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Elos delårsrapport 1.1.–30.6.2017
Talen inom parentes är jämförelsetal från 30.6.2016.
•
•
•
•

Intäkterna från Elos placeringsverksamhet var 4,4 procent. Placeringarnas marknadsvärde uppgick till
22,6 miljarder euro.
Solvensen stärktes; solvensnivån var 126,1 procent och solvenskapitalet var 1,7-faldigt i förhållande till
solvensgränsen.
Totalresultatet uppgick till 437 miljoner euro.
Omkostnadsprocenten var 82,8 procent. Avgiftsgrunden har sänkts med ca 7 procent, vilket minskar
avgiftens omkostnadsinkomster i alla arbetspensionsbolag och innebär att omkostnadsprocenten inte
är jämförbar med tidigare år. Omkostnadsöverskottet utdelas i fortsättningen i sin helhet till kunderna
i stället för tidigare 50 procent.

1.1.–30.6.2017

1.1.–30.6.2016

1.1.–31.12.2016

1 694,8
967,3
4,4 %

1 633,2
198,7
1,0 %

3 321,5
1 147,4
5,6 %

30.6.2017

30.6.2016

31.12.2016

19 440,8
4 709,3
1,7
22 771,9
126,1 %
12 194,1
1 871,9

18 154,4
3 870,4
1,9
20 924,3
122,7 %
11 658,0
1 873,3

18 527,4
4 270,9
1,8
21 825,3
124,3 %
11 943,7
1 861,6

Premieinkomst, mn euro
Nettointäkter av placeringsverksamheten enligt verkligt värde, mn euro
Nettointäkter av placeringsverksamheten på det sysselsatta kapitalet, %

Ansvarsskuld, mn euro
Solvenskapital, mn euro
i förhållande till solvensgränsen
2)
Pensionstillgångar, mn euro
1)
% av ansvarsskulden
3)
ArPL-lönesumma, mn euro
3)
FöPL-arbetsinkomstsumma, mn euro
1)

Relationstalet har räknats i procent av den ansvarsskuld som använts i beräkningen av solvensgränsen

2)

Ansvarsskuld + värderingsdifferenser

3)

