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Styrelsens verksamhetsberättelse
Under rapportperioden fortsatte Finnvera att bygga upp
den finländska innovationsmiljön tillsammans med de andra
organisationerna som deltar i tjänsten för tillväxtföretag;
Finpro, Tekes och TE-centralerna. Målet med samarbetet är
att förse företagen med det bästa kunnandet och samtidigt
minska riskerna som finns i anknytning till företagens tillväxt
och internationalisering. Finnvera deltar också tillsammans
med offentliga aktörer i utvecklandet av FöretagsFinland till
ett mera omfattande servicesystem.
Redan under rapportperioden 2005 grundades Finnveras strategiska mål till stor del på statsrådets politikprogram
för företagsverksamhet. Den nya indelningen av affärsverksamheten i enlighet med bolagets strategi trädde i kraft den
1.4.2006. Moderbolagets affärsverksamhet indelades i fyra
delområden: mikrofinansiering, regional finansiering, tillväxtoch internationaliseringsfinansiering samt exportfinansiering. Den nya enheten för tillväxt- och internationaliseringsfinansiering koncentrerar sig på finansiering av företag som
expanderar och internationaliseras. I sin verksamhet kombinerar enheten Finnveras kunnande i inhemsk finansiering
och exportfinansiering.
I politikprogrammet för företagsamhet stöddes de
allmänna förutsättningarna för företagsverksamhet även
genom satsningarna på kapitalförsörjning i företag i inledningsskedet. Finnvera förverkligade programmets målsättningar under rapportperioden via sina dotterbolag Aloitusrahasto Vera Oy och Veraventure Ab, vilka är specialiserade
på kapitalinvesteringar.
För att strategin ska kunna fullföljas krävs förstärkning
av personalresurser för kundbetjäning och hanteringen av
kundkontakter. Under år 2006 fastställdes riktlinjer för behov
och inriktning av personalresurserna. Även regionkontorens
ledningsmodell förnyades. De kortsiktiga förändringarna
som riktlinjerna förutsätter kommer att genomföras i det
s.k. Fältkraft-projektet under år 2007.
Enligt rådande antaganden angående utvecklingen av
affärsverksamheten borde Finnvera-koncernens personalantal uppgå till cirka 380 istället för de nuvarande över 400
vid utgången av strategiperioden 2007–2011. Förändringarna
kommer att genomföras genom interna förflyttningar och
genom att utbilda personal till nya uppgifter som kommer
att öppnas i samband med Fältkraft-projektet. Under strategiperioden kommer cirka 60 personer i koncernens personal
att pensioneras.
Statsrådets finanspolitiska ministerutskott förordade
Finnvera Abp:s inkomstskattebefrielse per 13.12.2005.
Regeringens proposition till riksdagen om att ändra Finnvera
till ett samfund befriat från inkomstskatt överlämnades till
riksdagen den 8.12.2006. Republikens president stadfäste
lagen den 9.2.2007. Inkomstskattebefrielsen förutsätter att
en anmälan om statligt stöd, i enlighet Europeiska gemenskapernas fördrag om upprättandet, överlämnats till EUkommissionen. Bolagets anmälan om statligt stöd behandlas
som bäst i EU-kommissionen. Skattefriheten
kan inte träda i kraft före kommissionen har givit sitt beslut
i ärendet. Lagen träder i kraft vid den tidpunkt som fastställs
genom statsrådets förordning. Lagen tillämpas första gången
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i beskattningen det skatteår när lagen träder i kraft. Skattebefrielsen skulle innebära en möjlighet för Finnvera att kontrollera
prissättningen samt att höja risktagningsnivån.
För att bevara Finnveras exportgarantisystem som internationellt konkurrenskraftigt, förnyades exportfinansieringens
prissättning och täckningsgraden i september. Den inhemska
finansieringens förnyade prissättning godkändes vid utgången
av året och togs i bruk i februari 2007.
I december 2006 godkände statsrådet de nya förbindelserna för utbetalning av räntestöd och specialräntestöd, samt
provisionsstöd, och en delvis ersättning av både kredit- och
borgensförlusterna till Finnvera under åren 2007–2009.

AFFÄRSVERKSAMHETENS UTVECKLING
• Resultat
Finnvera-koncernens resultat för år 2006 steg till 34,5 miljoner
euro (33,5). Koncern- och ägarintresseföretagens inverkan på
koncernens resultat var 1,8 miljoner euro (0,7).
Moderbolagets resultat var 32 736 518,59 euro
(32 740 755,81).
Ränteintäkter och räntekostnader
Som egen post i resultaträkningen har bokförts ett räntestöd på 18,0 miljoner euro, vilket ingår i Finnvera Abp:s ränteintäkter som styrts direkt till kunderna från moderbolaget
samt 1,0 miljoner euro i övrigt räntestöd.
Statens och Europeiska regionala utvecklingsfondens
(ERUF) räntestöd uppgick till totalt 19,0 miljoner euro (21,1), av
vilket statens andel var 12,1 miljoner euro och ERUF-stöd med
tillhörande nationellt räntestöd sammanlagt 6,9 miljoner euro.
De ränteintäkter som kunderna betalat och koncernens
räntekostnader ökade som följd av den höjda räntenivån.
Den genomsnittliga utlåningsräntan per 31.12.2006 var 5,07
procent (3,70) och inlåningsräntan 3,59 procent (2,33).
Provisionsintäkter
Koncernens provisionsintäkter uppgick till totalt 59,4 miljoner
euro, vilket är 1,1 miljoner euro mindre än i fjol.
I provisionsintäkterna ingår provisioner om 35,0 miljoner
euro från moderbolagets exportgaranti- och specialborgensverksamhet, övriga borgensprovisioner på 16,2 miljoner euro,
handläggningsavgifter för lån och borgen om 5,0 miljoner
euro samt övriga provisioner från koncernens finansieringsverksamhet om 3,2 miljoner euro.
Övriga intäkter
Nettointäkterna för finansieringstillgångarna till salu, 2,4 miljoner euro, innefattar realisationsvinster och -förluster samt
värdeminskningar för aktier som ägs under 20-procentigt.
Av intressebolagens aktier såldes Incap Oyj:s och Huippupaikat Oy:s aktier.
Nettointäkterna för investeringsfastigheterna, -0,2 miljoner euro, innefattar intäkter och omkostnader för sådana
fastigheter som inte är i koncernens egna bruk.
I affärsverksamhetens övriga rörelseintäkter ingår ett
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förvaltningsarvode om 0,8 miljoner euro av Statsgarantifonden för skötseln av den gamla ansvarsstocken för exportgaranti och specialborgen som uppkommit före 1999
samt 0,8 miljoner euro i förvaltningsarvode för skötseln av
ERUF-finansieringen.
Nedskrivningsförluster
I koncernens resultaträkning var nedskrivningsförlusterna för
krediter, borgen samt export- och specialborgensverksamheten totalt 40,0 miljoner euro (48,0), varav dotterbolagets
kreditförluster uppgick till 0,2 miljoner euro (0).
Moderbolagets förverkligade kredit- och borgensförluster uppgick till 34,1 miljoner euro (55,5). Återföringen av tidigare bokförda förluster uppgick till totalt 3,9 miljoner euro,
vilket innebär att nettoförlusten var 30,2 miljoner euro (51,8).
Moderbolagets resultaträkning innefattar dessutom en ökad
nedskrivningsförlust om 4,8 miljoner euro (0,3), varpå moderbolagets nedskrivningsförluster för krediter och borgen var
35,0 miljoner euro i resultaträkningen. Statens och ERUF:s
ersättningsandel av de förverkligade kreditförlusterna var
15,0 miljoner euro, dvs. 49,5 procent.
Ersättningar från exportgaranti- och specialborgensverksamheten utbetalades till ett belopp om 2,7 miljoner euro.
De ackumulerade återkraven uppgick till 1,7 miljoner euro
och återkravsfordringarna minskade 3,8 miljoner euro, vilket
innebär att förlusterna i resultaträkningen uppgick till 4,8 miljoner euro.
Övriga kostnader
Koncernens administrationskostnader uppgick till 42,2 miljoner euro (39,7), varav personalkostnadernas andel var 68,0
procent. Moderbolagets administrationskostnader uppgick
till 40,2 miljoner euro (37,8), varav personalkostnaderna
utgjorde 68,6 procent. De övriga rörelsekostnaderna utgörs
främst av fastighetskostnader.

• Separata resultat
Det separata resultatet av den exportgaranti- och specialborgensverksamhet som avses i 4 § i lagen om Statsgarantifonden (444/1998), var 17,0 miljoner euro efter latenta skatter,
och resultatet av Finnvera Abp:s övriga verksamhet 15,7 miljoner euro. Kalkyler över de separata resultaten presenteras
i not nr 39 till bokslutet.

• Balansräkning
Slutsumman i koncernbalansräkningen var 1 767,3 miljoner
euro och moderbolagets 1 721,0 miljoner euro vid utgången
av året. Av dotterbolagen hade Finlands Exportkredit Ab den
största inverkan på balansräkningen, vars balansomslutning
var 55,9 miljoner euro.
Vid årsskiftet uppgick Finnvera Abp:s kreditstock till
1 372,3 miljoner euro. Kreditstocken minskade med 4,0
miljoner euro år 2006. Koncernens kreditstock uppgick till
1 392,8 miljoner euro. Borgensstocken sjönk ännu mer än
kreditstocken med 35,5 miljoner euro. Borgensstocken upp-

gick vid utgången av 2006 till 804,3 miljoner euro. Det bokföringsmässiga ansvaret enligt lagen om exportgarantier var
3 883,0 miljoner euro (3 378,8). Totalansvaret för exportgarantier och specialborgen (det sammanräknade gällande
ansvaret och offertansvaret) uppgick till 5 072,3 miljoner euro
(4 540,5).
Moderbolagets långfristiga skulder uppgick vid årsskiftet till totalt 1 097,9 miljoner euro, varav 353,5 miljoner euro
var masskuldebrevslån. I skulderna ingår kapitallånet om
11,5 miljoner euro som staten givit för aktiekapitalinvestering
i Aloitusrahasto Vera Oy. Dessutom innefattar balansräkningen derivatavtalsskulder som riktas till långfristiga skulder
från ränte- och valutaväxlingsavtal till ett belopp om 19,4
miljoner euro. Skulderna sjönk under året med 21,2 miljoner
euro. Koncernens långfristiga skulder uppgick till totalt
1 129,7 miljoner euro.
I de övriga skulderna ingår en skuld till staten om 13,9
miljoner euro, som anknyter till återföringsvillkoren för stöd
som erhållits för förvärv av aktier i intressebolag.
I överkursfonden ingår differensen mellan anskaffningspriset och det nominella värdet för aktierna i Kera Abp om
42,9 miljoner euro, 0,1 miljoner euro för överföringen av tillgångarna i Statsgaranticentralen och förvärvet av aktierna i
Fide Oy samt 8,1 miljoner euro som hänför sig till höjningen
av Finnveras aktiekapital i anknytning till förvärvet av aktier
i Finlands Exportkredit Ab i maj 2004. Överkursfonden
består av sammanlagt 51,0 miljoner euro.
I fonden för verkligt värde har differensen mellan det
verkliga värdet och anskaffningsvärdet för offentligt noterade aktier och placeringsfonder bokförts, i koncernen till
ett belopp om 1,1 miljoner euro.
Moderbolagets vinst från föregående räkenskapsperiod
om 32,7 miljoner euro överfördes till reservfonden i enlighet
med bolagsstämmans beslut.
Lagarna som reglerar Finnvera Abp:s verksamhet ändrades under rapportperioden så att man grundar separata
fonder i bolagets balansräkning för inhemsk verksamhet,
samt exportgaranti- och specialborgensverksamheten för
att täcka förlusterna under kommande år. När lagändringen
trätt i kraft 1.1.2007 ersätts exportgaranti- och specialborgensförlusterna ur Statsgarantifonden endast om inte erfordrade medel finns i bolagets nya interna fond för exportgaranti- och specialborgensverksamhet. Statsgarantifonden
fungerar även i fortsättningen som en buffert mellan bolaget och statens budgetfinansiering i en situation där
export- och specialborgensverksamheten orsakar en så
stor förlust att bolagets egen fond inte vore tillräcklig för
att täcka den.
Enligt beslutet vid Finnvera Abp:s extra bolagsstämma
12.10.2006 grundades de ovan nämnda två fonder under
fritt eget kapital. Man beslöt att upplösa reservfonden
i Finnvera Abp:s balansräkning och överföra dess medel
till de två nya fonderna som grundats. Till fonden för inhemsk verksamhet överfördes vinstmedel om 129,9 miljoner
euro som samlats i reservfonden från den nationella verksamheten och till fonden för exportgaranti- och specialborgensverksamhet vinstmedel om 80,2 miljoner euro
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som samlats från exportgaranti- och specialborgensverksamheten.
Fram till lagändringen överfördes bolagets årsvinst till
reservfonden under bundet eget kapital.

