket
positiv kritik. Experterna berömde framför allt systemets täckningsgrad, som garanteras genom
lag, beslutsprocessen, som bygger på trepartsbasis och eftersträvar konsensus, samt det stabila,
långsiktiga arbete som utförs för att säkerställa finansieringen.

Ett starkt arbetspensionssystem skapar stabilitet i ekonomin och samhället, eftersom ansvaret för
pensionerna är långsiktigt. Ett hållbart pensionssystem bygger på längre arbetskarriärer, allmänhetens förtroende för pensionssystemet, rättvisa mellan generationerna samt bättre arbetshälsa
bland befolkningen. Längre arbetskarriärer och fondering av pensionerna håller ekonomin stabil
trots att åldersstrukturen förändras.

Omfattande projekt pågår i syfte att revidera regleringen av arbetspensionsbranschen. Under år
2014 fortsätter beredningen av förslag om hur solvensbestämmelserna ska utvecklas, regleringen
av arbetspensionsbolagens förvaltning preciseras, konkurrensen inom arbetspensionsbranschen
främjas och stödet av arbetsmiljöledning regleras.

Varma strävar för sin egen del efter att stärka pensionssystemet och trygga pensionerna genom att
bedriva en framgångsrik placeringsverksamhet, förbättra sin kostnadseffektivitet och erbjuda
effektiva arbetspensionsförsäkringstjänster, som hjälper både de försäkrade och försäkringstagarna att förlänga arbetskarriärerna.
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År 2013 uppgick den genomsnittliga ArPL-avgiften till 22,8 (22,8) procent av lönerna, varav
löntagarens andel var 5,15 (5,15) procent för personer under 53 år och 6,50 (6,50) procent för
personer äldre än så. FöPL-avgiften var 22,50 (22,50) procent av den fastställda arbetsinkomsten
för personer under 53 år och 23,85 (23,85) procent för äldre. Arbetspensionsavgiften höjs stegvis
under åren 2012−2016 med sammanlagt 2,0 procentenheter till 24,4 procent. Höjningen är större i
början och fördelas jämnt mellan arbetsgivarna och arbetstagarna.

Avkastningskravet på ansvarsskulden bestod av fondräntan på 3,0 (3,0) procent, avsättningskoefficienten för pensionsansvar och aktieavkastningskoefficienten. År 2013 var avsättningskoefficienten i genomsnitt cirka 0,94 procent och aktieavkastningskoefficienten 19,92 procent. Som
ränta för de äldsta återlånen, försäkringsavgifterna och vissa andra poster används en beräkningsränta, som var 4,0 procent under årets första hälft och 4,75 procent under årets andra hälft.

Varmas ekonomiska utveckling

Varmas totalresultat enligt gängse värden var 1 558 (1 201) miljoner euro. Totalresultatet per
kvartal varierade under räkenskapsperioden så att det första kvartalet uppvisade det bästa
resultatet och det andra det svagaste. Under den senare hälften av året uppvisade Varma en god
resultatutveckling.

Solvensbestämmelserna ändrades i början av år 2013. Ändringen påverkade inte Varmas
solvensställning.

Varmas solvens ökade med 1 424 miljoner euro under år 2013, och solvenskapitalet uppgick i
slutet av räkenskapsperioden till 9 140 (7 716) miljoner euro. Varma har den högsta solvensgraden
(solvenskapitalet i förhållande till ansvarsskulden) av alla centrala arbetspensionsbolag, 31,6
(28,0) procent. Solvenskapitalet var 2,2 (2,4) gånger högre än solvensgränsen, dvs. på stark nivå.
Solvensgränsen justeras enligt placeringarnas riskfylldhet. Varma har som strategiskt mål att
bibehålla sin starka solvens via en stabil avkastning och en effektiv verksamhet.