Uppskattning av de försäkrades löne- och arbetsinkomstsumma för hela året

Omvärlden och placeringsmarknadens utveckling
Den globala ekonomiska tillväxten ökade något under det första halvåret jämfört med året innan. Konsensusförväntningarna på den globala ekonomiska tillväxten år 2017 är nu 3,3 procent, då den förra året var 3,1 procent.
Konsumenternas förtroende är fortsatt starkt och företagens tämligen goda resultatutveckling har också i någon mån
synts i form av ökade investeringar.
Tack vare en uppiggad tillväxt håller arbetslösheten, som länge varit på en hög nivå i euroekonomierna, på att minska
till en årsnivå på två procent. Tack vare den förbättrade tillväxten både globalt och särskilt inom euroområdet har
förväntningarna på en ekonomisk tillväxt i Finlands exportdrivna samhällsekonomi stigit under början av året och är
redan runt 2,5 procent. Tillväxten har också börjat synas i en förbättrad sysselsättning, men ur ett långsiktigt
samhällsekonomiskt perspektiv är arbetslöshetsgraden fortfarande alldeles för hög, dvs. nästan 9 procent.
Även i tillväxtekonomierna och Japan har tillväxten piggnat till något från året innan. I USA har den nya regeringens
förväntningar på en avsevärt större tillväxt åtminstone tillsvidare låtit vänta på sig och t.ex. IMF har sänkt USA:s
tillväxtförväntningar både för innevarande och nästa år till 2,1 procent.
Oberoende av den förbättrade tillväxten bröts den stigande inflationstrenden, som fortsatt i ett par år, i början av året
då både den realiserade inflationen och inflationsförväntningarna minskade inom OECD-området och särskilt i USA. I
euroområdet har inflationsförväntningarna för fem år länge varit på en låg nivå på endast runt en procent, vilket är
klart under Europeiska centralbankens mål på två procent.
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Centralbankerna har fortsatt att stöda marknaden och de strävar fortsättningsvis efter att trygga den ekonomiska
tillväxten. I USA har styrräntan visserligen höjts två gånger sedan årets början och den amerikanska centralbanken FED
har meddelat att den avser att börja minska sin balansräkning, som svällt upp i och med värdepappersköpen. I
euroområdet och Japan har man emellertid fortfarande utövat en stimulerande penningpolitik som i betydande grad
stöder den globala finans- och placeringsmarknaden.
Den globala placeringsmarknaden, särskilt aktiemarknaden, har gett mycket god avkastning sedan mars 2009. Detta
har varit den näst längsta perioden med goda placeringsavkastningar sedan andra världskriget. Under årets första hälft
utvecklades placeringsmarknaden åter positivt. Avkastningen på de flesta tillgångsslagen, t.ex. på aktiemarknaden och
företagslåneplaceringar, var positiv räknat i lokala valutor. Av valutorna försvagades speciellt amerikanska dollarn rätt
kraftigt, vilket innebär att avkastningen på många tillgångsslag blev negativa omräknade i euro.
Arbetspensionssystemet
Pensionsreformen trädde i kraft vid ingången av 2017 och med den lanserades två nya pensionsslag: partiell
förtida ålderspension och arbetslivspension. De första arbetslivspensionerna beviljas 2018. Partiell förtida
ålderspension har väckt särskilt intresse och varit mycket populär. Populariteten kan delvis förklaras med att flera
åldersgrupper nu samtidigt ansöker om den nya pensionen. Bland sökandena har det också funnits arbetslösa.
Solvenskravet och principerna för hur det fastställs ändrades vid ingången av år 2017 och samtidigt ändrades
också redovisningen av nyckeltalen. Redovisningen av solvensnivån ändrades så att den nu anger beloppet
tillgångar som överstiger ansvarsskulden. Solvensnivån redovisas i euro i stället för i tidigare procentbelopp.
Beräkningen av arbetspensionsbolagens omkostnadsdel ändrades från ingången av år 2017. Arbetspensionsavgiftens omkostnadsdel sänktes i början av år 2017 med cirka 7 procent jämfört med året innan. På grund av det
är omkostnadsresultatet för år 2017 mindre än under tidigare år och således är omkostnadsprocenten inte direkt
jämförbar med tidigare år.
Social- och hälsovårdsministeriet fastställde de nya bolagsspecifika kundåterbäringsgrunderna i början av året.
Kundåterbäringen är den andel av arbetspensionsbolagets resultat som överförs till kunden. Arbetspensionsbolagets solvens och verksamhetens effektivitet inverkar på hur stor kundåterbäringen är. Tack vare revideringen
kan arbetspensionsbolaget överföra hela sitt omkostnadsöverskott till återbäringar. Reformen syns för kunderna
efter den egentliga överföringstiden år 2019.
Rättvisa utgör utgångspunkten för Elos återbäringsprinciper. Elo delar ut det omkostnadsöverskott som uppstår
av verksamhetens effektivitet till de kunder som har bidragit till det och beaktar kundens hela kundrelation vid
utdelningen av solvensöverskottet. Bolaget belönar fortfarande långvariga kunder, men i och med revideringen
kan även nya och växande kundföretag samla återbäring i allt snabbare takt. Elos kunder får konkurrenskraftiga
återbäringar också i fortsättningen.
År 2017 offentliggjorde Pensionsskyddscentralen en idé som skulle reformera fastställandet av företagarnas
pensionsskydd. FöPL är till sina grundläggande principer likadan som när den stiftades år 1970. Företagandet har
emellertid blivit mer mångformat under de senaste åren och det skulle säkert vara dags att begrunda nya
lösningar för företagarnas pensionsskydd. Särskild diskussion har väckts om kunderna i
faktureringsserviceföretag, som nu ofta står helt utanför pensionsskyddet.
Resultat och solvens
Solvenskapitalet ökade från ingången av året med 438 miljoner euro och uppgick till 4 709 (3 870) miljoner euro.
Pensionstillgångarna i förhållande till ansvarsskulden, dvs. solvensnivån var 126,1 (22,7) procent. Solvenskapitalet var 1,7-faldigt (1,9-faldigt) i förhållande till solvensgränsen.
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Nettointäkterna av placeringsverksamheten till verkligt värde uppgick till 967 (199) miljoner euro. Avkastningen
som gottgörs ansvarsskulden beräknad för motsvarande tid var 528 (297) miljoner euro, av vilken den andel av
ansvarsskulden som är bunden till aktieavkastningen var 160 (-49) miljoner euro. Resultatet av
placeringsverksamheten till verkligt värde var således 440 (-98) miljoner euro.
Omkostnadsrörelsens resultat var 10 (14) miljoner euro. Försäkringsrörelsens resultat var -13 (-36) miljoner euro
och övrigt resultat 0,2 miljoner euro. Elos totalresultat enligt de sammanräknade verkliga värdena uppgick till 437
(-120) miljoner euro.