• Kapitaltäckning och kapitalanskaffning
Kapitaltäckningsgraden i Finnvera-koncernen var 18,41 procent vid utgången av år 2006 (18,06). Målsättningen för kapitaltäckningen var 12–20 procent.
Koncernens egna medel uppgick till 463,1 miljoner euro
och de riskvägda fordringarna, placeringarna och åtagandena utanför balansräkningen till totalt 2 515,2 miljoner euro.
Finnvera Abp:s kapitaltäckning var 19,24 procent (17,96)
i slutet av år 2006. Moderbolagets egna tillgångar uppgick
till 477,6 miljoner euro och de riskvägda fordringarna, placeringarna och åtagandena utanför balansräkningen till 2 482,0
miljoner euro.
Kapitaltäckningen är beräknad enligt föreskrifterna i lagen
om kreditinstitut och Finansinspektionens föreskrifter, trots
att Finnvera inte är underställt lagen om kreditinstitut.
Moderbolagets förverkligade långfristiga kapitalanskaffning uppgick till 187,7 miljoner euro. Under året avkortades
de långfristiga lånen med 202,7 miljoner euro.

• Koncernstrukturen och förändringar i den
Under årets lopp införskaffades aktier i Veraventure Oy till
ett belopp om 3,5 miljoner euro samt Aloitusrahasto Vera
Oy:s aktier till ett belopp om 20,0 miljoner euro. Ägarandelen i Aloitusrahasto Vera Oy steg till 88,5 procent i samband
med aktieteckningen.
I Finnvera-koncernen ingick 31.12.2006 förutom moderbolaget de helägda dotterbolagen Spikera Oy, Veraventure
Ab, Tietolaki Oy och Finlands Exportkredit Ab samt det till
63,5 procent ägda bolaget Matkailunkehitys Nordia Oy,
Aloitusrahasto Vera Oy som ägs till 88,5 procent samt ett
företag som tillhandahåller tjänster i anknytning till kontorslokaler. Antalet intressebolag var två.

RISKHANTERING
I egenskap av statsägd specialfinansiär kan Finnvera ta
större kreditrisker än kommersiella finansiärer.
Riskhanteringen har en central betydelse i bevarandet av
Finnveras risktagningsförmåga och för att uppnå de ekonomiska målen på lång sikt. Bolagets styrelse och företagsledningen ansvarar för att arrangera och organisera den interna
övervakningen och riskhanteringen. Bolagets styrelse godkänner beslutsfattningsbefogenheterna, principerna för riskhanteringen samt riktlinjerna för risktagningen. Med riktlinjerna försäkrar man en kontrollerad ökning av risktagningen
i enlighet med bolagets strategi, med särskild vikt vid nya
företag och tillväxtföretag. Målsättningen för riskhanteringen
är att för sin del trygga förutsättningarna för förverkligandet
av strategin.
Förluster som uppkommer till följd av Finnveras finansie-
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ring av inhemsk företagsverksamhet täcks till viss del genom
statens förlustersättning och under konjunkturscykeln bör
bolaget genom inkomstfinansiering täcka sin del av uppkomna inhemska kredit- och borgensförluster. I export- och
specialborgensverksamheten säkras riskerna av Statsgarantifonden och den finska staten. Verksamhetens intäkter bör
på lång sikt täcka de utgifter och garantiförluster som uppstår i verksamheten. Finnveras målsättning är en kontrollerad
risktagning i enlighet med sina verksamhetsprinciper samt
skydda sig från övriga risker eller minimera dessa.
Den inhemska risktagningen styrs genom risktagningsmålsättningar per affärsverksamhet, i vilka man beaktat bland
annat skillnader i kundkretsen och i verksamhetsbetingelserna. Risktagningsmålsättningarna grundas på de ägarpolitiska målen samt målen beträffande en resultatrik och effektiv
verksamhet som uppställts för Finnvera. Exportgarantiverksamhetens risktagning styrs via Finnveras land- och garantipolicy som bekräftats av bolagets styrelse.
Riskhanteringsfunktionen som är oavhängig av bolagets
affärsverksamhet ansvarar för utvecklandet av riskhanteringspolicyn, -metoderna och -anvisningarna samt uppföljningen
av bolagets riskposition. Riskhanteringsfunktionen rapporterar
till verkställande direktören. Internrevisionen kontrollerar och
övervakar att de av styrelsen godkända anvisningarna följs.
Riskhanteringen omfattas också av moderbolaget Finnvera
Abp och dess dotterbolag.

• Kredit-, borgen- och garantirisker
Kreditförlustrisker uppkommer när en gäldenär eller övrig motpart inte till fullo svarar för sina förbindelser. I den inhemska
finansieringen kan kreditförlust orsakas av företagskundens
betalningsoförmåga. I exportgarantiverksamheten kan kreditförlusten orsakas av politiska risker som förverkligas eller landets, bankens eller företagskundens betalningsoförmåga eller
betalningsovilja.
Kreditriskhanteringen i den inhemska finansieringen baseras på en detaljerad bedömning av kreditrisken. I Finnvera
används ett riskklassificeringssystem i åtta klasser som baseras på fall av betalningsoförmåga, vilka man har observerat
under en lång tidsintervall. Klassificeringen som används
omfattar sju klasser för fungerande företag samt en klass för
insolventa företag. En kundansvarig ansvarar för bedömning
av kreditrisk, riskklassificering och finansieringsförslag för
finansieringsbeslutet. Finnveras kundföretags riskklassificering uppdateras minst en gång vartannat år. På motsvarande
sätt bedöms och uppdateras även värdet på de tillgängliga
säkerheterna.
Den förverkligade risktagningen följs upp varje månad.
Vid Finnvera är riskhanteringens centrala mätare fördelningen
av gällande ansvar och förändringen per riskklass, ansvarsstockens och kreditförlustens statistiskt förväntade värde som
beskriver den beviljade finansieringens risktagningens mängd
och de förverkligade kreditförlusterna.
I exportgarantiverksamheten klassificerar Finnvera länderna i åtta landsklasser utifrån metoder och landriskbedömningar som är etablerade bland exportgarantiinstituten.
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Eftersom det kan finnas betydande skillnader mellan länderna
i en landklass, utgör en separat fastställd landpolicy grunden
för risktagningen. Landsklassen baseras på en värdering av
landets förmåga att sköta sina yttre förpliktelser, förväntningarna på den kommande ekonomiska utvecklingen i landet,
samt den politiska stabiliteten och lagstiftningen. Finnvera
följer noggrant upp ländernas ekonomiska och politiska läge
och anpassar landklassen samt risktagningspolitiken enligt
förändringarna. Landsklassificeringarna granskas minst en
gång per år.
Tagningen av bankrisk baseras på en utvärdering av landets banksystem samt på enskilda bankers riskanalyser och
riskklassificeringar. Utifrån kvalitativa och kvantitativa faktorer
fastställs riskklass- och bankspecifika linjer för risktagningen
för varje bank. Bankernas riskklassificering uppdateras vid
behov och alltid i samband med nya projekt.
Företagsrisktagningen grundar sig på en analys av företagets ledning, affärsverksamhet och ekonomi. I fråga om
små, kortfristiga garantier räcker en mindre omfattande analys. Analysen resulterar i en intern riskklassificering som till
viss del motsvarar den riskklassificeringsmetod som tillämpas i internationella klassificeringsinstitut, som uppdateras
i samband med nya projekt och minst en gång per år.

• Kapitaltäckningsberäkning
Finansmarknadens verksamhetsmiljö förändrades betydligt
från början av år 2007 när bankernas kapitaltäckningsberäkning förnyades enligt den så kallade Basel II. Finnvera
är inte förpliktigad att ta i bruk kapitaltäckningsberäkningen
enligt Basel II. Trots det har Finnvera beslutat att beräkna
kapitaltäckningen enligt dessa föreskrifter och utreder för
tillfället vilka metoder som är de ändamålsenligaste ur bolagets synvinkel – standardmodellen eller en mera utvecklad
modell som baseras på intern riskklassificering.
För att bibehålla riskvikten hos Finnveras garantier
som riskvikt 0 i bankernas kapitaltäckningsberäkningar har
lagarna angående Finnvera ändrats för tillbörliga delar.

• Marknads- och finansieringsrisker
Ränte-, valutakurs- och maturitetsrisker i anknytning till
Finnveras återfinansiering administreras genom att anpassa
in- och utlåningens villkor till varandra genom att använda
bland annat ränte- och valutaväxlingsavtal. För de ränteoch valutakursrisker som uppkommer har man fastställt
limiter, vilka uppföljs aktivt och som rapporteras regelbundet
till styrelsen. Marknadsriskernas inverkan på bolagets resultat beräknas vara liten.
Bolaget har förberett sig på att exportgarantiverksamheten kan ge upphov till ersättningar i US dollar och valutakursrisker i anknytning till dessa har minskats genom att
hålla en del av de likvida medlen deponerade i dollar.
Finnvera har arrangerat en långsiktig återfinansiering
genom att använda ett flertal olika finansieringskällor.
Tillgängligheten till återfinansiering kan säkras genom
att utnyttja borgen som staten beviljat. I förvaltning av

likviditet används kortfristiga placeringsinstrument, vilka bör
uppfylla kriterierna som uppställts för kreditklassificeringen.

• Operativa risker
En operativ risk är en risk för förlust som orsakas av otillräckliga eller icke fungerande interna processer, system, människor eller externa händelser. De operativa riskerna innefattar
även rättsliga risker och anseenderisk.
År 2006 genomfördes en kartläggning av operativa risker i alla affärsverksamhets- och stödenheter. Resultatet från
denna och tidigare genomförda kartläggningar av informationssäkerhetsrisker har utnyttjats vid bedömningen av de
operativa riskernas allvarlighet. En systematisk insamling och
registrering av förverkligade riskhändelser inleddes i början
av år 2007. Bolaget skyddar sig från de operativa riskerna
bland annat genom interna kontroller, utveckling av kvaliteten
på processer och datasystem samt genom att försäkra risker.
Näringsavdelningen vid handels- och industriministeriet gjorde en utredning i mars 2006 angående de offentliga
påståendena som riktades till projekten i Finnvera Abp:s
inhemska finansieringsverksamhet. I dessa ifrågasattes om
de i förvaltningslagen fastställda grunderna för jävighet följts
i vissa finansieringsbeslut samt Finnvera Abp:s interna och
externa övervakning av finansieringsverksamheten. Enligt
utredningen skedde finansieringsprojekten i anknytning till
Hiihtokeskus Iso-Syöte Oy och Kiinteistö Oy Iso-Syötteen
Tunturihotelli samt övervakningen av dessa i enlighet med
lagen och stadgarna.

