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Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1–3/2013 
 

Veritaksen sijoituksille hyvä tuotto vuoden ensimmäisellä neljänneksellä – 
osakkeet tuottivat 5,8 prosenttia 
 

– Veritas Eläkevakuutuksen sijoitukset tuottivat yhteensä 2,4 prosenttia vuoden ensimmäisellä 
neljänneksellä 

– Parhaiten tuottivat noteeratut osakkeet, 6,5 prosenttia 
– Vakavaraisuus vahvistui 28,8 prosenttiin vastuuvelasta, mikä on 2,5-kertainen vakavaraisuusrajaan 

nähden. 
 
Kaikki sijoituslajit kehittyivät hyvin, mutta osakkeet toivat vuoden ensimmäisellä kvartaalilla parhaimman 
tuoton, 5,8 prosenttia. ”Kotimaiset osakemarkkinat kehittyivät suotuisasti, mutta erityisen hyvin suoriutuivat 
yhdysvaltalaiset osakkeet. Noteeratut osakkeemme tuottivat yhteensä 6,5 prosenttia”, sijoituspäällikkö 
Veronica Törnwall selvittää mennyttä kvartaalia. 
 
Markkinatilanne on edelleen epäselvä ja talouden näkymät heikot sekä Suomen että Euroopan osalta. 
”Epävarmuus ja matala korkotaso vaikeuttavat loppuvuoden tuloksen ennustamista, yhtä hyvää tulosta on 
vaikea odottaa”, Törnwall analysoi tulevaisuuden näkymiä.  
 
Korkosijoitukset tuottivat 0,8 prosenttia ja kiinteistösijoitukset 1,5 prosenttia. Pidemmällä aikavälillä 
Veritaksen nimellinen vuosituotto on ollut keskimäärin 6,0 prosenttia (vuodesta 1997). Viimeisen kymmenen 
vuoden aikana nimellinen tuotto oli keskimäärin 6,1 prosenttia. Reaalituotot olivat vastaavina ajankohtina 4,1 
prosenttia ja 3,8 prosenttia. 
 
Uusien, 1.1.2013 voimaantulleiden vakavaraisuusmääräysten mukaan yhtiön vakavaraisuuspääoma 
muodostuu entisestä toimintapääomasta ja tasoitusvastuusta. Osittain tästä syystä, osittain hyvän 
sijoitustuloksen ansiosta Veritaksen vakavaraisuus vahvistui alkuvuodesta neljä prosenttiyksikköä. 
Maaliskuun lopulla Veritaksen vakavaraisuusaste oli 28,1 prosenttia verrattuna vuodenvaihteen 24,1 
prosenttiin ja 2,4-kertainen (2,4-kertainen) vakavaraisuusrajaan nähden. 

 
 
Tuloskatsauksen 1–3/2013 tietoja ei ole tilintarkastettu. 
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Veritas Eläkevakuutus on työeläkevakuutusten ammattilainen. Meillä on kokemusta lakisääteisten 
eläkevakuutusten hoidosta jo vuodesta 1962, jolloin työeläkkeitä koskeva laki tuli voimaan. Veritas 
Eläkevakuutus tarjoaa henkilökohtaista, ammattitaitoista ja kokonaisvaltaista palvelua työeläkkeisiin ja 
työhyvinvointiin liittyvissä asioissa. Lisätietoa Veritas Eläkevakuutuksesta osoitteessa www.veritas.fi. 
 