Solvens
Solvensgräns, mn euro
Solvenskapitalets maximibelopp, mn euro
Solvenskapital, mn euro
Solvensnivå, % 1)
Solvensställning 2)
1)

30.6.2017

30.6.2016

31.12.2016

2 719,4
8 158,1
4 709,3
126,1
1,7

2 046,5
8 186,0
3 870,4
122,7
1,9

2 367,6
9 470,6
4 270,9
124,3
1,8

Pensionstillgångar i förhållande till ansvarsskulden enligt 11 § 10 punkten i SHM:s förordning (614/2008). Alla år presenteras i
en ny redovisningsform.

2)

Solvenskapital i förhållande till solvensgränsen

Försäkringsverksamhet
Mätt i antalet försäkringar var Elo marknadsledare både i fråga om ArPL- och FöPL-försäkringar. I slutet av juni
skötte Elo 44 700 (46 000) ArPL-försäkringar för arbetstagare och 84 000 (84 600) FöPL-försäkringar för
företagare. I slutet av redovisningsperioden uppgick det sammanlagda antalet försäkrade arbetstagare och
företagare i Elo till sammanlagt nästan en halv miljon, dvs. 484 200 (476 600) personer.
Kundrelationer
Försäkringstagarna har möjlighet att byta pensionsbolag vid fyra tidpunkter under året då det gått minst ett år
sedan föregående byte. Överföringsresultatet år 2017 har hittills varit det bästa genom tiderna i Elo. Det
överflyttades 312 (316) stycken nya ArPL-försäkringar och 514 (1 274) nya FöPL-försäkringar till bolaget under
redovisningsperioden. Överföringarna ökade ArPL-premieinkomsten med 12,2 (5,3) miljoner euro.
Nyförsäljningen inbringade 2 753 (2 796) ArPL-försäkringar och 4 225 (4 352) FöPL-försäkringar under
redovisningsperioden.
Elo har ett nära samarbete med Fennia, LokalTapiola och Turva och fungerar som samarbetspartner i
arbetspensionsförsäkringsärenden med alla dessa bolag. Elos tjänster finns tillgängliga överallt i Finland via
samarbetspartnernas täckande servicenät. Ett framgångsrikt och fungerande samarbete med
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samarbetspartnerna har avsevärt bidragit till att stärka Elos ställning som det mest populära
arbetspensionsbolaget i Finland.
Under rapporteringsperioden tog Elo fram nya egenskaper i webbtjänsten om arbetshälsa för kunderna, vilka
kommer att tas i bruk på hösten 2017. I arbetsmiljöledningstjänsten på nätet får kunderna i fortsättning bl.a.
tillgång till mångsidiga uppföljnings- och rapporteringsegenskaper för arbetsmiljöledning och utvecklandet av
den.
I maj ingick Elo ett unikt samarbetsavtal med Arbetshälsoinstitutet. Målet med avtalat är att erbjuda Elos
kundföretag arbetsmiljöledningstjänster som bygger på finländsk forskning. Dessutom utvecklar vi i samarbete
med Arbetshälsoinstitutet nya slags kundlösningar för att stöda välbefinnandet i arbetet och möjligheterna att
fortsätta i arbetet.
Elos statistik visar att var tredje företagare har fastställt sin arbetsinkomst på en så låg nivå att den inte ger
någon faktisk trygghet vid ålderdom eller t.ex. arbetslöshet. På grund av det beslutade man i Elo år 2017 att
särskilt satsa på att informera om FöPL-försäkringsskyddet till företagare. På våren 2017 öppnade Elo
diskussion om företagarnas FöPL-försäkringsskydd via aktiv kommunikation. Kommunikationen väckte även
mediernas intresse och ämnet lyftes fram i flera medier. Diskussionsöppningen syntes också i Elos kundtjänst
och på webbsidorna där antalet kontakter och ärenden som sköttes i anslutning till ämnet klart ökade. Elo
har arbetat långsiktigt för att underlätta ärendeskötseln. Som ett exempel fungerar applikationen
Yrittäjänmobiili som lanserades för företagare i slutet av 2016. Både antalet användare och användningen av
tjänsten har ökat i jämn takt.
Pensionstjänster
I början av året utfärdade Elo på ansökan cirka 14 300 pensionsbeslut. En särskilt populär pensionsform var
partiell förtida ålderspension, som infördes i början av året. Under det första halvåret beviljades pensionen till
1 536 kunder.
