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Nyckeltal
Premier, förvaltat kapital och kostnader

Försäkringsrörelsens premieinkomst 284 MSEK 288 MSEK

Inbetalda premier fondförsäkring 94 MSEK 78 MSEK

Totalt förvaltat kapital1 14 393 MSEK 13 313 MSEK

Driftskostnad 0,22  % 0,22 %

  
Kapitalförvaltning och kollektiv konsolideringsnivå

Förmåns- och premiebestämd traditionell försäkring

• Totalavkastning 6,5 % 2,6  %

• Genomsnittlig totalavkastning, senaste fem åren 7,9 % 6,9  %

• Genomsnittlig återbäringsränta2,3 5,9 % 11,3  %

• Genomsnittlig återbäringsränta, senaste fem åren3 5,7 % 5,6  %

Kollektiv konsolideringsnivå

• Förmånsbestämd traditionell försäkring (ITP 2) 119,9 % 124,4 %

• Premiebestämd traditionell försäkring 110,9 % 108,4 %

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

 2016 2015

 Januari-september Januari-september

Det förvaltade kapitalet i PP Pension Fondförsäkring 
AB passerade i augusti för första gången en miljard och 
uppgår per den 30 september till 1 030 miljoner kronor, 
en ökning med 26 procent jämfört med samma period 
föregående år. Även portföljen i PP Pension Försäk-
ringsförening har haft en bra utveckling under året och 
uppgår per den 30 september till 13,4 miljarder kronor. 
Totalt förvaltat kapital inom PP Pension uppgår till 14,4 
miljarder kronor. 

Premieinkomsten i PP Pension Försäkringsförening 
uppgick under perioden till 284 miljoner kronor och 
inbetalda premier i PP Pension Fondförsäkring uppgick 
till 94 miljoner kronor. Den premiebestämda grenen 
fortsätter att växa. 

Utvecklingen på de finansiella marknaderna har varit 
blandad under det senaste kvartalet. Internationellt har 
det brittiska pundet fortsatt att försvagas. För svensk 
del har vi sett en svagare krona, något lägre räntor 
samt stigande börser. Fastigheter har fortsatt att vara 
en tillförlitlig tillgång och efterfrågan från investerare är 
fortsatt hög.  

PP Pensions diversifierade portfölj har under perioden 
januari till september haft en avkastning på 6,5 procent. 
Högst avkastning i portföljen hade fastigheter med 
11,4 procent och räntebärande investeringar med 9,9 
procent. Genomsnittlig avkastning de senaste fem åren 
uppgår till 7,9 procent. 

Kjell Norling, VD 
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