• Kapitalinvesteringsverksamhet
I Finnvera-koncernen bedrivs kapitalinvesteringsverksamhet
av Veraventure Oy, Aloitusrahasto Vera Oy och Matkailunkehitys Nordia Oy. Placeringarna som gjorts i dessa bolag
är del av Finnvera Abp:s uppföljning av kreditrisker.
Riskhanteringen i dotterbolagen som utövar kapitalinvesteringsverksamhet grundas på begränsning av placeringarnas
storlek, riskfördelning med övriga placerare samt en tillräcklig
diversifiering av placeringsportföljen.

NÄRINGS- OCH ÄGARPOLITISKA MÅL OCH
UPPFYLLELSEN AV DESSA
Finnvera Abp:s uppgifter och ekonomiska verksamhetsprinciper har fastställts i lagen om statens specialfinansieringsbolag (443/1998).
Vid fastställandet av de näringspolitiska målen har
man tagit i beaktande bolagets uppgifter och ekonomiska
verksamhetsprinciper, men även handels- och industriministeriets näringspolitiska strategi samt målsättningen
i EU-programmen.
I enlighet med regeringens företagspolitikprogram
kommer den offentliga kapitalinvesteringen att riktas till
företag i sådd- och tillväxtskedet samt i regionala fonder.
Finnvera Abp:s målsättning är att genom koncernens kapital
finansiering (Veraventere Oy, Aloitusrahasto Vera Oy och
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Styrelsens verksamhetsberättelse

Matkailunkehitys Nordia Oy) förbättra finansieringsmarknaden i form av eget kapital och korrigera bristerna som finns
framför allt i finansiering i form av eget kapital till nyetablerade innovativa företag. De medel som staten givit till koncernens kapitalfinansiering används på så sätt att de möjliggör
en värdehöjning i egendomen som skaffats med dessa eller
att bolaget klarar av att återbetala kapitallånet till staten som
det fick år 2005 för Aloitusrahasto Veras kapitalisering.
År 2006 fattade statsrådet ett principbeslut angående
servicesystemet FöretagsFinland. Principbeslutet innefattar riktlinjerna för hur företagstjänster för organisationer som
finansierats av den offentliga förvaltningen ska förverkligas
i samarbete mellan aktörerna. Finnvera Abp deltar aktivt
i förberedandet och förverkligandet av företagstjänstens
förnyelse.
Finnveras närings- och ägarpolitiska mål finns beskrivna
mer i detalj på adressen www.finnvera.fi > Ekonomi >
Administration > Statens ställning som ägare.

ADMINISTRATION
• Personal
Vid utgången av räkenskapsperioden 31.12.2006 hade moderbolaget 415 anställda, av vilka 395 var heltidsanställda och
20 visstidsanställda. Koncernen hade totalt 432 anställda.
Löner och arvoden som utbetalades till personalen
uppgick till totalt 21,4 miljoner euro. Av denna summa var
bonusens andel 1,1 miljoner euro.
Bolagets styrelse har fastställt principerna för bonus som
betalades för år 2006. Mängden som utbetalas i bonus kommer att fastställas i april 2007.
Noggrannare information om personalen i noterna 33
och 36.

• Förvaltningsrådet och revisor
Finnvera Abp:s bolagsstämma valde den 26.4.2006 riksdagsledamot Johannes Koskinen (SDP) till ordförande för
förvaltningsrådet. Som första vice ordförande fortsätter riksdagsledamot Kyösti Karjula (c) och som andra vice ordförande riksdagsledamot Esko Kurvinen (saml.).
Bolagsstämman valde riksdagsledamot Reijo Paajanen
(saml.), ordförande för Finlands Ekonomförbund – SEFE rf.
Veli-Matti Töyrylä (Akava) och ordförande för Kemifacket
Timo Vallittu (Finlands Fackförbunds Centralorganisation
FFC) samt direktör Timo Kekkonen (Näringslivets Centralförbund) till nya medlemmar i förvaltningsrådet.
Till ordinarie revisor för Finnvera Abp utsågs KPMG Oy
Ab, med CGR Hannu Niilekselä som huvudansvarig revisor.

• Styrelsen
Finnvera Abp:s förvaltningsråd utsåg den 10.5.2006 finansieringsexpert Jyrki Kiviharju från Näringslivets Centralförbund
EK till Finnvera Abp:s ordinarie styrelseledamot i specialexpert Tarmo Korpelas (Näringslivets Centralförbund) ställe
när denne pensionerats.
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Som styrelseordförande fortsatte avdelningschef, överdirektör Kalle J. Korhonen från handels- och industriministeriet. Till förste vice ordförande utsågs regeringsråd, lagstiftningsdirektör Pekka Laajanen från finansministeriet och till
andre vice ordförande utsågs understatssekreterare Pekka
Huhtaniemi från utrikesministeriet.
Förvaltningsrådets och styrelsens sammansättningar
presenteras i helhet i Verksamhetsberättelse 2006 på
sidorna 30–31, samt på adressen www.finnvera.fi >
Företagspresentation.
Finnvera Abp:s styrelse utnämnde den 20.4.2006 vicehäradshövding, LL.M. Annamarja Paloheimo till enhetsdirektör
för enheten för tillväxt- och internationaliseringsfinansiering.

• Spikera Oy:s roll
Den 9.2.2006 drog Finnvera Abp:s styrelse upp riktlinjerna
för dotterbolaget Spikera Oy. För att säkra Finnveras fordringar och för att minimera kreditförlusterna kommer förmögenhetsförvärven att framöver i huvudsak koncentreras
till Spikera Oy. Spikera Oy har fungerat sedan år 1992
som Finnveras och tidigare som Kera Abp:s dotterbolag
i egendomsförvärv och i utvecklingsbolags strukturella
arrangemang.

• Offentlighetspolicy
Sedan år 2002 har offentligheten av dokument innehållande
bedömning av miljökonsekvenserna för exportgarantiprojekt
som Finnvera garanterade behandlats i olika rättsinstanser.
Finlands Naturskyddsförbund rf, som en del av en Finlands
Exportkreditkampanj, bad då första gången om att få ta
del av dokument över exportprojekt från åren 1994–2002.
Finnvera har inte överlåtit dokumenten. Beslutet grundas på
§ 5 i lagen om statens specialfinansieringsbolag, enligt vilken
Finnvera är bunden till sina kunder genom tystnadsplikt som
kan likställas banksekretess.
I april 2006 förkastade Helsingfors förvaltningsdomstol
Finlands Exportkreditkampanjs besvär, som Högsta förvaltningsdomstolen lämnade obehandlat i juli eftersom besväret
inlämnats för sent.
Finnveras offentlighetspolicy beskrivs närmare i Verksamhetsberättelsen 2006 på sid. 23.

• Samhällsansvar
I sin exportgarantiverksamhet har Finnvera förbundit sig att
informera finländska exportörer om OECD:s verksamhetsanvisningar för multinationella företag (OECD Guidelines for
Multinational Enterprises). Den argentinska folkrörelsen Center for Human Rights and Environment (CEDHA) lämnade en
utredningsbegäran till handels- och industriministeriet angående cellulosafabriken som Botnia S.A/Oy Metsä-Botnia Ab
anlägger i Uruguay för vilken Finnvera har givit garantiofferter. Folkrörelsen bad en utredning om huruvida de finländska
företagen som deltar i byggandet av cellulosafabriken har
följt OECD:s verksamhetsanvisningar vid bedömningen av
miljöeffekterna.

Styrelsens verksamhetsberättelse

I Finland är det handels- och industriministeriet som utreder om verksamhetsanvisningarna har följts utifrån ett utlåtande som OECD:s Finlands delegation för multinationella
företag (MONIKA) har givit. I CEDHA:s utredningsbegäran
sågs Finnvera som ett multinationellt företag.
Finlands MONIKA-delegation konstaterade i oktober
2006 att Finnvera som ett statsägt finansbolag inte kan ses
som ett bolag som faller inför ramen för OECD:s verksamhetsanvisningar för multinationella företag.
Riktlinjerna för Finnveras samhällsansvar och förverkligande av dessa beskrivs närmare i Verksamhetsberättelsen
2006 på sidorna 22–23.

HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSPERIODENS
UTGÅNG

• ERUF-finansieringen inleddes
Den 21.2.2007 inledde Finnvera finansieringsbesluten i anknytning till EU:s nya programperiod 2007–2013. Finnvera
har förmedlat Europeiska regionala utvecklingsfondens stöd
till små och medelstora företag sedan år 2001.

• Aloitusrahasto Vera Oy
Aloitusrahasto Vera Oy fick i januari 2007 tilläggskapital
om en miljon euro från sin nya ägare, Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen. Under det gångna året förverkligade Aloitusrahasto även de första frigöringarna från
sina målföretag.

FRAMTIDSUTSIKTER
• Förändringar i landsklassificeringen
Finnveras styrelse beslöt den 18.1.2007 att utöka landlistan
för rembursgarantier. Nära 40 nya stater godkändes att
omfattas av rembursgarantierna, medräknat östeuropeiska,
centralasiatiska och afrikanska länder.
Den 15.02.2007 fastställde Finnveras styrelse klass
3 till Rysslands nya landklass. Samtidigt slopades den
medellånga och långa återbetalningstiden som Rysslands
garantipolitik innefattade. Svagheterna i verksamhetsmiljön
i Ryssland samt kreditriskfaktorerna begränsar dock den
godtagbara återbetalningstiden i praktiken. Den största faktorn som påverkat förändringen i klassificeringen och landsbeslutet är den betydande förbättringen i Rysslands externa
betalningsförmåga. De mest väsentliga riskfaktorerna är
den svaga och till och med försvagade verksamhetsmiljön
och de stagnerade förändringsprojekten i anknytning till
ekonomins institutionsstrukturer.

• Köparkreditgaranti till Botnias cellulosafabriksprojekt
i Uruguay
Finnvera Abp undertecknade den 12.03.2007 ett avtal om en
köparkreditgaranti om 230 miljoner US dollar för en 10-årig
exportkredit, där kredittagaren är Botnia S.A. i Uruguay.
Garantins förmånstagare är de affärsbanker som finansierar
exportkrediten. Med Finnveras garanti täcks både politiska
och kommersiella risker. Med exportkrediten finansieras införskaffningen av en cellulosalinje från finländska Andritz Oy.
Finnvera har redan tidigare beviljat Multilateral Investment
Guarantee Agency (MIGA) som tillhör världsbanksgruppen
en återförsäkring till ett värde av 100 miljoner US-dollar för
den försäkring på 300 miljoner US-dollar mot politiska risker som MIGA beviljat projektet. Finnveras ansvar i projektet
uppgår sammanlagt till 330 miljoner US-dollar, vilket motsvarar cirka 250 miljoner euro.
Investeringen är den största industriella investeringen
i Uruguays historia och beräknas skapa cirka 8 000 fasta
arbetstillfällen i regionen.