Den nya partiella förtida ålderspensionens volym var större än antaget, men Elos genomsnittliga pensionshandläggningstid var fortfarande snabbast inom branschen.
Enligt en undersökning som Elo gjort bland dem som får partiell ålderspension från Elo är pensionstagarna
medvetna om på vilket sätt det nya pensionsslaget inverkar på det slutliga ålderspensionsbeloppet och de är
nöjda med servicen. Handläggningen av partiell ålderspension tog i genomsnitt 7 dagar, vilket är 60 procent
snabbare än inom branschen i genomsnitt.
Antalet pensionstagare i Elo uppgick till cirka 223 300 i slutet av juni. I början av året utbetalades 1 551 miljoner
euro i pensioner, av vilket 1 294 miljoner euro var ålderspension (siffran innehåller även partiell förtida
ålderspension).
Digitaliseringen i Elo
Digitaliseringen har fått en allt mer framhävd roll såväl bland kunderna som i Elos egen verksamhet. Elo betraktar
digitaliseringen som en väsentlig och oskiljaktig del av affärsverksamheten och framför allt utvecklandet av den.
Digital kompetens kommer således också i fortsättningen att höra till varje anställds grundläggande färdigheter.
Inom pensions- och försäkringstjänsterna utreddes i början av 2017 även möjligheterna att effektivera
verksamheten med hjälp av robotik. Utifrån testning observerades att många pensionsförsäkringsprocesser och
delprocesser kan föräldas med hjälp av analytik och artificiell intelligens och testningarna kommer att tas i bruk
ännu under år 2017. Utnyttjandet av digitaliseringen inom placeringsverksamheten syns allt starkare både inom
portföljförvaltningen och inom de mer effektiva placeringsprocesserna.
Då det nationella inkomstregistret blir klart i slutet av årtiondet kommer det att medföra förändringar i
kundgränssnittet. Elo har berett sig för förändringen genom att förnya de elektroniska tjänsterna till
mångkanalstjänster både för privat- och företagskunder.
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Inom utvecklingsarbetet har Elo övergått till att utnyttja snabba och smidiga verksamhetsmodeller och vi skaffar
så många tjänster som möjligt som behändiga molntjänster. I en nätverkande värld framhävs dataskyddets
betydelse mer och mer för varje år och även Elos satsningar på dataskyddet har ökat.
I och med den ökade digitaliseringen bereder man sig också inom Elo att verka i nya ekosystem, som inte
nödvändigtvis administreras av Elo. Förmågan att ansluta sig till kundens affärsprocess via gränssnitt kommer att
ha en central ställning. Vi bedömer att arbetspensionsbolagen kommer att vara en del av plattformsekonomin
redan inom de närmaste åren och att gränssnitten kommer att öppnas också inom arbetspensionsbranschen.
Viktningen av placeringstillgångsklasser
Placeringarna på tillväxtmarknaden samt i aktier och masskuldebrevslån gav åter en utmärkt avkastning och
deras andel av placeringsintäkterna syntes i resultatet. Som helhet var avkastningen på Elos placeringsportföljer
bra i förhållande till jämförelseindexen.
På aktiemarknaden uppnåddes bäst avkastning i Finland och på tillväxtmarknaden både i lokal valuta och euro.
Prissättningen på aktiemarknaden har stigit till en hög nivå, men å andra sidan är också förväntningarna på en
ekonomisk tillväxt fortsatt höga. Beträffande Elos aktieplaceringar lyckades bolaget särskilt bra på
tillväxtmarknaden och i Europa.
Företagslånemarknaden utvecklades positivt under det första halvåret och de mest riskfyllda placeringarna gav
bäst avkastning. Avkastningen på Elos företagslåneportfölj var skälig, eftersom Elo valt att vikta
högriskplaceringar.
Amerikanska dollarn försvagades över 8 procent mot euron, vilket försvagade Elos placeringsavkastning något.
Elos öppna valutarisk och särskilt den amerikanska dollarns andel av placeringarna har emellertid hållits på en
mycket måttlig nivå under det första halvåret.
