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Meddelande 13.2.2014
Varmas bokslut 2013: Placeringarna gav en avkastning på 3,2 miljarder euro
Totalavkastningen på Varmas placeringar steg till 9,0 % tack vare aktierna år 2013. Det goda
placeringsresultatet ledde till en rekordstark solvens i slutet av året.
– Varmas placeringar gav en god avkastning och vår solvens är därför rekordstark. Ur placeringsperspektiv
har tiden efter finanskrisen varit ljus trots det osäkra ekonomiska läget, och samtidigt har den nationella
solvenslagstiftningen gjort det möjligt för oss att placera våra medel lönsamt, säger Varmas verkställande
direktör Risto Murto.
Varmas placeringar uppvisade vid årets slut ett värde på 37,7 (34,4) miljarder euro och en avkastning på 9,0
(7,7) %. Tack vare den goda avkastningsutvecklingen stärktes solvensen till 9,1 miljarder euro, dvs. 31,6
(28,0) % av ansvarsskulden. Varmas starka solvens fungerar som en bra buffert mot fluktuationerna på
kapitalmarknaden.
Den genomsnittliga nominella avkastningen på Varmas placeringar var 7,8 % för de fem senaste åren och
5,6 % för de tio senaste åren.
Aktierna gav den bästa avkastningen
Aktierna stod för den bästa avkastningen av alla tillgångskategorier, 21,8 (14,5) %. I Varmas aktieportfölj gav
de inhemska börsaktierna den bästa avkastningen, 33,7 (21,3) %, och de amerikanska aktierna uppvisade
också en stark utveckling, 31,8 (14,9) %. Även kapitalplaceringarna och de onoterade aktierna gav en bra
avkastning på 12,1 % respektive 26,7 %.
– Aktiekurserna är laddade med stora förväntningar på att bolagens resultat ska förbättras. Aktiepriserna
sjunker hastigt vid minsta tecken på försvagade resultatförväntningar, konstaterar Reima Rytsölä, direktör
med ansvar för Varmas placeringar.
Avkastningen på ränteplaceringar 1,2 (4,4) % sjönk på grund av Varmas försiktiga risktagningspolitik:
statslåneplaceringarna koncentrerades till skuldebrev emitterade av stater med den bästa kreditvärdigheten.
Totalavkastningen på Varmas fastighetsplaceringar, 3,1 (4,5) %, påverkades av de nedskrivningar av
gängse värden som gjordes under årets lopp.
För hedgefonderna var 2013 ett bra år, vilket höjde avkastningen på Varmas övriga placeringar till 4,5 %.
Hedgefonderna stod för 13 % av portföljen och uppvisade en fin avkastning på 8,8 (6,8) %.
Varma ökade aktieplaceringarnas och minskade ränteplaceringarnas andel under 2013.
Driftskostnadseffektivitet gav större kundåterbäringar
Varma förbättrade sin driftskostnadseffektivitet och använde 76 (84) % av de omkostnadsdelar som ingår i
arbetspensionsförsäkringsavgiften. Effektiviteten gynnar kunderna; totalt 105 (78) miljoner euro reserverades
för kundåterbäringar, dvs. 0,6 % av ArPL-lönesumman.
Vid årets slut hade Varma 531 200 (539 700) försäkrade och 333 700 pensionstagare. I pensioner
utbetalades ett 6 % högre belopp än året innan, dvs. 4,8 (4,5) miljarder euro.
Utsikter för framtiden
Man kan se ljusglimtar i både den globala och den amerikanska ekonomin. I Finland med närområden är
tillväxten däremot obetydlig.
– Vi får hoppas att optimismen på kapitalmarknaden återspeglar sig i realekonomin, så att den internationella
ekonomin börjar återhämta sig med fart och leder till nya arbetstillfällen också i Finland. Lösningen till
Finlands ekonomiska tillväxt finns på kort sikt i Europa och våra andra närområden. Utan ett tillväxtorienterat
Europa är utsikterna för Finland oundvikligen svaga, konstaterar Risto Murto.
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Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är Finlands största arbetspensionsförsäkrare och
privata placerare. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för nästan 870 000 personer inom den privata
sektorn. År 2013 uppgick Varmas premieinkomst till 4,3 miljarder euro och pensioner utbetalades för 4,8
miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 37,7 miljarder euro i slutet av år 2013.
Ytterligare information:
Kommunikationsdirektör Satu Perälampi, tfn 010 244 3075 eller 040 526 3388
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