En eventuell försvagning av den rådande starka exportefterfrågan kan möjligtvis bromsa den ekonomiska tillväxten
och förflytta tyngdpunkten till den tillväxt som kan förväntas
inom privat konsumtion. Konjunkturutsikterna för små och
medelstora företag ser dock förhållandevis goda ut både
inom industri och inom service.
Den goda tillväxttakten med fler arbetstillfällen och
ökade investeringar i små och medelstora företag ser ut att
hålla i sig, åtminstone under första hälften av året. Antalet
företagsöverlåtelser kommer att bli stort bl.a. på grund av
en åldrande företagargeneration.
Exportgarantiansökningarna angående utländsk risktagning som var under behandling var på en låg nivå vid början
av år 2007, vid cirka två miljarder euro. Exportgarantiefterfrågan har dock alltid varit cyklisk och den kan återhämta
sig snabbt.
Efterfrågan på exportkrediter minskas av att de internationellt fungerande bankerna och övriga kommersiella finansiärer samt försäkringsbolag har blivit aktivare inom exportfinansiering. Ett alternativ till exportkrediter är också de allt
bättre fungerande finansmarknaderna på exportmarknaden.
Efterfrågan på exportgarantier riktas till allt svårare
marknader där en privat finansieringsmarknad inte fungerar.
Hur volymen på de exportkrediter för leveranser som riktas
till dessa marknader utvecklas beror också till en del på
hur finansieringspaketen kan byggas upp på ett sätt som
också tillfredsställer Finnvera. Finnveras exportgarantistock
i anknytning till skogsindustrins maskin- och anläggningstransport är under tillväxt.
Garantiefterfrågan som avser fartygsprojekt lär fortsätta
livlig, i synnerhet under själva byggtiden. På marknaden finns
fungerande kommersiella finansieringslösningar för finansiering av färdiga fartyg, men på grund av projektens storlek vill
man ofta att Finnvera går in och tar på sig en del av risken.
Enlig den nuvarande uppfattningen torde det gångna
årets resultat förverkligas i enlighet med uppskattningarna
i affärsverksamhetsplanen och finansieringsplanen. Ett
större förverkligande av risk än förväntat kan dock ändra
situationen väsentligt.
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Koncernens nyckeltal
Miljoner euro		
2006
2005
2004
2003
2002
Omsättning		
170
171
164	
153	
153
Rörelsevinst eller -förlust		45	46
55	37
25
% av omsättningen		
26,7
26,6	33,4	
24,4	
16,2
Den egentliga verksamhetens vinst efter skatt		34	34	38
26
16
% av omsättningen		
20,3	
19,9
23,2
17,0
10,5
Avkastning på eget kapital %		
7,1
7,4	
9,5
7,1	4,8
Avkastning på hela kapitalet %		
2,0
2,0
2,5
1,7
1,1
Soliditet %		
28,6
27,1
27,9
24,1
22,4
Kapitaltäckningsgrad		
18,4	
18,1
16,4	
15,8
14,6
Förhållandet kostnader - intäkter		
0,4	
0,4	
0,3	
0,3	
0,3

Beräkningsformler för nyckeltalen:
		

Omsättning =

ränteintäkter + räntestöd + avkastning på investeringar i form av eget kapital + provisionsintäkter +

			

nettointäkter från värdepappershandel och valutaverksamhet + nettointäkter från finansieringsmedel

			

som är till salu + placeringsfastigheternas nettointäkter + affärsverksamhetens övriga rörelseintäkter

		

Rörelsevinst eller -förlust =

direkt från resultaträkningen

		

Verksamhetens egentliga vinst efter skatt =

direkt från resultaträkningen

		
		

			

Avkastning på eget kapital % (ROE) =

rörelsevinst/-förlust - skatter						
x 100
eget kapital + minoritetsandel + bokslutsdispositionernas kumulation med

			

avdrag av latent skatteskuld (medelvärde av årets början och slut)

		

			

rörelsevinst/-förlust - skatter						
x 100
balansomslutning i genomsnitt (medelvärde av årets början och slut)

			

eget kapital + minoritetsandel + bokslutsdispositionernas kumulation

		

med avdrag av latent skatteskuld

Avkastning på hela kapitalet % (ROA) =

Soliditet % =

balansomslutning

		

beräknat enligt Finansinspektionens föreskrift nr 106.7.						

Kapitaltäckningsgrad =

			

administrationskostnader + avskrivningar och nedskrivningar på materiella och

		

immateriella tillgångar + övriga rörelsekostnader						

Förhållandet kostnader - intäkter =

			

10

x 100

			

räntebidrag + intäkter av investeringar i form av eget kapital + nettoprovisionsintäkter +

			

nettointäkter från värdepappershandel och valutaverksamhet + nettointäkter från

			

finansieringsmedel som är till salu + affärsverksamhetens övriga rörelseintäkter +

			

andel i andelsbolagens resultat.
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Koncernens resultaträkning
(1 000 e)
1.1–31.12.2006
1.1–31.12.2005
Ränteintäkter (20)		
Ränteintäkter från allmänheten och offentliga samfund				 59 824				48 541		
Räntestöd som styrts till kunder (21)				 17 966				
19 325		
Räntor på exportgaranti- och specialborgensfordringar				
506				
110		
Räntor på borgensfordringar				 1 856				
2 138		
Övriga ränteintäkter				4 442
+
84 594		3 500
+
73 614
Räntekostnader (20)					
-	34 528			
26 911
Övrigt räntestöd (21)					
+
1 069			
+
1 780
Räntebidrag					
+
51 135			
+
48 483
Intäkter av investeringar i form av eget kapital (22)					
+
755			
+
701
Provisionsintäkter (23) (38)					
Av exportgaranti- och specialborgenverksamhet				35 003				36 348
Övriga borgensprovisioner				 16 163				
15 812
Övriga				 8 271
+
59 437		
8 391
+
60 551
Provisionskostnader (23)					
1 062			
2 268
Nettointäkter av värdepappershandel och valutaverksamhet (24)											
Nettointäkter av värdepappershandel				
0				
0			
Nettointäkter av valutaverksamhet				 -1 659
1 659		
2 801
+
2 801
Nettointäkter från finansieringsmedel till salu (25)					
+
2 408			
108
Nettointäkter från placeringsfastigheter (26)					
191			
+	393
Övriga rörelseintäkter											
Kreditförlustersättningar av staten				 14 986				
20 430		
Förvaltningsprovisioner				 1 635				
1 663		
Övriga (27)				 6 818
+
23 439		
9 206
+	31 299
Administrationskostnader											
Personalkostnader											
Löner och arvoden				 22 483				
20 447		
Bikostnader										
		 Pensionskostnader				4 481				4 482		
		 Övriga bikostnader				 1 732				
1 517		
Övriga administrationskostnader				 13 536
-	42 232		
13 270
-	39 716
Avskrivningar och nedskrivningar på materiella och immateriella tillgångar (28)				
5 359			
6 102
Affärsverksamhetens övriga utgifter (27)					
-	3 589			
-	4 055
Nedskrivningsförluster för krediter och övriga fordringar (29)											
För krediter och borgen				35 160				
52 104		
Från exportgaranti- och specialborgensverksamhet				4 843	
-	40 003		
-4 117
-	47 987
Övriga finansieringsmedels nedskrivningsförluster (29)					
253			
0
Andel i andelsbolagens resultat					
+
2 605			
+
1 513
Rörelsevinst					
+
45 431			
+
45 505
Inkomstskatter											
Räkenskapsperiodens och tidigare räkenskapsperioders skatter					
10 977			
11 984	
Egentliga verksamhetens vinst efter skatt					
+
34 454			
+
33 521
Minoritetsandel av räkenskapsperiodens vinst eller förlust					
+
77			
67
Räkenskapsperiodens vinst					
+
34 531			
+
33 454
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Koncernens balansräkning
Aktiva (1 000 e)
31.12.2006
31.12.2005
Kontanta medel			
0			
0
Fordringar på kreditinstitut (1) (15) (16)							
På anfordran betalbara
55 196			30 795
Övriga
0		
55 196	34		30 829
Fordringar på allmänheten och offentliga samfund (2) (15) (16)							
Krediter
1 392 846			
1 396 689
Borgensfordringar
12 645			
12 636
Fordringar av exportgaranti- och specialborgensverksamhet
10 180		 1 415 671
16 398		 1 425 723
Fordringsbevis (3) (15) (16)							
Från offentliga samfund
0			
2 000
Övriga
106 226		
106 226
96 228		
98 228
Aktier och andelar (4) (37)			
77 933			
62 124
Aktier och andelar i intresseföretag (4) (37)			
52 052			47 107
Aktier och andelar i företag som ingår i koncernen (4) (37)			37			37
Immateriella tillgångar (6) (8)			
10 681			
11 791
Materiella tillgångar (8)							
Placeringsfastigheter och placeringsfastigheternas aktier och andelar (7)	3 120			
1 845
Övriga fastigheter samt fastighetssammanslutningars aktier och andelar (7)
13 378			
15 372
Övriga materiella tillgångar
2 709		
19 207
2 946		
20 163
Övriga tillgångar							
Kreditförlustfordringar på staten
6 592			
11 380
Övriga
8 049		
14 641
7 251		
18 631
Resultatregleringar och förskottsbetalningar (9)			
15 058			
13 355
Latenta skattefordringar (10)			
644			
664
					 1 767 346			 1 728 652
Passiva (1 000 e)
31.12.2006
31.12.2005
Främmande kapital
Skulder till kreditinstitut (15) (16)
Andra än på anfordran betalbara		
701 024			
693 859
Skulder till allmänheten och offentliga samfund (15) (16)		
63 723			
74 095
Skuldebrev emitterade till allmänheten (11) (15) (16)							
Masskuldebrev	353 472			375 611		
Övriga
0	353 472		
0	375 611		
Derivatavtal (5)		
19 390			
14 558
Övriga skulder (12)							
Övriga skulder
15 731			
16 101		
Avsättningar
2 250
17 981		
2 250
18 351
Resultatregleringar och erhållna förskott (13) (16)		
94 712			
72 311
Efterställda skulder (14) (15) (16)							
Kapitallån
11 500			
11 500		
Övriga
5
11 505		
5
11 505
Latenta skatteskulder (10)		378
1 262 185		
179 1 260 469
Eget kapital och minoritetens andel							
Aktiekapital (18) (19)		
196 605			
196 605
Överkursfond (18)		
51 036			
51 036
Reservfond (18)		
0			
177 334	
Fria fonder (18)							
Gängse värdes fond						
		 Till uppskattning av gängse värde
1 052			
500		
Fond för inhemsk verksamhet
129 852			
0
Fond för exportgaranti- och specialborgenverksamhet
80 223			
0
Övriga		
59
211 186		
59
559
Vinst/förlust från föregående räkenskapsperioder (18)		3 229			
2 516
Räkenskapsperiodens vinst (18)		34 531			33 454	
Minoritetens andel av kapitalet		
8 574	
505 161		
6 679	468 183
				 1 767 346			 1 728 652
Åtaganden utanför balansräkningen (35)							
Åtaganden för kunds räkning till förmån för tredje part							
Borgen		
804 332			
839 793	
Bokföringsmässigt ansvar enligt lagen om exportgarantier		3 883 045			3 378 816
Ansvar för specialgarantier och -borgen		
85 764	4 773 141		
153 586	4 372 195
Oåterkalleliga åtaganden till förmån för kund							
Bindande finansieringslöften			
209 281			
179 745
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Koncernens finansieringskalkyl
(1 000 e)
1.1–31.12.2006
1.1–31.12.2005
Penningflöde från rörelsen						
Återbetalning av lånefordringar			
+	320 473	
+
288 892
Uttag av beviljade lån			
-	332 799
-	376 534
Erhållna räntor			
+
59 381
+	48 735
Betalda räntor			
-	32 934	
27 030
Erhållna räntestöd			
+
21 428
+
18 467
Erhållna provisionsintäkter			
+
79 254	
+
70 374
Erhållna betalningar på övriga rörelseintäkter			
+
29 997
+
26 058
Betalningar av rörelsekostnader			
-	45 737
-	45 026
Betalda ersättningar			
20 844	
10 185
Betalda direkta skatter			
12 014	
16 271
Penningflöde från rörelsen före extraordinära poster			
+
66 205
22 520
Penningflöde från extraordinära poster (netto)			
+
0
+
0
Penningflöde från rörelsen (A)			
+
66 205
22 520
Penningflöde från investeringar						
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar			
-	4 818
Överlåtelseintäkter från materiella och immateriella tillgångar			
+
0
+
Investeringar i övriga placeringar			
-	45 385
Överlåtelseintäkter från övriga placeringar			
+	31 316
+
Erhållen utdelning av investeringar			
+
227
+
Penningflöde från investeringar (B)			
18 660
-