Varmas placeringsintäkter till gängse värden var 3 160 (2 492) miljoner euro, dvs. 9,0 (7,7) procent
på det placerade kapitalet. Den ränta som gottskrivs ansvarsskulden var 1 648 (1 303) miljoner
euro. Placeringsresultatet för 2013 uppgick således till 1 512 (1 189) miljoner euro. De
genomsnittliga nominella intäkterna av Varmas placeringsverksamhet för de fem senaste åren var
7,8 procent per år och för de tio senaste åren 5,6 procent per år. Driftskostnaderna understeg de
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omkostnadsdelar som ingår i försäkringsavgifterna med 24 (16) procent, och omkostnadsöverskottet var 32 (21) miljoner euro. Försäkringsrörelsens resultat var 15 (-9) miljoner euro.

I slutet av 2013 överfördes 105 (78) miljoner euro till det fördelade tilläggsförsäkringsansvaret för
att utdelas i form av kundåterbäringar. Överföringen till återbäringar utgjorde cirka 0,6 (0,4) procent
av de försäkrades uppskattade lönesumma.

Den sammanlagda ArPL-lönesumman för de försäkrade i Varma var år 2013 cirka 17,8 (17,7)
miljarder euro. Lönesumman uppskattas ha hållits på samma nivå som utfallet för 2012. Bolagets
premieinkomst var 4 258 (4 230) miljoner euro, varav ArPL-försäkringarna stod för 4 071 (4 041)
miljoner euro och FöPL-försäkringarna för 187 (190) miljoner euro.

Vid årets slut var 531 210 (539 740) personer försäkrade i Varma. Antalet gällande försäkringar
uppgick i slutet av 2013 till 66 740 (68 900) och dessa omfattade 39 810 (41 280) företagare och
491 400 (498 500) arbetstagare.

Under 2013 tecknades 3 796 (3 881) nya ArPL-försäkringar och 5 340 (5 782) nya FöPLförsäkringar.

Sammanlagt inlämnades 1 483 634 (1 476 812) inkomst- och anställningsanmälningar, av vilka 92
(90) procent inkom via olika elektroniska kanaler.

Varma iakttar principerna om god försäkringssed. Affärstransaktionerna med försäkringstagarna
genomförs på marknadsvillkor. Särskild uppmärksamhet fästs vid affärstransaktioner som gäller
finansiering av försäkringstagarens verksamhet, fastighetsaffärer och andra affärer samt hyreskontrakt. I Varma genomförs affärstransaktioner i anslutning till arbetspensionsförsäkring eller
placeringsverksamhet på självständig basis. Varma ser till att förmånerna i det gamla försäkringsbeståndet inte äventyras när nya tillgångar anskaffas i samband med kundöverföringarna.

Varma betjänar försäkringstagarna förutom genom egen kundkontaktverksamhet även via If
Skadeförsäkring Ab:s och Nordeakoncernens servicenät.

År 2013 utbetalades pensioner för sammanlagt 4 490 (4 222) miljoner euro. Antalet pensionstagare ökade, och vid årets slut betalade Varma ut ArPL- och FöPL-pensioner till cirka 333 762
(331 383) personer.
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Under årets lopp fattades 23 937 (22 031) nya pensionsbeslut. De nya pensionsbesluten var 8,7
procent och alla pensionsbeslut sammantaget 3,1 procent fler till antalet än år 2012. Antalet
ålderspensionsbeslut var 11 514 (10 229). Därtill fattades 5 461 (5 457) beslut om invalidpension.
Antalet deltidspensionsbeslut, 1 052 (842), ökade. Antalet beslut om fortsatt tidsbunden pension
var 5 871 (5 653) och antalet övriga beslut var 13 131 (13 960). Dessa inbegriper bland annat
beslut som fattas på grund av ändringar i rätten till pension.

Arbetspensionsrehabilitering är ett alternativ till invalidpension, och i Varma ökade rehabiliteringsvolymen fortsättningsvis. Rehabiliteringsverksamheten har visat sig vara effektiv. För tillfället
återvänder cirka 72 procent av alla rehabiliteringsklienter helt eller delvis till arbetsmarknaden.
Varma har varit en föregångare inom arbetspensionsrehabilitering i många år. Under 2013 hjälpte
Varma sina företagskunder i hanteringen av personrisker genom kundspecifik samordning av
tjänster i anslutning till arbetshälsa, rehabilitering och pensionslösningar, detta för att hjälpa
företagen att minska pensionskostnaderna och förlänga arbetskarriärerna. Varma deltog också i
finansieringen av kundernas projekt kring arbetsmiljöledning i enlighet med gemensamt överenskomna skriftliga planer och avtal, som ofta sträcker sig flera år framåt i tiden.

