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Placeringsavkastning

-4,9 %

Effektivitet

-61 % -11 %

Fastingheternas utsläpp Absoluta utsläpp

(jämfört med 2015): (jämfört med 2021):

56,2

Placeringarnas värde

md €

Solvenskapital

13,3 md €

70 %
Klimatallokeringens andel av placeringsportföljen:

24,2 % dvs.13,6 md €

Solvensgraden

130,5 %
Varmas solvens låg på en betryggande nivå genom hela 

2022. Varmas solvensgrad var 130,5 procent och solvenskapitalet

var 1,8 gånger högre än solvensgränsen. 

Premieinkomst

6,1md €

Året i siffror



Varmas placeringsår 2022
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• Varmas solvenskapital låg kvar på en 

stark nivå, 13,3 miljarder euro.

• Solvenskapitalet var 1,8 gånger högre 

än solvensgränsen.

• Solvensgraden var 130,5 procent. 

• Solvenskapitalet utgör en riskbuffert 

för placeringsverksamheten och 

skyddar mot avkastningsfluktueringar 

på placeringsmarknaden.

Varmas solvens förblev på en betryggande nivå 
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Avkastnings- och solvensutveckling

1-12/2022 12 månader 1-12/2021

Placeringsavkastning (MWR) -4,9 % -4,9 % 18,5 %

12/2022 12/2021

Solvenskapital (mn €) 13 344 16 890

Solvenskapital/solvensgräns 1,8 2,0

Solvensgrad (%) 130,5 139,4

Placeringar till verkligt värde sammanlagt (mn €) 56 204 59 024
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• Varma sköter 

pensionsskyddet effektivt.

• Till driftskostnader 

använde Varma 70 procent

av försäkringsavgifterna 

som var avsedda för att 

täcka driftskostnader. 

• Ju lägre procenttal, 

desto effektivare är 

pensionsbolaget.

Effektivitet i Varmas verksamhet 
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• Varma delar ut 173 

miljoner euro i 

kundåterbäringar.

• Återbäringen sänker ArPL-

avgifterna under 2023. 

Kundåterbäringar 173 miljoner euro  

Varmas bokslut 20227



Hantering av risken 
för arbetsoförmåga



• Antalet nya invalidpensioner var 

något större år 2022 än 2021. Män 

var tydligt överrepresenterade 

jämfört med kvinnor.

• Andelen invalidpensioner på grund 

av psykisk ohälsa var klart större än 

invalidpensioner på grund av 

sjukdomar i rörelseorganen för både 

män och kvinnor.

• Bland kvinnor var andelen 

invalidpensioner på grund av psykisk 

ohälsa av alla nya invalidpensioner 

större än bland män.

Antalet nya invalidpensioner ökade något
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• Antalet invalidpensionsansökningar 

på grund av psykisk ohälsa från 

män under 35 år minskade jämfört 

med 2021, samtidigt som antalet 

ansökningar från kvinnor i samma 

ålder ökade. 

• Antalet ansökningar från kvinnor i 

åldern 35–44 år ökade också, 

medan antalet ansökningar från 

män i samma ålder minskade.

• Merparten av 

invalidpensionsansökningarna på 

grund av psykisk ohälsa bland 

såväl kvinnor som män kommer 

från yngre åldersgrupper. 

Nya invalidpensionsfall på grund av psykisk ohälsa 
enligt åldersgrupp
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• Antalet rehabiliteringsansökningar fortsatte att minska 

år 2022 precis som under de två föregående åren, även 

om antalet ansökningar började öka under årets andra 

hälft. 

• Varma tog sammanlagt emot 9,1 procent färre 

ansökningar än året innan. 

• Genomsnittsålder för rehabiliteringsklienter ökar: 

genomsnittsåldern för nya rehabiliteringsklienter är nu 

49 år bland män och 47 år bland kvinnor. 59 procent av 

de nya rehabiliteringsklienterna var män.