6 495
0
119 251
88 642
683
36 421

Penningflöde från finansiering						
Avgiftsbelagd aktieemission			
+
0
+
Uttag av lån			
+
188 704	
+
Återbetalning av lån			
203 884	
Penningflöde från finansiering (C)			
15 180
+

0
814 772
670 115
144 657

Förändring i likvida medel (A+B+C) ökning (+)/minskning (-)			

+

Likvida medel vid räkenskapsperiodens början				
Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut 				

32 365

+

85 716

129 057		
161 422		

43 341
129 057

Finnvera bokslut 2006

13

Moderbolagets resultaträkning
(1 000 e)
1.1–31.12.2006
1.1–31.12.2005
Ränteintäkter (20)				
Ränteintäkter från allmänheten och offentliga samfund
58 638			47 933	
Räntestöd som styrts till kunder (21)
17 966			
19 324	
Räntor från exportgaranti- och specialborgensverksamheten
506			
110
Räntor från borgensfordringar
1 856			
2 138
Övriga ränteintäkter 	4 194	 +
83 160	3 187 +
72 692
Räntekostnader (20)		
-	32 777		 25 653
Övrigt räntestöd (21)		 +
1 069		 +
1 780
Räntebidrag 		 +
51 452		 +
48 819
Intäkter av investeringar i form av eget kapital (22)				
Från företag som tillhör samma koncern
83			
0
Av intressebolag
0			
0
Övriga företag
82
+
165
59 +
59
Provisionsintäkter (23)				
Av exportgaranti- och specialborgensverksamhet	35 003			36 348
Övriga borgensprovisioner
16 163			
15 812
Övriga
6 448
+
57 614	
7 039 +
59 199
Provisionskostnader (23)		
1 055		 2 268
Nettointäkter av värdepappershandel och valutaverksamhet (24)				
Nettointäkter av värdepappershandel
0			
0
Nettointäkter av valutaverksamhet
-1 707
1 707
2 827 +
2 827
Nettointäkter från finansieringsmedel som är till salu (25)		 +
1 838		 511
Nettointäkter från placeringsfastigheter (26)		
214		 +	320
Övriga rörelseintäkter				
Kreditförlustersättningar av staten
14 986			
20 430
Förvaltningsprovisioner
1 635			
1 662
Övriga (27)
7 451
+
24 072
8 366 +	30 458
Administrationskostnader				
Personalkostnader
				
Löner och arvoden
21 574			
19 760
Bikostnader				
Pensionskostnader	4 312			4 356
Övriga bikostnader
1 677			
1 467
Övriga administrationskostnader
12 625
-	40 188
12 249 -	37 832
Avskrivningar och nedskrivningar på materiella och immateriella tillgångar (28)		
5 237		 -	4 475
Övriga rörelsekostnader (27) (34)		
-	3 503		 -	3 908
Nedskrivningsförluster för krediter och övriga fordringar (29)				
För krediter och borgen	35 005			
52 104	
Av exportgaranti- och specialborgensverksamhet	4 843	
-	39 848
-4 117 -	47 987
Övriga finansieringsmedels nedskrivningsförluster (29)		
0		 0
Rörelsevinst 		 +
43 389		 +
44 701
Inkomstskatter							
Räkenskapsperiodens och tidigare räkenskapsperiodens skatter		
10 651		 11 730
Egentliga verksamhetens vinst efter skatt		 +
32 738		 +
32 971
Övriga än den egentliga verksamhetens vinster och utgifter (30)		
0		 230
Räkenskapsperiodens vinst		 +
32 738		 +
32 741
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Moderbolagets balansräkning
Aktiva (1 000 e)				
31.12.2006		
31.12.2005
Fordringar på kreditinstitut (1) (15) (16)							
På anfordran betalbara			
53 377		
29 014
Övriga			
0
53 377
0
29 014
Fordringar på allmänheten och offentliga samfund (2) (15) (16)							
Krediter 			
1 372 309		
1 376 294
Garantifordringar 			
12 645		
12 635		
Fordringar av exportgaranti- och specialborgensverksamhet 			
10 180
1 395 134	
16 398
1 405 327
Fordringsbevis (3) (15) (16)							
Från offentliga samfund			
0		
0		
Övriga			
99 687
99 687
91 948
91 948
Aktier och andelar (4) (37)				3 832		
6 384
Aktier och andelar i intresseföretag (4) (37)				
13 746		
13 937
Aktier och andelar i företag
som ingår i koncernen (4) (37)				
99 016		
75 514
Immateriella tillgångar (6) (8)				
10 643		
11 747
Materiella tillgångar (8)							
Placeringsfastigheter och placeringsfastigheternas aktier och andelar (7)			
2 700		
2 157		
Övriga fastigheter och fastighetssammanslutningars aktier och andelar (7)			
11 813		
12 194		
Övriga materiella tillgånga 			
2 597
17 110
2 797
17 148
Övriga tillgångar							
Kreditförlustfordringar på staten			
6 593		
11 380		
Övriga			
7 953	
14 546
7 182
18 562
Resultatregleringar och förskottsbetalningar (9)				
13 266		
11 006
Latenta skattefordringar (10)				
644		
663
					
1 721 001		
1 681 250
Passiva (1 000 e)			
31.12.2006			
31.12.2005
Främmande kapital
Fordringar på kreditinstitut (15) (16)
På anfordran betalbara
Andra än på anfordran betalbara			
701 024			 693 858		
Fordringar på allmänheten och offentliga samfund (15) (16)			31 861			38 098		
Skuldebrev emitterade till allmänheten (11) (15) (16)								
Masskuldebrev		353 472			375 611			
Övriga		
0	353 472		
0	375 611		
Derivatavtal (5)			
19 372			
13 143		
Övriga skulder (12)								
Övriga skulder		
15 851			
15 995
		
Avsättningar		
2 250
18 101		
2 250
18 245
Resultatregleringar och erhållna förskott (13) (16)			
93 999			 71 902		
Efterställda skulder (14) (15) (16)								
Kapitallån		
11 500			
11 500			
Övriga		
5
11 505		
5
11 505		
Latenta skatteskulder (10)			
96
1 229 430		
86
1 222 448
Eget kapital (18)								
Aktiekapital (19)			
196 605			 196 605		
Överkursfond 			
51 036			 51 036		
Reservfond 			
0			 177 334		
Fria fonder 								
Gängse värdes fond								
		 Till uppskattning av gängse värde		
276				
245		
Fond för inhemsk verksamhet		
129 852						
Fond för exportgaranti- och specialborgensverksamhet 		
80 223	
210 351					
Vinst från föregående räkenskapsperioden			
841			
841		
Räkenskapsperiodens vinst			32 738	491 571		32 741	458 802
					
1 721 001			
1 681 250
Åtaganden utanför balansräkningen (35)								
Åtaganden för kunds räkning till förmån för tredje part 								
Borgen			
804 332			 839 793		
Bokföringsmässigt ansvar enligt lagen om exportgarantier			3 883 045			3 378 816		
Ansvar för specialgarantier och -borgen			
85 764	4 773 141		 153 586	4 372 195
Oåterkalleliga åtaganden till förmån för kund							
Bindande finansieringslöften				
209 281			
179 745
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Moderbolagets
finansieringskalkyl
(1 000 e)				
1.1–31.12.2006		
1.1–31.12.2005
Penningflöde från rörelsen		
Återbetalning av låne- och garantifordringar			
+	318 336
+
283 092
Uttag av beviljade lån			
-	326 944	
-	365 365
Erhållna räntor			
+
57 985
+	47 819
Betalda räntor			
-	31 223	
24 744
Erhållna räntestöd			
+
21 428
+
18 467
Erhållna provisionsintäkter			
+
77 564	
+
69 134
Erhållna betalningar på övriga rörelseintäkter			
+
28 123	
+
25 172
Betalningar av rörelsekostnader			
-	43 374	
-	44 870
Betalda ersättningar			
20 844	
10 185
Betalda direkta skatter			
11 768
16 229
Penningflöde från rörelsen före extraordinära poster			
69 283
17 709
Övriga än den egentliga verksamhetens betalningar			
-		
0
Penningflöde från rörelsen (A)			
+
69 283
17 709
					
Penningflöde från investeringar					
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar 			
-	4 754	
5 725
Överlåtelseintäkter från materiella och immateriella tillgångar			
+
0
+
0
Investeringar i övriga placeringar			
25 019
17 803
Överlåtelseintäkter från fastigheter och övriga placeringar			
+
7 637
+
1 224
Erhållen utdelning av investeringar			
+
165
+
59
Penningflöde från investeringar (B)			
21 971
22 245
					
Penningflöde från finansiering					
Avgiftsbelagd aktieemission			
+
0
+
0
Uttag av lån			
+
188 704	
+
809 097
Återbetalning av lån			
203 685
669 863
Koncernbidragets betalningar 			
230
720
Penningflöde från finansiering (C)			
15 211
+
138 514
					
Förändring i likvida medel (A+B+C) lisäys (+)/vähennys (-)			
+
32 101
+
98 560
					
Likvida medel vid räkenskapsperiodens början				
120 962		
22 402
Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut 				
153 063		 120 962
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Noter till boksutet
PRINCIPER FÖR UPPRÄTTANDET AV BOKSLUTET
Enligt ett beslut av bokföringsnämnden den 25 januari 1999
upprättar Finnvera Abp sin resultaträkning och balansräkning enligt schemat för kreditinstitut, även om bolaget inte
är underställt lagen om kreditinstitut. Bokslutet för Finnvera
Abp och koncernen har sålunda upprättats i enlighet med
Finansinspektionens föreskrifter. I bokslutet har man tillämpat Finansinspektionens standard 3.1 Bokslut och Verksamhetsberättelse som trädde i kraft 1.12.2005.
När bolaget grundades var målet att verksamheten skulle
vara transparent och enligt denna princip har alla stöd som
emottagits av staten redovisats på egna rader i resultaträkningen. I not 39 har dessutom de separata resultaten för den
inhemska verksamheten samt exportgaranti- och specialborgensverksamheten redovisats, vilka inte framgår direkt av
resultaträkningen.

• Koncernbokslut
I koncernbokslutet ingår Finnvera Abp:s bokslutsuppgifter
och bokslutsuppgifterna för dotterbolagen och intressebolagen i vilka bolaget har bestämmanderätt. Dotterbolagens bokslut har konsoliderats i bokslutet enligt förvärvsmetoden. Kostnaderna för förvärvandet av dotterbolagen
har eliminerats mot eget kapital i balansräkningen vid förvärvstidpunkten.
Intressebolagens bokslut har konsoliderats enligt kapitalandelsmetoden med undantag av fastighetsbolagen och
dotterbolagen som klassificerats som målföretag för kapitalinvestering. Fastighetsbolagen har ingen väsentlig inverkan
för att få korrekta och tillräckliga uppgifter om koncernens
resultat och ekonomiska ställning. I koncernens resultaträkning har som särskild post redovisats den andel som motsvarar koncernens ägarandel av vinsten eller förlusten i de
företag som konsoliderats enligt kapitalandelsmetoden.
Koncernens interna affärstransaktioner samt inbördes
fordringar och skulder har eliminerats. Utomstående aktieägares andelar av resultatet och det egna kapitalet i de
dotterbolag som har konsoliderats enligt förvärvsmetoden
redovisas i koncernbokslutet som separata minoritetsandelar.