Antal försäkrade
ArPL 1)
FöPL
Sammanlagt
1)

omfattas av en registrerad APLtilläggspensionsförsäkring

Antal försäkringar
ArPL
Antal pensionstagare
Deltidspension
Familjepension
Invalidpension
Arbetslöshetspension
Ålderspension
Förtida ålderspension
Sammanlagt 2)

2)

FöPL-pensionstagare
APL/FöPL-tilläggspensionstagare

31.12.2013

31.12.2012

Förändring

491 400
39 810
531 210

498 460
41 280
539 740

-7 060
-1 470
-8 530

4 928

5 545

-617

26 930

27 620

-690

3 320
51 427
33 324
38
230 249
15 404
333 762

3 986
51 487
36 195
408
223 999
15 308
331 383

-666
-60
-2 871
-370
6 250
96
2 379

29 153
43 286

28 969
42 797

184
489
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Den elektroniska kommunikationen har ökat avsevärt i Varmas kundtjänst. Totalt 74,5 procent av
alla privatkunder som kontaktade pensionstjänsterna år 2013 gjorde det via nätet. Varmas
pensionstagare kan själva ändra sina adresser och kontonummer genom att logga in i
webbtjänsten med sina bankkoder. I Varmas webbtjänst kan kunderna få en färsk kalkyl över
ålders- och deltidspensionens storlek räknat utifrån olika pensioneringsåldrar, lämna in en
pensionsansökan och följa hur handläggningen av ansökan framskrider.

Varma skickar ett pensionsutdrag till sina arbetspensionsförsäkrade tre gånger per år. År 2013
skickades sammanlagt 235 287 pensionsutdrag (574 149). I utdraget anges uppgifterna om de
inkomster som påverkar pensionen samt beloppet för den arbetspension som har tjänats in fram till
slutet av föregående år. Pensionsutdraget fås också i elektronisk form via Varmas webbtjänst.

Ansvarsskulden

Varmas ansvarsskuld ökade med 5,5 (2,7) procent till 31 399 (29 767) miljoner euro. I ansvarsskulden ingår förutom de ökade premie- och ersättningsansvaren även fördelat tilläggsförsäkringsansvar, som används för kundåterbäringar, till ett belopp av 106 (79) miljoner euro, ofördelat
tilläggsförsäkringsansvar, som ingår i solvenskapitalet, till ett belopp av 1 301 (1 073) miljoner euro
samt ett tilläggsförsäkringsansvar som är bundet till aktieavkastningen och som fungerar som en
buffert för arbetspensionssystemets placeringsintäkter till ett belopp av 720 (190) miljoner euro.
Utjämningsbeloppet var 1 118 (1 108) miljoner euro.

Värdet på de tillgångar som utgör täckning för ansvarsskulden var vid årets slut 121 (118) procent
av ansvarsskulden.

Placeringsverksamheten

Värdet av Varmas placeringar uppgick vid utgången av året till 37 718 (34 406) miljoner euro, och
avkastningen enligt gängse värden var 3 160 (2 492) miljoner euro, dvs. 9,0 (7,7) procent. Alla
placeringskategorier uppvisade en positiv avkastning. Den genomsnittliga nominella avkastningen
för de fem senaste åren var 7,8 procent. I verksamhetsberättelsen presenteras uppgifterna om
placeringarnas värde och avkastning indelade enligt risk. I noterna till bokslutet anges hur
placeringarna och deras avkastning fördelar sig mellan de olika placeringskategorierna både enligt
gällande bestämmelser och indelade enligt risk.
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Fokus i Varmas placeringsverksamhet låg på aktiv riskhantering och trygga placeringar, och ett
centralt mål var att bibehålla en stark solvens. Under årets lopp minskade bolaget andelen
ränteplaceringar och ökade samtidigt andelen aktier och andra placeringar. I riskhanteringen
användes derivat i säkringssyfte och för att reglera risknivån i portföljen.