Efterfrågan på realplaceringar var fortsatt stabil på placeringsmarknaden oberoende av deras höga pris och
värderingar. Den fortsatt låga räntenivån gör dem emellertid fortfarande lockande. Avkastningen på Elos
fastighetsplaceringar fortsatte att vara stabil och utgjordes av fortsatt jämna hyresintäkter samt av värdestegring
på bostadsplaceringarna. Fastighetsavyttringarna på 160 miljoner euro anslöt sig till bildandet av Agore Oy:s
såddportfölj, som placerar i fastigheter i landskapen och som Elo bildade tillsammans med Första AP Fonden och
Trevian. De största nya placeringsförbindelserna gjordes i Exilions nya hotellfond, som samtidigt ingick avtal om
placeringar i de kommande hotellprojekten Tripla i Böle och Helsingfors järnvägstorg.
Den ökade ekonomiska tillväxttakten i Finland syntes i form av en ökning av efterfrågan på lån inom Elos
företagsfinansiering. Samtidigt är också det allmänna utbudet på lånepengar för företag på god nivå och utgör en
tillräcklig grund för nya investeringar.
Vid utgången av juni uppgick värdet på Elos placeringar till 22 607 (20 827) miljoner euro. Under det första
halvåret var avkastningen på placeringarna 4,4 (1,0) procent. Vid en granskning från årets början avkastade de
onoterade aktierna bäst av alla tillgångsslag med en avkastning på 9,4 (4,6) procent.
Ränteplaceringarnas andel var sammanlagt 39,1 (43,7) procent och avkastningen på verkligt värde -1,0 (3,0)
procent. Deras marknadsvärde uppgick till sammanlagt 8 835 (9 102) miljoner euro. Masskuldebreven som ingår i
ränteplaceringarna utgjorde 30,0 (37,0) procent av placeringstillgångarna och avkastningen på dem var -1,3 (3,5)
procent. Övriga penningmarknadsinstrument och insättningar ingår i ränteplaceringar och de uppgick till 1 542
(878) miljoner euro, deras andel var 6,8 (4,2) procent och avkastningen på dem 0,0 (0,0) procent.
Masskuldebrevslånens modifierade duration var 3,8 (3,7) år.
Aktieplaceringarnas andel av placeringarna var 36,2 (30,8) procent, deras värde var 8 183 (6 412) miljoner euro
och avkastningen var 8,0 (-2,2) procent. De noterade aktiernas andel utgjorde 28,8 (23,9) procent och
marknadsvärdet 6 508 (4 980) miljoner euro. Avkastningen på noterade aktier var 8,9 (-4,0) procent. Andelen
kapitalplaceringar som ingår i aktier var 5,9 (5,5) procent av placeringstillgångarna och avkastningen till verkligt
värde var 3,4 (5,2) procent. De onoterade aktiernas marknadsvärde var 336 (289) miljoner euro, deras andel 1,5
(1,4) procent och avkastningen var 9,4 (4,6) procent.
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Fastighetsplaceringarnas värde var i slutet av halvåret 2 784 (2 689) miljoner euro. Deras andel av alla placeringar
var 12,3 (12,9) procent, av vilka andelen indirekta placeringar var 3,3 (3,3) procent. Sammanlagt var avkastningen
på fastighetsplaceringar 3,1 (3,7) procent och avkastningen på direktägda fastigheter 3,7 (4,0) procent.
Placeringarna i hedgefonder utgjorde 11,9 (12,6) procent av placeringstillgångarnas marknadsvärde, dvs. 2 681
(2 619) miljoner euro. De avkastade -2,1 (-0,7) procent på det sysselsatta kapitalet.
Den genomsnittliga nominella avkastningen på Elos placeringar under fem år var 6,9 procent och den
genomsnittliga nominella avkastningen under tio år var 4,6 procent. Den genomsnittliga realavkastningen under
fem år var 6,1 procent och den genomsnittliga realavkastningen under tio år var 3,0 procent. I beräkningen har
Lokal-Tapiola Pensionsbolags placeringsintäkter använts för åren 2007–2013.
Nettointäkterna av placeringsverksamheten till verkligt värde uppgick till 967 (199) miljoner euro.
Placeringsverksamhetens resultat till verkligt värde uppgick till 440 (-98) miljoner euro.
Placeringsallokering och intäkter
Ränteplaceringar
Lånefordringar
Masskuldebrevslån
Masskuldebrevslån i offentliga samfund
Masskuldebrevslån i andra samfund