• Poster i utländsk valuta
Poster i utländsk valuta har omräknats till euro enligt kursen
den sista dagen i räkenskapsperioden och kursdifferensen
har upptagits som periodens vinst eller förlust i resultaträkningen.

• Klassificerings- och värderingsgrunder för
finansieringsinstrumenten
Ränte- och valutaderivat används endast i skyddsavsikt
i Finnvera-koncernen. Derivata har värderats i anskaffningsutgifter som godkänns av i lagen om kreditinstitut eftersom
även skulder som bör skyddas har värderats i anskaffningsutgifterna, med undantag av de valutakursdifferenser som

valutakurserna orsakat. I samband med IFRS-bokslutet år
2007 kommer man att övergå till värdering enligt verkliga
värde.
Det finns inga placeringar som hålls till förfallodagen.
I posten Lån och övriga fordringar klassificeras fordringarna på kreditinstitut och fordringar på allmänheten och
offentliga samfund. Fordringar på allmänheten har värderats
i periodiserade anskaffningsutgifter med avdrag för nedskrivningsförluster. Den effektiva räntemetoden tas i bruk efter
övergångstiden den 1.1.2007. Vid bokföring av övergångstiden samt vid avtals- och gruppspecifika nedskrivningsförluster används inte kapitalvärdesberäkning.
Till finansieringsmedlen till salu klassificeras fordringsbevis och övriga än koncernens och ägarintresseföretagens
aktier och andelar. Aktierna i Finnvera Abp:s ägo har värderats till de verkliga värdena. Det verkliga värdet baseras på
målföretagets substansvärde eller avkastningsvärde. Aktier
som hör till dotterbolagens bestående aktiva har värderats
i anskaffningsutgifterna eller till en lägre anskaffningsutgift
från vilken nedskrivningar har minskats, vilket anses motsvara det verkliga värdet. Nedskrivningarna har bokförts
resultatpåverkat. De offentligt noterade aktier och placeringsfondandelar som koncernen äger har värderats enligt
bokslutsdagens marknadsvärde och differensen mellan
anskaffningsvärdet och det verkliga värdet har bokförts
under eget kapital i fonden för det verkliga värdet.
Fastigheterna i bolagets ägo har indelats i investeringsfastigheter och övriga fastigheter. Investeringsfastigheterna
är fastigheter som inte är i koncernens egna bruk. Investeringsfastigheterna har värderats enligt det verkliga värdet och
de övriga fastigheterna i anskaffningsutgifterna från vilken
avskrivningar och nedskrivningsförluster har minskats.
Dotter- och intressebolagen värderas i moderbolagets
årsbokslut i anskaffningsutgifterna från vilka eventuella nedskrivningar har minskats.

• Fordringar
Fordringar på kreditinstitut har fördelats på fordringar som
är betalbara på anfordran och på övriga fordringar. På anfordran betalbara fordringar är fordringar som förfaller till
betalning genast eller med högst en dags uppsägningstid.
Fordringar på allmänheten och offentliga samfund
innefattar både krediter från den inhemska verksamheten samt export- och specialborgensfordringar från
exportfinansieringen.

• Aktier och andelar i företag i samma koncern,
intresseföretag och andra företag
Aktier och andelar har i balansräkningen fördelas enligt
ägarandel, med undantag av aktier i fastighetssammanslutningar, vilka alla ingår i balansposten investeringsfastigheter
och investeringsfastighetsaktier och andelar eller övriga fastigheter och aktier och andelar fastighetssammanslutningar.

Finnvera bokslut 2006

17

Noter till bokslutet

I posten Aktier och andelar i företag som tillhör samma koncern ingår dotterbolag där aktieinnehavet överstiger 50 procent.
I intresseföretagen är ägarandelen 20–50 procent, medan de
aktier där ägarandelen underskrider 20 procent ingår i posten
Övriga aktier och andelar.

• Ränteintäkter och statens räntestöd
Utlåningsräntorna bokförs prestationsenligt till den period
när intäkterna ackumulerats. Dröjsmålsräntorna intäktsförs
dock enligt kontantprincip. Eftersom kapitalvärdesberäkning inte används för värdering av nedskrivningsförluster
har inte obetalda räntor för lån och övriga fordringar bokförts som räkenskapsperiodens intäkt efter bokföringen av
nedskrivningsförlusten. Övergången till den effektiva räntemetoden kommer att ske år 2007.
Kera Abp har sedan år 1993 fått statligt räntestöd som
varit bundet till utlåningsstocken. Stödet indelas i ett grundräntestöd och i ett regionalt graderat tilläggsräntestöd som
överförs direkt till kunderna. Finnvera Abp får räntestöd
för krediter som beviljats före år 1999 i enlighet med ovan
nämnda utfästelse. Kreditstocken per 31.12 utgör grunden
för räntestödet.
Enligt den utfästelse som getts Finnvera gällande krediter
som beviljats under åren 1999–2004 betalar staten bolaget
regionalt räntestöd och specialräntestöd som överförs till
finansiering av små och medelstora företag. I motsats till tidigare utfästelser räknas räntestödet ut separat för varje lån
med utgångspunkt i lånetiden på samma sätt som räntan.
År 2001 började man dessutom bevilja sådana investerings- och driftskapitallån för vilka det förutom statligt
räntestöd även beviljas räntestöd ur Europeiska regionala
utvecklingsfondens (ERUF) medel. År 2005 började man
också bevilja borgen för vilken man fick statens nationella
provisionsstöd samt ERUF:s provisionsstöd.
Det räntestöd som styrs till kunderna ingår i resultaträkningens ränteintäkter och omfattar tilläggsräntestöd,
räntestöd för speciallån samt ERUF:s räntestöd och ERUF:s
provisionsstöd. Grundräntebaserade räntestöd som beviljats
före år 1999 har i resultaträkningen redovisats under punkten
övrigt räntestöd.

• Intäkter av investeringar i form av eget kapital
I posten bokförs dividendintäkter och vinstandelar samt övriga
motsvarande intäkter som erhållits från aktier och fondandelar.

• Provisionsintäkter
I posten ingår intäkter från export- och specialborgensverksamheten samt intäkter och olika handläggningsavgifter
för övrig borgensverksamhet och utlåningens arvoden.
För de i förväg inkasserade garantipremier med lång
betalningstid har den andel riktats till räkenskapsperioden
som hör till perioden i fråga enligt det uppburna ansvaret.
De garantipremier som inte riktas till räkenskapsperioden har
presenterats som garantipremieförskott.

18

Finnvera bokslut 2006

Borgensprovisionerna har periodiserats liksom ränteintäkterna.

• Nettointäkterna för finansieringstillgångar till salu
Resultaträkningsposten innefattar övriga än aktierna och
andelarna i koncernens och ägarintresseföretagens realisationsvinster och -förluster samt nedskrivningar.

• Nettointäkter för investeringsfastigheter
Posten innefattar intäkter och omkostnader för sådana
fastigheter som inte är i koncernens egna bruk.

• Nedskrivningsförluster från krediter och övriga
förbindelser
Bokföringsprincipen för de slutliga kredit- och borgensförlusterna för företag som gått i konkurs eller upphört med
verksamheten, som vid realiseringsåtgärder konstaterats
medellösa, lämnas endast den andel i bokslutets fordringar
som sannolikt inflyter från säkerheter eller på annat sätt.
Återstoden – både kapital och räntor samt provisioner fram
till avskrivningstidpunkten – bokförs som kredit- eller borgensförluster.
Förutom de förverkligade förlusterna bokförs även nedskrivningsförluster när det finns objektiv bevisning för att
de kommer att förverkligas. Nedskrivningsförlusterna värderas i två steg enligt riskklassificeringen:
– Först värderas betydande nedskrivningar för enskilda
fordringar.
– Därefter nedskrivningar enligt fordringsgrupp, som även
innefattar de enskilda fordringarna i föregående punkt,
vilkas nedskrivningsförluster inte har bokförts separat.
Staten och Europeiska regionala utvecklingsfonden
(ERUF) ersätter en del av Finnvera Abp:s kredit- och borgensförluster. Ersättningsandelen presenteras som egen
post i affärsverksamhetens övriga intäkter.
I exportgaranti- och specialgarantiförlusterna ingår de
ersättningar som enligt utfästelserna har förfallit till betalning
med avdrag för de medel som ackumulerats från återkrav,
samt avsättningar för sannolika exportgarantiförluster.

• Skatter
Räkenskapsperiodens skatter har periodiserats i bokslutet
utifrån skatteuträkningen. Som latenta skattefordringar upptas den framtida skattefördel som obligatoriska avsättningar
samt hyllavskrivningar på anläggningstillgångar som gjordes
år 2003, kommer att ge. I de latenta skatteskulderna framförs
de skatteskulder som bokförts i fonden för verkligt värde som
orsakats av förändringar i det verkliga värdet.

Noter till bokslutet

		
NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN (1 000 e)

Koncernen

Finnvera Abp

Not 1
				
På anfordran		
På anfordran
				
betalbara
Övriga
betalbara
Fordringar på kreditinstitut
Av inhemska kreditinstitut		
55 161
0
53 374	
Av utländska kreditinstitut 		35
0	3	
				
55 196
0
53 377

Muut
0
0
0

Not 2
Fordringar på allmänheten och offentliga samfund per sektor
Krediter
		 Företag			
		 Kredit- och försäkringsinstitut			
		 Offentliga samfund			
		 Hushåll			
		 Utlandet			
					

1 291 473		
1 034		
10 998		
78 695		
10 646		
1 392 846		

1 283 373
1 034
9 207
78 695
0
1 372 309

Efterställda fordringar
Kapitallån
		 Till koncernbolagen			
145		336
		 Till intresseföretag			4 409		
500
		 Till övriga			
98 310		
98 310
					
102 864		
99 146
Fordringar vilka inte har ackumulerat ränteintäkt 						
Lån och garantier, för vilka nedskrivningar har gjorts			
113 131		
112 821
Övriga nollräntefordringar			
5 787		
5 787
					
118 918		
118 608

Nedskrivningsförluster i början av året 			
29 999		
29 999
Nedskrivningsförlustförändringar per fordring under räkenskapsperioden		4 576		4 576
Nedskrivningsförlustförändringar per grupp under räkenskapsperioden		
176		
176
Nedskrivningsförluster i slutet av året 			34 751		34 751
Nedskrivningsförlusterna har gjorts utifrån objektiv bevisning. Nedskrivningsförlusterna per fordring är enskilda betydande nedskrivningar.
Den objektiva bevisning av nedskrivningsförlusten per grupp bestäms utifrån kundernas riskklassificering med beaktande av säkerheter och
förbindelsen för kreditförlustersättning som staten givit Finnvera.

Not 3
Fordringsbevis enligt finansieringsinstrument och fordringsslag
				
Off. noterade
Övriga
Off. noterade
Övriga än av offentliga samfund emitterade
Som är till salu
		 Bankernas placeringscertifikat 			4 540		
		 Företagscertifikat			
99 687		
		 Övriga			
2 000		
					
106 227		

Övriga

0
99 687
0
99 687

Finnvera bokslut 2006

19

Noter till bokslutet

		
NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN (1 000 e)

Koncernen

Finnvera Abp

Not 4
Aktier och andelar
				
Off. noterade
Övriga
Off. noterade
Övriga
Övriga aktier och andelar						
För handel 						
Till salu		
71 394	
6 539
1 595
2 236
				
71 394	
6 539
1 595
2 236
Aktier och andelar i ägarintresseföretag			
52 052		
13 746
Aktier och andelar i företag som hör till samma koncern			37		
99 016
				
71 394	
58 628
1 595
114 998
Aktier och andelar är inte i kreditinstitut.