Ränteplaceringarna uppgick vid tidpunkten för bokslutet till 10 624 (10 666) miljoner euro och
fördelade sig enligt följande:
-

lånefordringar 2 026 (2 441) miljoner euro

-

statsobligationer 3 869 (4 052) miljoner euro

-

företagsobligationer 5 363 (5 347) miljoner euro

-

penningmarknadsinstrument -635 (-1 175) miljoner euro, av vilka derivatens inverkan 1 878
(1 910) presenteras separat.

Avkastningen på ränteplaceringarna var 1,2 (4,4) procent. Lånefordringarna avkastade 3,3 (3,2),
statsobligationerna -1,8 (3,6), företagsobligationerna 3,0 (8,1) och penningmarknadsinstrumenten
-0,4 (0,7) procent.

Den låga rådande räntenivån ledde till en tudelad avkastning på Varmas ränteplaceringar.
Avkastningen på lånefordringar och företagslån var god med tanke på den rådande räntenivån. I
fråga om statslånen tyngdes avkastningen ned dels på grund av att Varma höll sig till skuldebrev
emitterade av stater med den bästa kreditvärdigheten, dels för att de långa räntorna steg under
årets lopp.

Värdet på aktieplaceringarna var vid tidpunkten för bokslutet 14 756 (11 727) miljoner euro och
fördelade sig enligt följande: noterade aktier 11 579 (8 567) miljoner euro, kapitalplaceringar 2 175
(2 394) och onoterade aktieplaceringar 1 002 (766) miljoner euro. Avkastningen på aktieplaceringarna var 21,8 (14,5) procent. De noterade aktierna gav en avkastning på 23,7 (14,9),
kapitalplaceringarna en avkastning på 12,1 (13,0) och de onoterade aktieplaceringarna en
avkastning på 26,7 (15,5) procent.

Aktieplaceringarna stod för den bästa avkastningen av alla tillgångskategorier. Avkastningsutvecklingen för de noterade aktierna var mycket god, i och med att bolagen levererade höga
utdelningar och kursnivån steg kraftigt under året. De inhemska aktierna stod för den bästa
avkastningen i Varmas portfölj, och de amerikanska aktierna uppvisade en liknande värdestegring.
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Även kapitalplaceringarna och de onoterade aktierna uppvisade en god avkastning. Nästan hälften
av kapitalplaceringarna har koncentrerats till USA, och resten huvudsakligen till Europa och
Norden. Kapitalplaceringarna och de onoterade aktierna är en långsiktig tillgångskategori i Varmas
placeringsportfölj och har uppvisat en mycket god långsiktig avkastning.

Fastighetsplaceringarna uppgick vid tidpunkten för bokslutet till 4 304 (4 463) miljoner euro, varav
de direkta fastighetsplaceringarna stod för 3 739 (3 961) och fastighetsplaceringsfonderna för 565
(503) miljoner euro. Avkastningen på fastighetsplaceringar var 3,1 (4,5) procent, varav de direkta
fastighetsplaceringarna stod för 2,0 (4,6) och fastighetsplaceringsfonderna för 11,6 (3,1) procent.

Volymen på fastighetsaffärer i Finland förblev på låg nivå i början av 2013. De nya fastighetsfonderna som specialiserat sig på bostads- och vårdfastigheter kompletterade emellertid aktivt sina
portföljer med nya objekt. Mot slutet av året fick marknaden fart och affärsvolymen ökade avsevärt
till följd av den livliga handeln med affärslokaler. Varma placerade i nya fastigheter till ett värde av
84 miljoner euro. År 2013 byggde Varma 230 nya hyresbostäder i huvudstadsregionen. I fråga om
affärslokaler försköts tyngdpunkten från nybyggen till förbättring av enskilda affärslokaler samt
underhålls- och renoveringsprojekt. Förändringarna i det direktägda fastighetsbeståndets gängse
värden uppgick till sammanlagt -131 miljoner euro.