• 82,4 procent av klienterna som deltog i 

rehabiliteringsprogram återvände till arbetsmarknaden.

• På arbetsplatserna finns allt fler metoder för att stöda 

arbetsförmågan, till exempel olika arbetsarrangemang, 

partiell sjukdagpenning och arbetsprövningar med 

beslut från företagshälsovården. 

Över 82 procent av rehabiliteringsklienterna 
återvände till arbetsmarknaden
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Försäkring och pensioner



Försäkrade 

arbetstagare och 

företagare 

590 000

Pensionstagare Utbetalda 

pensioner 

352 000 6,5 md €
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+2,9 %

-3,6 %
+0,2 %
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mn € • Under 2022 ökade ArPL-

lönesumman bland Varmas 

kundföretag med 7,0 % från året 

innan.

• Den mest positiva utvecklingen 

inträffade i hotell- och 

restaurangbranschen som 

återhämtade sig efter coronakrisen 

samt inom området konst, 

underhållning och rekreation.

• Även bemanningsföretag samt 

mjukvaru- och konsultbranschen 

uppvisade kraftig tillväxt.

• Ökningen av lönesumman 

mattades av något när året led 

mot sitt slut.

Varmas försäkrade ArPL-lönesumma ökade 
återigen jämfört med året innan
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• Varmas premieinkomst 

uppgick till 6,1 miljarder 

euro, varav ArPL-

försäkringarna stod för 5,9 

miljarder euro och FöPL-

försäkringarna för 199 

miljoner euro.

• Premieinkomsten ökade 

med 8,6 procent jämfört 

med år 2021.

Premieinkomst
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• Varma betalade ut pension 

för 6,5 miljarder euro, varav

6,2 miljarder euro utgjordes 

av ArPL-försäkringar och

315 miljoner av FöPL-

försäkringar.

• Det utbetalda 

pensionsbeloppet ökade 

med 4,1 procent jämfört med 

2021.

Utbetalda pensioner
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Antalet FöPL-försäkringar ökar stabilt
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Antalet FöPL-försäkringar ökade med cirka 2 500 från året innan. 



Arbetsinkomstfördelning för FöPL-försäkringar
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Nästan trefaldig ökning i ansökningar om partiell 
ålderspension

• Under 2022 ökade antalet ansökningar om partiell 
förtida ålderspension med hela 190 procent jämfört 
med året innan. 

• Ökningen beror delvis på en höjning av 
arbetspensionsindexet med 6,8 procent i början av 
2023 som den sökande fick rätt till om utbetalningen 
av pensionen började senast i december 2022. 

• Under året tog nästan 7 000 kunder hos Varma ut 
partiell ålderspension. Ett stort antal ansökningar 
inkom särskilt mellan september och november.  

• De som tog ut partiell ålderspension var dock äldre än 
tidigare år och ökningen var störst bland 63-åringar. 
Det ledde till att den genomsnittliga åldern för 
personer som tagit ut partiell ålderspension steg med 
fem månader till 62 år och 4 månader. 

• Alla som fyllt 61 år kan ta ut antingen 25 eller 50 
procent av sin intjänade pension som partiell 
ålderspension utan att behöva sluta arbeta.  

19 Varmas bokslut 2022
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Aktuellt inom pensioner

• Indexhöjningen av pensionerna med 6,8 

procent i början av 2023 ökade antalet 

pensionsansökningar i slutet av fjolåret.  

• Varma hade vid årsskiftet ungefär 6 500 fler 

pensionstagare än året innan. 

• Den genomsnittliga handläggningstiden för 

pensionsansökningar var 16 (19) dagar. 

• Den genomsnittliga pensionsåldern bland 

Varmas kunder är 64 år och 8 månader. Under 

de fem senaste åren har åldern stigit med 12 

månader. 