Not 5
Derivatavtal
								
I säkringssyfte
För handel
				
I säkringssyfte
För handel
Avtalens bokföringsvärde		
tecknade
tecknade
tecknade
tecknade
		 Ränte- och valutaswapavtal 		
19 390		
19 372		
Avtalens nominella värde/gängse värden						
Ränte och valuta				
Ränte och valuta-		
swapavtal
I säkringssyfte gjorda		
swapavtal		
Underliggande värdepappers nominella värden
		 Under 1 år 		
82 010		
82 010
		 1–5 år		
201 371		
201 371
		 5–15 år		
153 185		
121 324
		 över 15 å		
0		
0
		 Sammanlagt		436 566		404 705		
Gängse värde						
		 Positivt
		 Negativt		
-25 983		
-21 703	
Alla derivatavtal är gjorda i säkringssyfte.
Not 6
Immateriella tillgångar
IT-utgifter			
Övriga utvecklingsutgifter			
Goodwill 			
Övriga 			
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9 577		
0		
0		
1 104		
10 681		

9 577
0
0
1 066
10 643

Noter till bokslutet

		
NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN (1 000 e)

Koncernen

Finnvera Abp

Not 7
Materiella tillgångar
Mark- och vattenområden, byggnader samt aktier och andelar i fastighetssammanslutningar
					
Bokföringsvärde		
Bokföringsvärde
Mark- och vattenområden samt byggnader						
I eget bruk			
6 521		4 957
Placeringsfastigheter			
1 407		
271
					
7 928		
5 228
Aktier och andelar i fastighetssammanslutningar						
I eget bruk			
6 857		
6 856
Placeringsfastigheter			
1 713		
2 429
					
8 570		
9 285
								
Gängse värde			
16 498		
14 513	

Not 8
Ändringar i materiella och immateriella tillgångar under räkenskapsperioden
Immateriella tillgångar			
Anskaffningsutgift 1.1.2006			
23 659		
23 605
Ökningar			3 220		3 220
Avdrag			
0		
0
Överföring mellan posterna			
0		
0
Anskaffningsutgift 31.12.2006			
26 879		
26 825
Kumulativa avskrivningar och nedskrivningar 1.1.2006			
11 868		
11 857
Kumulativa avskrivningar från avdrag och överlåtelser			
0		
0
Räkenskapsperiodens avskrivning			4 330		4 325
Nedskrivningar 			
0		
0
Kumulativa avskrivningar 31.12.2006			
16 198		
16 182
Uppskrivningar			
0		
0
Bokföringsvärde 31.12.2006			
10 681		
10 643
Bokföringsvärde 1.1.2006			
11 792		
11 748
		
Placeringsfastigheter						
Anskaffningsutgift 1.1.2006			
2 980		3 120
Ökningar			
979		
655
Avdrag			
-67		
-67
Överföring mellan posterna			462		
0
Anskaffningsutgift 31.12.2006			4 354		3 708
Kumulativa avskrivningar och nedskrivningar 1.1.2006			
1 135		
963
Kumulativa avskrivningar från avdrag och överlåtelser 			
0		
0
Räkenskapsperiodens avskrivningar 			
72		
20
Nedskrivningar			304		301
Kumulativa avskrivningar 31.12.2006			
1 511		
1 284
Uppskrivningar			
277		
277
Bokföringsvärde 31.12.2006			3 120		
2 701
Bokföringsvärde 1.1.2006			
1 845		
2 157
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NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN (1 000 e)

Koncernen

Finnvera Abp

Not 8 forts.
Övriga fastigheter och fastighetsaktier					
Anskaffningsutgift 1.1.2006			
19 561		
16 383
Ökningar			
64		
0
Avdrag			
-1 408		
-220
Överföring mellan posterna			
-462		
0
Anskaffningsutgift 31.12.2006			
17 755		
16 163
Kumulativa avskrivningar och nedskrivningar 1.1.2006			4 189		4 189
Kumulativa avskrivningar från avdrag och överlåtelser			
0		
0
Räkenskapsperiodens avskrivning			
188		
161
Nedskrivningar			
0		
0
Kumulativa avskrivningar 31.12.2006			4 377		4 350
Uppskrivningar 			
0		
0
Bokföringsvärde 31.12.2006			
13 378		
11 813
Bokföringsvärde 1.1.2006			
15 372		
12 194
Övriga materiella tillgångar 					
Anskaffningsutgift 1.1.2006			
8 151		
Ökningar			
618		
Avdrag			
-63		
Överföring mellan posterna			
0		
Anskaffningsutgift 31.12.2006			
8 706		
Kumulativa avskrivningar och nedskrivningar 1.1.2006			
5 205		
Kumulativa avskrivningar från avdrag och överlåtelser			
0		
Räkenskapsperiodens avskrivningar			
792		
Nedskrivningar 			
0		
Kumulativa avskrivningar 31.12.2006			
5 997		
Uppskrivningar			
0		
Bokföringsvärde 31.12.2006			
2 709		
Bokföringsvärde 1.1.2006			
2 946		

7 863
618
-62
0
8 419
5 066
0
756
0
5 822
0
2 597
2 797

Not 9
Resultatregleringar och förskottsbetalningar						
Räntor			
6 704		
6 303
Övriga resultatregleringar och förskottsbetalningar			
8 354		
6 963
					
15 058		
13 266
Not 10
Latenta skattefordringar och -skulder					
Latent skattefordran				
		 Beräknade från periodiseringsdifferens			
59		
		 Beräknad från obligatoriska reserveringar			
585		
					
644		
Latenta skatteskulder				
		 Till gängse värdes fonden tillskrivna uppskrivningar 			378		

59
585
644
97

Not 11
Skuldebrev emitterade till allmänheten
Masskuldebrev			353 472		353 472
Företagscertifikat			
0		
0
					353 472		353 472
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NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN (1 000 e)
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Finnvera Abp

Not 12
Övriga skulder 						
Skuld till staten för stöd som erhållits för anskaffning
av kapitalinplaceringsbolag enligt återföringsvillkoren			
13 875		
13 875
Återbetalning av kreditförlust			
614		
614
Övriga			
1 242		
1 362
					
15 731		
15 851
Avsättningar
Exportgarantireservering 1.1.2006			
2 000		
Räkenskapsperiodens tillägg			
0		
Brukats under räkenskapsperioden			
0		
Återkallats under räkenskapsperioden			
0		
Exportgarantireservering 31.12.2006			
2 000		
					
Övriga avsättningar				
Övriga avsättningar 1.1.2006			
250		
Räkenskapsperiodens tillägg			
0		
Brukats under räkenskapsperioden			
0		
Återkallats under räkenskapsperioden			
0		
Övriga avsättningar 31.12.2006			
250		

2 000
0
0
0
2 000

250
0
0
0
250

Not 13
Resultatregleringar och erhållna förskott
Räntor			
Övriga resultatregleringar och erhållna förskott			
					

88 147		
6 565		
94 712		

87 757
6 242
93 999

EUR
11 500

Lånetid
20 år

Not 14
Efterställda skulder
Finnvera Abp/Koncernen			
		 Kapitallån till staten			

Ränta %
0

Lånet har beviljats för att användas som kapital i Aloitusrahasto Vera Oy för höjning av aktiekapitalinvesteringen.
Lånet amorteras i en avbetalningspost vid utgången av lånetiden om det finns full täckning för det bundna egna kapitalet
och andra icke utdelningsbara poster efter betalningen enligt den fastställda balansräkningen. Om förlust uppkommer
till följd av kapitalfondbolagets finansieringsverksamhet indrivs inte det belopp som detta låns kapital motsvarar.				
		

Beständiga lån till koncernbolagen			

5

0
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NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN (1 000 e)

Koncernen

Finnvera Abp

Not 15
Löptiderna för finansieringsmedel och -skulder					
Fordringar på kreditinstitut 				
		 under 3 månader			
55 196		
53 377
		3–12 månader			
0		
0
		 1–5 år			
0		
0
		 5–10 år			
0		
0
		 över 10 år			
0		
0
					
55 196		
53 377
Fordringar på allmänheten och offentliga samfund 				
		 Krediter				
		 under 3 månader			
70 171		
69 412
		3–12 månader			
230 788		
228 364
		 1–5 år			
877 340		
860 954
		 5–10 år			
214 547		
213 579
		 över 10 år			
0		
0
					
1 392 846		
1 372 309
Fordringsbevis				
		 under 3 månader			
101 627		
99 687
		3–12 månader			4 600		
0
		 1–5 år			
0		
0
		 5–10 år			
0		
0
		 över 10 år			
0		
0
					
106 227		
99 687
Skulder till kreditinstitut 				
		 under 3 månader			
0		
0
		3–12 månader			
21 510		
21 510
		 1–5 år			
629 514		
629 514
		 5–10 år			
50 000		
50 000
		 över 10 år			
0		
0
					
701 024		
701 024
Skulder till allmänheten och offentliga samfund				
		 under 3 månader			
0		
0
		3–12 månader			31 861		31 861
		 1–5 år			
0		
0
		 5–10 år			
0		
0
		 över 10 år			31 862		
0
					
63 723		31 861
Skuldebrev emitterade till allmänheten				
		 under 3 månader			
72 833		
0
		3–12 månader			
159 250		
72 833
		 1–5 år			
121 389		
159 250
		 5–10 år			
0		
121 389
		 över 10 år			
0		
0
					353 472		353 472
Efterställda skulder 				
		 under 3 månader			
0		
0
		3–12 månader			
0		
0
		 1–5 år			
0		
0
		 5–10 år			
0		
0
		 över 10 år			
11 505		
11 505
					
11 505		
11 505
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Not 16
Balansposternas specificering i inhemsk och utländsk valuta
					
					
			
Inhemsk valuta
Utländsk valuta
Fordringar på kreditinstitut 	43 597
11 599
Fordringar på allmänheten och offentliga samfund
1 394 015
21 656
Fordringsbevis
106 227
0
Övriga tillgångar
179 392
10 860
			
1 723 231	44 115

Till samma
koncern
tillhörande
Inhemsk valuta
0	42 067
0
1 395 135
0
99 687
0
172 802
0
1 709 691

Utländsk valuta
11 310
0
0
0
11 310

Skulder till kreditinstitut
701 024	
0
0
701 024	
0
Skulder till allmänheten och offentliga samfund
0
63 723	
0
0	31 861
Skuldebrev emitterade till allmänheten
50 000	303 472
0
50 000	303 472
Efterställda skulder
11 505
0
0
11 505
0
Övriga skulder				
		 Resultatregleringar och erhållna förskott
91 843	
2 869
0
91 531
2 468
		 Övriga skulder 	37 749
0
0	37 571
0
			
892 121	370 064	
0
891 631	337 801
Not 17
Finansieringsmedel som uppskattats till anskaffningsutgift istället för gängse värde
Aktier i fastighetssammanslutningar i eget bruk har värderats
i anskaffningsutgifterna med avdrag av värdenedgångsavskrivningar.		
		