De övriga placeringarna i bokslutet uppgick till 6 157 (5 640) miljoner euro och bestod av
hedgefondsplaceringar 4 850 (3 779), råvaruplaceringar 201 (289) samt övriga placeringar 1 106
(1 571) miljoner euro. Avkastningen på övriga placeringar var 4,5 (6,0) procent.

För hedgefondernas del var 2013 ett lyckat år, och avkastningen på fondplaceringarna var 8,8
procent. Avkastningen utvecklades i jämn takt och fluktuerade endast i obetydlig grad under
räkenskapsperioden. Avkastningen på inflationsbundna placeringar påverkades av att de reella
räntorna steg och inflationen sjönk. Under räkenskapsperioden erbjöd tillgångskategorin övriga
placeringar som helhet avkastnings- och spridningsfördelar med fortsatt låg risknivå.

Marknadsrisken i samband med Varmas placeringar utgör den största risken för bolagets resultat
och solvens. Aktierna stod helt klart för den största andelen av denna marknadsrisk. VaR-talet,
som beskriver totalrisken i Varmas placeringar, uppgick till 1 118 (1 076) miljoner euro. Talet anger
med 97,5 procents sannolikhet största möjliga nedgång i placeringarnas marknadsvärde vid
normala förhållanden under en månad.
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Viktiga principer i Varmas ägarstyrning är att de företag där Varma är ägare har en högklassig
förvaltning, att verksamheten är transparent, att påverkningsmöjligheterna utnyttjas aktivt och att
incitamentsystemen för nyckelpersoner följs upp. År 2013 deltog Varma aktivt i bolagsstämmorna
och valberedningsarbetet i de finländska företag där bolaget är ägare. På webbplatsen finns en
förteckning över Varmas deltagande i valberedningarna för olika börsbolag.

Driftskostnader

För de driftskostnader som ska täckas med omkostnadsinkomsten i försäkringsavgiften använde
Varma 76 (84) procent av de erhållna omkostnadsdelarna som ingår i arbetspensionsförsäkringsavgifterna. Driftskostnadseffektiviteten förbättrades jämfört med föregående år framför allt tack
vare den striktare hanteringen av datasystemskostnader. En effektiv verksamhet gagnar kunderna
i form av kundåterbäringar. Varma strävar efter att förvalta både nuvarande och framtida pensionstagares tillgångar så effektivt som möjligt.

Högre effektivitet förutsätter förutom skalekonomi även kontinuerlig kontroll av personalresurserna
och i synnerhet datasystemskostnaderna, eftersom dessa står för merparten av Varmas driftskostnader. De totala driftskostnaderna minskade från året innan till 143 (149) miljoner euro.

Varma deltar aktivt i administrationen av arbetspensionsanstalternas gemensamma datasystem
och förutsätter såväl kostnadseffektivitet som transparens i kostnaderna.

Personalen

I tabellen nedan redogörs för det genomsnittliga antalet anställda och de utbetalda lönerna under
räkenskapsperioden.

Medelantal anställda
Moderbolaget
Löner och arvoden, mn euro
Moderbolaget
1)

2013

2012

2011

2010

2009

565

572

588

601

615

37,9

37,0

39,5

36,9

34,3

1)

Inkluderar inte lönerna i Tieto Esy Ab, eftersom dessa siffror fogas till koncernbolaget enligt kapitalandelsmetoden.

Medelantalet anställda i Tieto Esy Ab, som fogats till koncernbokslutet genom kapitalandelsmetoden, var 88 år 2013.
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I slutet av året arbetade 63 procent av de anställda på avdelningarna för pensionsförsäkring och
kundservice, 12 procent inom placeringsfunktionerna och 25 procent inom de övriga funktionerna.

Koncern- och intressebolag

I slutet av 2013 omfattade Varmakoncernen 205 (226) dotterbolag och 22 (21) intressebolag. De
viktigaste dotter- och intressebolagen är Tieto Esy Ab (50,1 procent), Försäkringsaktiebolaget
Garantia (30,5 procent), SATO Abp (45,7 procent), Technopolis Abp (24,0 procent) och NV
Kiinteistösijoitus Oy (45 procent). Därtill äger Varmakoncernen 50 procent av garantikapitalet i
Ömsesidiga försäkringsbolaget Kaleva. Majoriteten av dotter- och intressebolagen är fastighetsbolag.

