Matchningsanalys
ett stöd för att hantera avsatta pensionsmedel
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Matchningsanalysen åskådliggör hur er egen pensionsfond ska allokeras för att säkerställa
era framtida pensionsutbetalningar. Matchningsanalysen är helt anpassad efter era unika
förutsättningar.

matchning mellan tillgångar och
pensionsutbetalningar
Kommunens pensionsutbetalningar kommer de
närmaste åren att öka kraftigt i och med stora
pensionsavgångar. För att möta detta har många
kommuner och landsting avsatt medel i en egen
pensionsfond som placerar i aktier och ränteinstrument, med syfte att dämpa de ökade pensionsutbetalningarna.
För att minska riskerna med förvaltningen av
pensionsmedel ska diversifiering och matchning
mellan pensionsutbetalningar och tillgångar eftersträvas. Matchninganalysen hjälper er att uppnå
önskad matchning mellan pensionsfonden och de
pensionsutbetalningar som pensionsfonden har för
avsikt att trygga.

simuleringsverktyget
Till Matchninganalysen erbjuder vi ett simuleringsverktyg som syftar till att utifrån olika
alternativ simulera:
•
•
•
•

Hur mycket pensionsfonden kan komma att
trygga.
När man ska börja lyfta pensionsmedel från
fonden.
Hur matchning uppnås.
När omallokering från aktier till likvida medel
ska ske.

Resultatet av simuleringarna presenteras i tabelloch diagramform. Till simuleringarna får ni även en
rapport där modell, metod och resultat beskrivs.

Läs mer om vad vi kan erbjuda på nästa sida!

KPA Pensions Matchningsanalys ger en
anpassad analys utifrån era egna förutsättningar.
Den hjälper er som arbetsgivare att säkerställa
hanteringen av avsatta pensionsmedel. Självklart erbjuder vi även en löpande uppföljning av
Matchningsanalysen.

kontakta oss
Pensionsskuldsenheten på KPA Pension svarar
gärna på frågor om tjänsten. Här kan du också
beställa Matchningsanalysen. Du når dem på telefon 08-665 06 80 eller pskuld@kpa.se.
Ni kan även prata med er kundansvarige på
KPA Pension.

Analysen ger möjlighet att jämna ut pensionsbetalningarna
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Utifrån de avsatta pensionsmedlen och era lokala förutsättningar ger matchningsanalysen er ett stöd att jämna ut
framtida penionsutbetalningar.

besöksadress: östgötagatan 90, postadress: 106 85 stockholm
telefon: 08-665 04 00, fax: 08-665 06 85, kundservice: 020-650 500,
www.kpa.se

975 08.05

KPA Pension är det ledande pensionsbolaget för
kommuner och landsting. Vi är ett snabbt växande företag
som förvaltar 50 miljarder kronor åt drygt en miljon
kunder. Vårt mål är att få kundernas pengar att växa
samtidigt som vi tar ett aktivt ansvar för människor och
miljö. Vi placerar alla pensionspengar etiskt och driver ett
omfattande miljöarbete sedan 10 år tillbaka.

matchningsanalysen ger er
ökad säkerhet

