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Premier och förvaltat kapital
Det förvaltade kapitalet i PP Pension Försäkringsförening är
oförändrat sedan årsskiftet och uppgår per den 31 mars till
12,7 miljarder kronor. Även fondförsäkringstillgångarna är på
samma nivå som vid årsskiftet och uppgår per 31 mars till
887 miljoner kronor. Jämfört med första kvartalet 2015 har
det totala kapitalet minskat något. Minskningen är framförallt
relaterad till en svag utveckling på de globala aktiemarknaderna i början av 2016 och en stark utveckling första kvartalet 2015.
Premieinkomsten i PP Pension Försäkringsförening uppgick under första kvartalet till 94 miljoner kronor och inbetalda premier i PP Pension Fondförsäkring uppgick till 32
miljoner kronor. Den premiebestämda försäkringen fortsätter att växa.

Utvecklingen på de finansiella marknaderna
Utvecklingen på de finansiella marknaderna har varit svag
under årets första kvartal och framförallt i januari månad.
Den förväntade framtida globala tillväxten är osäker och i
kombination med förväntad förändring i den senaste tidens
expansiva penningpolitik och stora utmaningar avseende
institutionella investerares försutsättningar att bära risk gör
detta att det råder en avvaktande inställning till aktier och
andra riskbärande tillgångar.
PP Pensions avkastning
Avkastningen inom PP Pensions förmånsbestämda försäkring blev 0,4 procent under perioden januari till mars. Högst
avkastning i portföljen hade fastigheter med 3,7 procent.
Genomsnittlig avkastning de senaste två åren uppgår till 7,9
procent.
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Nyckeltal
Premier, förvaltat kapital och kostnader

2016
Januari-mars

2015
Januari-mars

Försäkringsrörelsens premieinkomst
Inbetalda premier fondförsäkring
Totalt förvaltat kapital1
Driftskostnad

94 MSEK
32 MSEK
13 543 MSEK
0,23  %

93 MSEK
26 MSEK
13 813 MSEK
0,22 %

0,4%
6,4%
7,7 %
5,9%

5,9 %
8,1 %
10,0 %
4,8 %

119,9%
107,2%

124,8 %
119,4 %

Kapitalförvaltning och kollektiv konsolideringsnivå
Förmåns- och premiebestämd traditionell försäkring
• Totalavkastning
• Genomsnittlig totalavkastning, senaste fem åren
• Genomsnittlig återbäringsränta2,3
• Genomsnittlig återbäringsränta, senaste fem åren3
Kollektiv konsolideringsnivå
• Förmånsbestämd traditionell försäkring (ITP 2)
• Premiebestämd traditionell försäkring
1
2
3

Avser PP Pension Försäkringsförening och PP Pension Fondförsäkring AB.
Återbäringsräntan anges som årsränta.
Anges efter kapitalförvaltningskostnader men före avgifter och skatt.
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