Bolagets förvaltning

På Varmas bolagsstämma innehas rösträtten enligt följande: försäkringstagarna cirka 78 procent,
de försäkrade cirka 20 procent samt ägaren av garantikapitalet, Sampokoncernen, cirka 2 procent.

På bolagets ordinarie bolagsstämma den 21 mars 2013 invaldes följande personer till nya
ledamöter i förvaltningsrådet: Petri Castrén, Lauri Peltola, Juhani Pitkäkoski, Arja Talma, Leena
Vainiomäki och Satu Wrede. Som ledamöter i förvaltningsrådet fortsätter Juri Aaltonen, Martti
Alakoski, Berndt Brunow, Erkki Etola, Stig Gustavson, Tauno Heinola, Tapio Korpeinen, Tapio
Kuula, Päivi Kärkkäinen, Olli Luukkainen, Ilkka Nokelainen, Jari Paasikivi, Hannu Penttilä, Pertti
Saarela, Kari Sairo, Mika Seitovirta, Saana Siekkinen, Antti Sippola, Jorma J. Takanen, Kari Virta,
Anssi Vuorio och Göran Åberg.

På förvaltningsrådets sammanträde valdes Tapio Kuula till ordförande samt Martti Alakoski till vice
ordförande.

På bolagets ordinarie bolagsstämma valdes CGR Raija-Leena Hankonen och CGR Petri Kettunen
till revisorer, medan CGR Paula Pasanen och CGR-sammanslutningen KPMG Oy Ab valdes till
revisorssuppleanter.
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På sitt sammanträde den 3 december 2013 beslöt förvaltningsrådet att omvälja följande personer
som stod i tur att avgå från styrelsen: Johanna Ikäheimo, Kari Jordan och Veli-Matti Töyrylä. Petri
Niemisvirta, Jari Paasikivi och Antti Palola valdes till nya ledamöter. Styrelseordförande var Sakari
Tamminen och vice ordförande Kari Jordan och Mikko Mäenpää.

Varmas styrelse utnämnde vid sitt sammanträde den 22 augusti 2013 ekonomie doktor Risto Murto
till verkställande direktör från och med 1.1.2014. Styrelsen utnämnde den 9 oktober 2013 politices
magister Reima Rytsölä till direktör med ansvar för bolagets placeringsfunktion från och med
1.1.2014.

På sitt konstituerande möte den 31 januari 2014 valde Varmas styrelse Kari Jordan till ordförande
samt Jari Paasikivi och Antti Palola till vice ordförande.

Varma har på sin webbplats publicerat en aktuell utredning om förvaltnings- och styrningssystem
som grundar sig på rekommendationerna i den finska koden för bolagsstyrning. Varma ger ut en
delårsrapport varje kvartal. Bolaget vill att dess offentliga ekonomiska rapportering ska vara
transparent och förenlig med bästa praxis.
Eget kapital

Bolaget har 71 garantiandelar som innehas av Sampo Abp och Mandatum Livförsäkringsaktiebolag. Garantikapitalet uppgår till 11 941 342,78 euro och på detta betalas enligt bolagsordningen årligen ränta, vars storlek fastställs av bolagsstämman. Räntan får högst motsvara den
beräkningsränta som tillämpas i en försäkring enligt lagstiftningen om pension för arbetstagare
höjd med en procentenhet. Röstetalet för garantikapitalet på bolagsstämman är 420.

Riskhantering

Riskerna i anslutning till Varmas resultat och solvens påverkas huvudsakligen av placeringsverksamhetens resultat. Den väsentligaste operativa risken gäller datasystemen, som spelar en
central roll i synnerhet i handläggningen av pensioner och försäkringar med stora datasystem samt
i det nätverksbaserade verksamhetssätt som tillämpas inom arbetspensionssystemet.