Varma fattade totalt 28 472 nya pensionsbeslut

Första beslut 2022 2021 Förändring, %

Invaliditetsförmåner 5 821 5 672 2,6

Rehabiliteringsstöd 1 368 1 438 -4,9

Partiellt rehabiliteringsstöd 306 317 -3,5

Invalidpension 3 590 3 385 6,1

Delinvalidpension 557 532 4,7

Deltidspension 7 011 2 484 182,2

Arbetslivspension 37 21 -25,0

Familjepension 3 789 3 453 9,7

Ålderspension 11 812 9 495 24,4

Förtida ålderspension 2 6 -66,7

Sammanlagt 28 472 21 131 34,7

Under året utfärdades sammanlagt 58 304  pensionsbeslut, vilket är 13,4 % mer än året innan.
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Företagsansvar



Varmas bokslut 202223



Aktuellt inom företagsansvar 2022
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Företagsansvarsprogram 2022–

2025 

Hörnstenarna för Varmas 

företagsansvarsprogram som lanserades 

2022 är ansvar för pensionsmedlen, 

ansvarsfull placeringsverksamhet och ett 

hållbart arbetsliv. Vi placerar 

pensionsmedlen på ett lönsamt, 

betryggande och ansvarsfullt sätt. Vi 

hjälper våra kunder att förebygga och 

hantera risker för arbetsoförmåga. 

Principer för mänskliga 

rättigheter 

Vi har tagit fram principer för 

mänskliga rättigheter där vi förbinder 

oss att ingripa i eventuella brott mot 

mänskliga rättigheter bland våra 

placeringsobjekt, i vår egen 

verksamhet och i vår leveranskedja. 

Mänskliga rättigheter bevakas med 

hjälp av normbaserad screening.

Varma fick EcoVadis Platinum

Varma fick utmärkelsen Platinum 

EcoVadis Medal av den internationella 

organisationen EcoVadis som utvärderar 

olika företags hållbarhetsrutiner. Varmas 

hållbarhetsarbete fick utmärkt betyg och 

bolaget rankades bland den bästa 

procenten av 90 000 analyserade företag. 



Förlust av biologisk mångfald nytt hållbarhetstema vid sidan 
av klimatet  

Varmas bokslut 202225

Uppdaterade klimatmål 

Vårt mål är att minska de absoluta 

utsläppen för vår 

placeringsportfölj med 25 procent 

fram till 2025 och med 50 procent 

fram till 2030 jämfört med nivån 

vid utgången av 2021. Varma har 

även förbundit sig att ställa upp 

vetenskapsbaserade utsläppsmål 

(Science Based Targets, SBT). 

Vägkarta för biodiversitet ska 

förebygga förlust av biologisk 

mångfald

Varmas vägkarta för biodiversitet sätter 

upp ramar för hur biologisk mångfald 

beaktas i Varmas placeringsverksamhet. 

År 2022 genomfördes en 

biodiversitetskartläggning som 

omfattade 77 procent av 

placeringsportföljen. I år kommer Varma 

att ta fram en policy för att styra 

biodiversitetsarbetet. 



Varmas färdplan för klimatmålen

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

• Aktieplaceringar: kolintensitet -40 %

• Företagslån: kolintensitet -40 %

• Portföljens koldioxidavtryck -25%

• Klimatallokeringens andel av hela portföljen 25 %

• Ansvarsfulla fonder 50 %

• Utesluta stenkol

• Fastigheter: utsläppsfri el

• Fastigheter: energibesparing -10 %

2022 2035203420332032203120302029202820272026202520242023

• Aktieplaceringar: kolintensitet -30 %

• Företagslån: kolintensitet -30 %

• Aktieplaceringar: kolintensitet -50 %

• Företagslån: kolintensitet -50 %

• 50 % av placeringarna i elproduktion ska 

utgöras av förnybar el

• 22–25 % av placeringarna i elproduktion ska 

utgöras av gas

• Avyttring av andra fossila elproduktionsformer

• Utesluta oljeborrning

• Fastigheter: utsläppsfri värme

• Portföljens koldioxidavtryck -50%

Koldioxidneutral 

portfölj 

Varmas bokslut 202226



C
-50 %-8 %

2022

2030

100 %99,7 %

Framsteg mot klimatmålen 2022

Klimatallokering 25 % av 
portföljen 
senast 2025

Utesluta stenkol bland noterade
företagslån och aktier                           
senast 2025