Grundfördelning
mn e
8 835,0
508,1
6 784,5
3 209,5
3 575,0

%
39,1
2,2
30,0
14,2
15,8

Riskfördelning
mn e
8 844,3
508,1
6 793,8
3 338,8
3 455,0

%
39,1
2,2
30,1
14,8
15,3

Avkastning
%
-1,0
1,3
-1,3
-3,1
0,3

1 542,3
8 826,4
7 150,7
1 340,1
335,5
2 784,3
2 030,1
754,2
2 814,4
2 680,9
15,2
118,2
23 269,4
-662,6
22 606,7

6,8
39,0
31,6
5,9
1,5
12,3
9,0
3,3
12,4
11,9
0,1
0,5
102,9
-2,9
100,0

0,0
8,0
8,9
3,4
9,4
3,1
3,7
1,2
14,1
-2,1
4,4

Volatilitet
%

2,8

Övriga finansmarknadsinstrument och insättningar
inkl. fordringar och skulder som hänför sig till placeringar

Aktieplaceringar
Noterade aktier
Kapitalplaceringar
Onoterade aktieplaceringar
Fastighetsplaceringar
Direkta fastighetsplaceringar
Fastighetsplaceringsfonder och fondföretag
Övriga placeringar
Placeringar i hedgefonder
Råvaruplaceringar
Övriga placeringar
Placeringar sammanlagt
Derivatens inverkan
Sammanlagt

1 542,3
8 183,2
6 507,5
1 340,1
335,5
2 784,3
2 030,1
754,2
2 804,2
2 680,9
-0,2
123,5
22 606,7

6,8
36,2
28,8
5,9
1,5
12,3
9,0
3,3
12,4
11,9
0,0
0,5
100,0

22 606,7

100,0

13,5

2,6

3,9

Totalavkastningsprocenten innehåller intäkter, kostnader och driftskostnader som inte hänförts till placeringsslag. Masslånens modifierade duration är 3,8 år.
Den öppna valutapositionen är 14,2 % av marknadsvärdet.