I arbetspensionssystemet kan likviditetsrisken kontrolleras, dels för att pensionsutgiften kan
förutses med stor sannolikhet, dels för att huvudvikten i placeringarna ligger på likvida instrument.
Riskerna i samband med Varmas försäkringsrörelse, vilka inte är betydande, hänger samman med
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att de insamlade försäkringsavgifterna och ansvarsskulden för dem ska vara tillräckliga i
förhållande till de pensioner som bolaget ansvarar för.

I Varmas placeringsplan fastställs bland annat allmänna mål för betryggande placeringar, målen
för placeringarnas spridning och likviditet samt principerna för valutarörelsen. Styrelsen bedömer
riskerna i bolagets placeringar i fråga om värdeförändring, förväntad avkastning, trygghet och
valutarörelse samt bolagets risktolerans när det gäller placeringar inklusive en bedömning av
solvensställningens utveckling. Grundallokeringen, som anges i placeringsplanen, bestämmer
grundnivån för totalrisken i placeringsportföljen. Avvikelser från grundallokeringen kan göras inom
ramen för separat fastställda gränser. Maximirisknivån dimensioneras så att verksamhetskapitalet
efter en värdeminskning på 25 procent i de noterade aktieplaceringarna och en del av hedgefondsplaceringarna ligger på en nivå som överstiger minimibeloppet av verksamhetskapitalet med minst
ett belopp som motsvarar VaR-talet, dock alltid minst på solvensgränsen. Spridningen av
placeringsportföljen grundar sig på allokering som tar hänsyn till tillgångskategoriernas
avkastningskorrelationer. Riskerna kontrolleras bland annat genom att man sprider placeringarna
på olika tillgångskategorier och objekt, analyserar placeringsbeståndet och placeringsobjekten,
undviker riskkoncentrationer, tillämpar en betryggande säkerhetspolitik och försiktig värderingspraxis, använder derivat samt tillämpar övervaknings- och uppföljningssystem.

I noterna till bokslutet redogörs närmare för försäkringsrisker, placeringsrisker, operativa risker och
övriga risker samt hur dessa hanteras. Därtill presenteras kvantitativa uppgifter.

Utsikter inför framtiden

Världsekonomin börjar återhämta sig och de ekonomiska problemen i euroområdet börjar komma i
balans, vilket skapar rum för tillväxt. Tecknen på en starkare produktionstillväxt inom industrin blev
allt tydligare mot slutet av året. Den starka eurokursen kommer dock att belasta många länders
priskonkurrenskraft en lång tid framöver.

Finland står inför många utmaningar i sin ekonomi, trots att den stärkta globala efterfrågan
förväntas dra vår ekonomi framåt i en något bättre riktning i år. Konjunkturutsikterna för de
närmaste månaderna är alltjämt svaga. Vår näringsstruktur har förändrats och exportens
förädlingsvärde har minskat som en följd av utvecklingen under en längre tid. Finland behöver nu
nya källor till tillväxt.

14 (14)

13.2.2014

Kapitalmarknaden har utvecklats starkt i Finland, särskilt om man ser till det realekonomiska läget.
Detta visar att placerarna litar på de finländska företagens lönsamhet i framtiden. Om centralbankerna ändrar sin penningpolitik kan detta skapa oro på marknaden. Experterna är inte helt
överens om vilka effekter en stramare penningpolitik skulle ha på kapitalmarknaden, men det
väsentliga är att åtgärderna vidtas i rätt tid och dimensioneras rätt.

Arbetspensionssystemet för den privata sektorn står på en stabil finansiell grund och erbjuder de
försäkrade stabila förmånsbaserade pensioner. Vi vill vara en föregångare inom arbetspensioner
och en pålitlig samarbetspartner för våra kunder. Varma betonar arbetspensionsbolagens ansvar
när det gäller att bedriva professionell placeringsriskhantering och förespråkar ökad effektivitet och
transparens samt bättre konkurrensförutsättningar i branschen. Ett arbetspensionsförsäkringsbolag
ska fullgöra sin uppgift så effektivt som möjligt för nuvarande och framtida pensionstagare.