Utesluta oljeborrning bland noterade 
företagslån och aktier
senast 2030

Kolintensiteten för noterade 
företagslån ska minska med 50 % 
senast 2027

Kolintensiteten för noterade 
aktier ska minska med 50 %
senast 2027

Utsläppsfri el bland 
fastighetsplaceringar
senast 2025 

Utsläppsfri värme bland 
fastighetsplaceringar 
senast 2030

Fonder som beaktar 
klimatförändringarna

Placeringsportföljens absoluta 
utsläpp 

Koldioxidneutral
placeringsportfölj
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Kartläggning av 

risker och 

beroenden

Biodiversitetsriktlinjer tas fram

för Varmas fastighetsportfölj

H2 
2022

Analys av tillgångsslag

Biodiversitet som 

del av påverkansarbetet

Utarbetande av

biodiversitetspolicy

H2 
2023

Rapporteras i 

enlighet med TNFD

H2 
2024Undersöka hur Varmas 

placeringsportfölj påverkar den 

biologiska mångfalden

Intern rapportering

H1 
2023

Eventuella åtgärder 

för att förankra 

policyn i 

organisationen

H1 
2024

Intern och extern 

rapportering om 

biodiversitet

Tydliga kriterier för 

biologisk mångfald

H1
&H2 
2025

Steg i Varmas vägkarta för biodiversitet



Fastighetsrelaterade hållbarhetsnyheter 
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Varmas huvudkontor är ett 

Green Office

Varmas kontor på Sundholmen har 

blivit godkänt som Green Office. 

Inspektören granskade miljömålen i 

vårt företagsansvarsprogram och 

genomförde en revision i olika delar 

av fastigheten. Godkännandet 

innebär att vi även fortsättningsvis 

har rätt att använda Green Office-

certifikatet.

Toppresultat för Varma i 

GRESB

Varma fick fulla poäng för sitt 

hållbarhetsarbete. Vi var bäst 

bland jämförelsegruppen av 

finländska fastighetsplacerare och 

kom på 21:a plats bland 

europeiska placerare. Fulla poäng 

fick Varma i kategorierna för 

hållbarhetsprinciper och ledning.  

Varma med i Snäppet 
svalare

Varma deltog i Motivas

energisparkampanj Snäppet 

svalare som lanserades för att 

energin ska räcka till åt alla. Varma 

har uppmuntrat hyresgästerna i 

sina fastigheter och sina kunder 

att bidra genom att dela 

energispartips.



Varmas bokslut 202230

Varmas mål är 

utsläppsfri el 

och värme 

senast 2030.

• Under 2022 genomförde Varma energirenoveringar i sju 

bostadshus (421 bostäder). Dessutom kommer två 

bostadshus att få bergvärme under 2023. 

• När de pågående renoveringarna har slutförts kommer 

Varma att ha genomfört energirenoveringar i 22 

hyresbostadsfastigheter. 

• Energirenoveringarna inkluderar olika typer av lösningar, 

t.ex. solpaneler, bergvärme, luftvärmepumpar och 

värmeåtervinning. Bergvärme möjliggör frånkoppling av 

bostadshusen från fjärrvärmenätet. 

• Energieffektivitet är ett fokusområde även i 

nybyggnadsprojekt: Varmas bostadshus i trä på Terhikintie i 

Kervo har utsläppsfri el och utsläppsfri fjärrvärme. Vårt 

nybyggnadsprojekt på Österviksgatan i Helsingfors har 

bergvärme och bergkyla. Dessa två är våra första bostadshus 

med energiklass A. 