Elos placeringsverksamhet bereder sig för klimatförändringen
Elos placeringsverksamhet placerar sig globalt i den bästa AAA-kategorin i den internationella klimatorganisationen AOPD:s utvärdering. Placerarna i serien i fråga har visat de bästa prestationerna inom i alla
delområden då det gäller att beakta klimatförändringen. Elo fanns med bland de bästa tre procent och placerade
sig på tionde plats bland 500 placerare globalt. Även miljöorganisationen WWF bedömde att Elos placeringar är i
linje med 2-gradersmålet i Paris klimatavtal.
I mars publicerade Elo en klimatstrategi för sin placeringsverksamhet. Elo har som mål att en betydande del av
placeringarna ska stöda FN:s mål om en hållbar utveckling fram till 2025. Elo utvecklar hela tiden bedömningen
av klimatförändringen och strävar efter att säkerställa att placeringarna inte är kopplade med onödiga
miljörisker.
Administration
Elos ordinarie bolagstämma valde den 24 april 2017 nya ledamöter till förvaltningsrådet samt bolagets revisor.
Bolagsstämman fastställde bokslutet och koncernbokslutet, beslutade om dispositionen av vinsten enligt
styrelsens förslag och beviljade ansvarsfrihet åt förvaltningsrådet, styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

7
Till ny ledamot i förvaltningsrådet för treårsperioden 2017–2020 valdes Mikko Leppälä. Till ledamöter i
förvaltningsrådet fram till den ordinarie bolagsstämman år 2018 valdes dessutom verkställande direktör Satu
Yrjänen (Kantar TNS Oy) samt fram till den ordinarie bolagsstämman år 2019 verkställande direktör Pekka Metsi
(Granlund Oy), verkställande direktör Heikki Pesu (Are Oy), verkställande direktör Harri Miettinen (Kymen
Seudun Osuuskauppa) och verkställande direktör Tapio Volanen (CGI Suomi Oy).
Av de ledamöter som stor i tur att avgå återvaldes Vesa Aallosvirta, Maria Hanho, Johanna Heikkilä, Tero Jussila,
Pekka Kampman, Olavi Kaukonen, Heikki Kyntäjä, Mikael Pentikäinen Terhi Penttilä, Marko Piirainen, Kimmo
Simberg, Mika Varjonen och Olli Vormisto.
Bolagsstämman beslutade att hålla årsarvodet till förvaltningsrådets ordförande och vice ordförande samt
ledamöternas mötesarvoden på oförändrad nivå. Noggranna uppgifter om arvodena finns i Elos ersättningsförklaring på bolagets webbplats. Till Elos revisor valdes revisionssammanslutningen Ernst & Young Oy.
Personal och rörelsekostnader
De totala rörelsekostnaderna uppgick under redovisningsperioden till 66 (65) miljoner euro. Redovisningsperiodens omkostnadsöverskott var 10 (14) miljoner euro. Arbetsinsatsen under de första sex månaderna var i
genomsnitt 451 (452) årsverken. Det har inte skett några väsentliga ändringar i antalet fast anställda och
visstidsanställda jämfört med året innan.
Ekonomiska framtidsutsikter
De ekonomiska utsikterna för slutet av året var optimistiska på samma sätt som i början av året. De ekonomiska
utsikterna i Finland är äntligen något ljusare tack vare en piggare inhemsk efterfrågan och export. För att tillväxten ska
fortsätta och stärkas krävs att tillväxten inom euroområdet och tillväxtekonomierna hålls på en tillräckligt god nivå.
Den globala ekonomiska utvecklingen och placeringsmiljön är fortfarande också till stor del beroende av
centralbankernas åtgärder och förväntningarna på dessa. Riskfaktorer utgör de politiska osäkerheterna på alla stora
ekonomiområden. Utöver detta har många placeringsobjekts värderingsnivåer ökat ytterligare och centralbankernas
strävan efter att börja neutralisera sin penningpolitik kan orsaka nervositet på placeringsmarknaden. Räntorna på
statslån var ännu i juni klart stigande, då bedömningarna om att centralbankerna kommer att strama åt sin
penningpolitik blivit allt starkare på marknaden.