Efter energirenoveringar har 
421 hyresbostäder kopplats 
bort från fjärrvärmenätet



Placeringsutsikter



• Marknadsrörelserna har varit kraftiga på grund av den 

höga inflationen och centralbankernas åtstramningar

• Inflationen verkar preliminärt ha toppat

• Centralbankernas räntehöjningstakt har börjat avta 

• Kina avvecklar sina coronarestriktioner i snabb takt och 

den kinesiska tillväxten har en stimulerande effekt på 

marknaden

• Energiläget i Europa är bättre än väntat efter en mild 

vinter och fortsatt god tillgång på energi

• Eurozonen har utvecklats starkt efter årsskiftet och 

aktiekurserna har stigit kraftigt

• Kriget i Ukraina fortsätter, men inga större förändringar 

som påverkar marknaderna har skett

Ekonomiska utsikter
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• Varmas placeringar 

avkastade -4,9 procent 

under 2022.  

• Placeringarnas värde 

uppgick i slutet av året 

till 56,2 miljarder euro.

Avkastning på placeringarna

Varmas bokslut 202233

Den genomsnittliga nominella avkastningen på placeringarna för 10 år är cirka 5,7 %, och den har beräknats enligt den

rekommendation som getts av Arbetspensionsförsäkrarna TELA.



Avkastningsutveckling sedan 2009, kumulativ 
avkastning 134,3 %, 33,5 md euro
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Placeringarnas marknadsvärde uppgick till 56,2 miljarder euro
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Placeringsavkastning enligt verkligt värde per kvartal
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Placeringarnas fördelning
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Placeringarna grupperade enligt risk

01-12/2022 01-12/2021

Avkastn. Avkastn. 24 mån

MWR MWR Vola-

mn € % mn € % mn € % % % tilitet

Ränteplaceringar 1) 14 566 26 15 302 27 15 402 26 -5,2 1,9

Lånefordringar 2 829 5 2 829 5 2 711 5 3,9 5,4

Obligationer 8 563 15 8 878 16 10 281 17 -10,2 1,4 4,7

Statsobligationer 4 611 8 4 844 9 6 189 10 -13,7 -1,2

Företagsobligationer 3 952 7 4 033 7 4 092 7 -6,5 4,2

Övriga finansmarknadsinstrument och depositioner 3 174 6 3 595 6 2 409 4 -0,1 -0,9

Aktieplaceringar 27 459 49 27 533 49 29 352 50 -8,7 32,2

Noterade aktier 17 268 31 17 342 31 20 217 34 -16,8 26,4 14,4

Kapitalplaceringar 9 498 17 9 498 17 8 663 15 7,9 49,6

Onoterade aktier 692 1 692 1 471 1 40,7 26,3

Fastighetsplaceringar 5 741 10 5 741 10 5 442 9 5,7 5,9

Direkta fastighetsplaceringar 3 171 6 3 171 6 3 086 5 4,2 4,1

Fastighetsplaceringsfonder och kollektiva investeringar 2 570 5 2 570 5 2 356 4 7,6 8,5

Övriga placeringar 8 438 15 8 438 15 9 187 16 2,7 15,3

Hedgefonder 8 433 15 8 433 15 9 184 16 2,3 15,3 3,1

Råvaruplaceringar 0 0 0 0 0 0

Övriga placeringar 6 0 6 0 3 0

Placeringar sammanlagt 56 204 100 57 014 101 59 382 101 -4,9 18,5 5,6

Effekt av derivat -810 -1 -358 -1

Placeringar till verkligt värde sammanlagt 56 204 100 56 204 100 59 024 100

Den modifierade durationen för alla obligationer är 3,90.

Den öppna valutapositionen är 20.3 % av placeringarnas marknadsvärde.

1) Inklusive upplupna räntor

12/2021

Marknadsvärde Marknadsvärde

12/2022

Basfördelning Riskfördelning Riskfördelning

38



Placeringarnas geografiska fördelning

Placeringar Noterade aktier
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Flest placeringar i noterade aktier i Finland och Nordamerika
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23 % av placeringarna i Finland, dvs. 13,4 miljarder euro

Placeringarna i Finland De finska placeringarnas fördelning
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64 % av fastighetsplaceringarna i Finland, dvs. 
3,7 miljarder euro

Fastighetsplaceringar, 5,7 md € Direkta fastighetsplaceringar i Finland, 3,2 md €
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32 % av ränteplaceringarna utgörs 
av statsobligationer

Obligationer per kreditvärdighetRänteplaceringar per basfördelning
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Varmas placeringsavkastning jämfört med marknaderna

% Varma

Finländska 

aktier

Europeiska 

aktier US aktier

Euro 

statslån

Euro 

företagslån

1-12/2022 -4,9 -12,7 -10,6 -18,1 -18,4 -14,2

2021 18,5 25,3 24,9 28,7 -3,4 -1,1

2020 2,8 15,7 -2,0 18,4 5,0 2,7

Genomsnittlig nominell avkastning

5 år 4,9 7,9 4,4 9,4 -2,3 -1,8

10 år 5,7 12,1 7,0 12,6 0,8 0,8

Sedan 1999 
*

5,5 8,4 4,4 6,8 3,1 3,1

Genomsnittlig realavkastning

5 år 1,9 4,9 1,4 6,3 -5,1 -4,6

10 år 3,9 10,1 5,2 10,6 -1,0 -1,0

Sedan 1999 
*

3,6 6,4 2,5 4,9 1,2 1,2

*
 Varma etablerades i sin nuvarande form  under år 1998. Jämförelseuppgifter finns således att tillgå från år 1999.

Finländska aktier = OMX Helsinki Cap Index Euro  statslån = IBOXX Eurozone EUR (Total Return)

Euro aktier =  Stoxx 600 Total Return Index EUR Euro företagslån = IBOXX Corporate Overall Performance Index EUR (Total Return)

US aktier = S&P500 Total Return Index
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Nyckeltal
2022 2021

Premieinkomst, mn € 6 119 5 635

Utbetalda pensioner, mn € 
1) 6 492 6 236

ArPL-försäkrade 547 724 531 206

FöPL-försäkringar 42 494 40 023

Pensionstagare 352 200 345 700

Placeringar, mn € 56 204 59 024

Placeringsintäkter, mn € -2 868 9 256

Avkastning på investerat kapital, % -4,9 18,5

Totalresultat, mn € -3 466 5 587

Omkostnadsresultat, mn € 38 51

Driftskostnader av omkostnadsinkomsten, % 70 62

Ansvarsskuld, mn € 45 373 45 225

Solvenskapital, mn € 13 344 16 890

Solvensgrad % 
2)  130,5 139,4

Solvenskapital/solvensgräns 1,8 2,0

Medelantal anställda, moderbolaget 531 527

1)

2)

Före avdrag av erhållna ansvarsfördelningsersättningar

Pensionsmedlen i förhållande till ansvarsskulden enligt 11 § 10 punkten i SHM:s förordning 

(614/2008). 
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Penningflöden för Varmas försäkringsavgifter och placeringsavkastning

Utbetalda pensioner

Medel som fonderats för framtida pensioner 

(ansvarsskuld)

0,8 md €

4,7 md €

1,6 md € 0,1 md 

0,1 md €

1,3 md €
-3,6 md €

Försäkringsavgifter

6,1 md €

6,5 md €*
* Inkluderar 0,2 md € pensioner betalda av Varma som fås 

genom kostnadsfördelning 

Placeringsavkastning

-2,9 md €

Kundåterbäringar

0,2 md €

Driftskostnader och 

lagstadgade avgifter 

0,1 md €

Solvenskapital

13,3 md €
43,6 md € 

Överlåtelseskatt 0,5 mn €

Källskatt 6,8 mn €

Fastighetsskatt 12,3 mn €

Förskottsinnehållning på 
löner 13,4 mn €

Dold moms 11,2 mn €

Förskottsinnehållning på pensioner

1 505 mn €