Not 18

6 856		

6 856

Poster för eget kapital 					
					
Aktiekapital 					
Bokföringsvärde 1.1.2006			
196 605		
196 605
+ ökning under räkenskapsperioden			
0		
0
- minskning under räkenskapsperioden			
0		
0
Bokföringsvärde 31.12.2006			
196 605		
196 605
			
Överkursfond					
Bokföringsvärde 1.1.2006			
51 036		
51 036
+ ökning under räkenskapsperioden			
0		
0
- minskning under räkenskapsperioden			
0		
0
Bokföringsvärde 31.12.2006			
51 036		
51 036
					
Reservfond					
Bokföringsvärde 1.1.2006			
177 334		
177 334
+ ökning under räkenskapsperioden			32 741		32 741
- minskning under räkenskapsperioden			
-210 075		
-210 075
Bokföringsvärde 31.12.2006			
0		
0
					
Gängse värdes fond					
Bokföringsvärde 1.1.2006			
500		
245
+ ökning under räkenskapsperioden			
1 932		
1 385
- minskning under räkenskapsperioden			
-1 380		
-1 354
Bokföringsvärde 31.12.2006			
1 052		
276
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Not 18, forts.
Fond för inhemsk verksamhet					
Bokföringsvärde 1.1.2006			
0		
0
+ ökning under räkenskapsperioden			
129 852		
129 852
- minskning under räkenskapsperioden			
0		
0
Bokföringsvärde 31.12.2006			
129 852		
129 852
							
Fond för exportgaranti- och specialborgensverksamhet					
Bokföringsvärde 1.1.2006			
0		
0
+ ökning under räkenskapsperioden			
80 223		
80 223
- minskning under räkenskapsperioden			
0		
0
Bokföringsvärde 31.12.2006			
80 223		
80 223
					
Övrigt eget kapital					
Bokföringsvärde 1.1.2006			36 028		33 582
+ ökning under räkenskapsperioden			34 531		32 736
- minskning under räkenskapsperioden			
-32 740		
-32 741
Bokföringsvärde 31.12.2006			37 819		33 577
Not 19
Aktiekapital				
Staten				
Inga egna aktier innehas.

Aktier st.
11 565

Ägarandel %
100

NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN ( 1 000 e)
Not 20
Ränteintäkter
För fordringar på allmänheten och offentliga samfund			
59 824		
58 638
Räntestöd som styrts till kunder 			
17 966		
17 966
Räntor på borgensfordringar			
1 856		
1 856
Räntor av exportgaranti- och specialborgensverksamheten			
506		
506
Övriga ränteintäkter					
		 För fordringar på kreditinstitut			
1 439		
1 399
		 Av fordringsbevis			
2 786		
2 612
		 Övriga			
217		
183
					
84 594		
83 160
Räntekostnader
Skulder till kreditinstitut			
20 580		
20 580
Skulder till allmänheten och offentliga samfund			
2 969		
1 219
Skuldebrev emitterade till allmänheten			
10 526		
10 526
Efterställda skulder			
0		
0
Övriga räntekostnader			452		452
					34 527		32 777
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NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN (1 000 e)

Koncernen

Finnvera Abp

Not 21
Räntestöd från staten och Europeiska regionala utvecklingsfonden
I denna punkt lägger Finnvera, avvikande från Finansinspektionens anvisningar, fram en specifikation över räntestöd från staten och ERUF, som är en betydande post
med avseende på Finnveras resultat och som ingår i finansieringsbidraget. När det gäller krediter som har beviljats före år 1999 utgörs räntestödsgrunden av kreditstocken per 31.12.2006, och när det gäller krediter som har beviljats under åren 1999–2006 beräknas räntestödet utifrån den tid som har förflutit, på samma sätt som
för ränta. År 2001 började man därutöver bevilja sådana investerings- och driftskapitallån, för vilka låntagarna förutom statens nationella räntestöd även får räntestöd
ur Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF) medel.
Räntestödet delas ut i form av direkt räntestöd till kunderna och i form av grundräntestöd för krediter som har beviljats före år 1999. Det räntestöd som styrs till kunderna ingår i ränteintäkterna. Grundräntestödet tas upp som en egen post före finansieringsbidraget.				
			
Räntestöd
Räntestöd
Räntestöd som styrts till kunder
		 Regionalt räntestöd		
1 427		
1 427
		 Räntestöd för speciallån		
9 617		
9 617
		 ERUF-räntestöd		3 195		3 195
		 Nationellt räntestöd (ERUF)		3 727
17 966	3 727
17 966
								
Övrigt räntestöd
		 Grundräntestöd för krediter som beviljats före 1999			
1 069		
1 069
					
19 035		
19 035
Krediter med räntestöd och garantier totalt 31.12.2006			

784 027		

784 027

Not 22
Intäkter av investeringar i form av eget kapital
Dividendintäkter 						
Finansieringsmedel till salu av klassificerade investeringar			
610		
83
Finansieringsmedel för handel av klassificerade investeringar			
0		
0
Från företag som tillhör samma koncern			
0		
82
Av intressebolag			
145		
0
					
755		
165
Not 23
Provisionsintäkter
Från exportgaranti- och specialborgensverksamhet 			35 003		35 003
Från övriga borgen			
16 162		
16 162
Från kreditgivning			
6 578		
6 319
Från ränteutjämning			
1 563		
0
Från förmögenhetsförvaltning och juridiska uppgifter			
130		
129
					
59 436		
57 613	
Provisionskostnader
Från återförsäkringsverksamhet			
960		
961
Från medelanskaffning			
50		44
Från betalningsrörelse			45		
50
Övriga			
7		
0
					
1 062		
1 055
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Not 24
Nettointäkter av värdepappershandel och valutaverksamhet
			
			

Försäljningsvinster
och -förluster

Gängse värde		Försäljningsvinster
ändringar
Sammanlagt
och -förluster

Nettointäkter av valutaverksamhet 		
Från insättningar och skulder i valutamängd
-1 659		
Resultaträkningspost i sammanlagt
-1 659
0

Gängse värde		
ändringar
Sammanlagt

-1 659
-1 659

-1 707		
-1 707
0

-1 707
-1 707

2 870
-462
0
0
2 408

2 300		
-462		
0		
0		
1 838		

2 300
-462
0
0
1 838

Not 25
Nettointäkter från finansieringsmedlen till salu
Från finansieringsmedlens överlåtelse
Från nedskrivningsförluster
Från nedskrivningsförlusters återkallelse
Från överföring frän gängse värdes fonder
			

2 870		
-462		
0		
0		
2 408		

Not 26
Placeringsfastigheternas nettointäkter
Hyresintäkter 			
279		
144
Hyreskostnader			
-35		
-35
Avskrivningar enligt plan			
-72		
-20
Försäljningsvinst/-förlust			34		34
Vinst/-förlust till följd av uppskattning av gängse värde			
0		
0
Nedskrivningsförluster			
-313		
-301
Nedskrivningsförlusternas återföringar			
0		
0
Övriga intäkter och kostnader			
-84		
-36
					
-191		
-214	
Not 27
Övriga rörelseintäkter
Övriga 				
Hyresintäkter för fastigheter i eget bruk			
743		
743
Från överlåtelse av fastigheter i eget bruk uppkomna försäljningsvinster		
1 117		
2 034
Övriga intäkter			4 958		4 674
					
6 818		
7 451
Övriga rörelsekostnader
Hyreskostnader			
2 326		
2 290
Avgifter från fastigheter i eget bruk			
1 206		
1 206
Från överlåtelse av fastigheter i eget bruk orsakade förluster			
0		
0
Övriga kostnader			
57		
7
					3 589		3 503
Not 28
Avskrivningar och nedskrivningar på materiella och immateriella tillgångar
Avskrivningar enligt plan			
Nedskrivningar			
Nedskrivningsförlusters återkallelse			
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Not 29
I resultaträkningen upptagna nedskrivningsförluster för krediter och
för borgen samt exportgaranti- och specialborgensverksamheten
Slutliga kredit				
Slutliga kreditAvdrag
och borgens				
och borgens-		
				
förluster brutto		
förluster brutto
För fordringar på kreditinstitut 		
0
0
0
Krediter		
25 678
-3 352
25 523	
För borgen och andra poster utanför balansräkningen		
8 618
-536
8 618
Övriga		
0
0
0
Sammanlagt		34 296
-3 888	34 141

Avdrag

0
-3 352
-536
0
-3 888

+ Räkenskapsperiodens slutliga kredit- och borgensförluster sammanlagt 		34 296		34 141
- Återkallelse av tidigare års fastställda förluster			
-3 888		
-3 888
+/- Avtalsenliga förändringar i nedskrivningsförlusterna under räkenskapsperioden		4 576		4 576
+/- Gruppenliga förändringar i nedskrivningsförlusterna under räkenskapsperioden		
176		
176
I resultaträkning införda nedskrivningsförluster för krediter och borgen sammanlagt		35 160		35 005

Statens och ERUF:s andel av slutliga kredit- och borgensförluster 				

14 986

Statens och ERUF:s ersättningsandel av Finnvera Abp:s slutliga kredit- och borgensförluster gäller krediter och borgen som har beviljats utan tryggande säkerhet,
vilka var 31.12.2006 totalt 2 162 miljoner euro. Ersättningsandelen utgjorde 49,5 % av de kredit- och borgensförluster som bokfördes under räkenskapsperioden.
Från exportgaranti- och specialborgensverksamhet
Betalda ersättningar			
2 758		
2 758
+/- Förändring i ersättningsreserven under räkenskapsperioden 			3 813		3 813
- Ackumulerad återindrivning			
-1 728		
-1 728
I bokföringen noterade nedskrivningsförluster för exportgarantioch specialborgensverksamheten			4 843		4 843
I resultaträkningen upptagna nedskrivningsförluster för krediter,
borgen samt export- och specialborgensverksamheten			40 003		39 848
Nedskrivningsförluster från övriga finansieringstillgångar					
Från koncernaktier och -andelar			
0		
0
Från ägarintresseaktier och -andelar			
252		
0
					
Nedskrivningsförluster totalt			40 255		39 848
Not 30
Övriga än den egentliga verksamhetens vinster och utgifter 						
Koncernbidrag			
0		
0
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Noter till bokslutet

		
NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN (1 000 e)

Koncernen

Finnvera Abp

Not 31
Intäkter och rörelsevinst/-förlust enligt affärsområde
				
Intäkter
Rörelsevinst/-förlust
Intäkter Rörelsevinst/-förlust
Verksamhet i enlighet med 4 § i lagen om Statsgarantifonden		38 738
23 044	38 738
23 044
Övrig finansieringsverksamhet		
98 155
22 215
93 427
20 344
Kapitalplacering		
1 519
-632
0
0
Elimineringar		
-1 546
804	
0
0
				
136 866	45 431
132 165	43 388
Tillgångar och skulder enligt affärsområde
				
Verksamhet i enlighet med 4 § i lagen om Statsgarantifonden		
Övrig finansieringsverksamhet		
Kapitalplacering		
Elimineringar		
				

Tillgångar
Skulder
180 392
83 116
1 604 864	
1 177 037
85 827	321
-103 737
1 711
1 767 346
1 262 185

Tillgångar
180 392
1 540 609
0
0
1 721 001

Skulder
83 116
1 146 316
0
0
1 229 432

Personal efter affärsområde 31.12.2006
Verksamhet i enlighet med 4 § i lagen om Statsgarantifonden			
79		
79
Övrig finansieringsverksamhet 			331		324
Kapitalplacering			
8		
0
Elimineringar			
0		
0
					418		403	

NOTER ANGÅENDE SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER ( 1 000 e)
Not 32
Beviljade säkerheter
Skulder till kreditinstitut 						
		 Pantsatt och intecknad egendom			
1 163		
0
Not 33
Arbetstagarnas pensionsskydd
Förutom personalens försäkring i enlighet med lagen om pension för arbetstagare, har Finnvera Abp:s, Veraventure Ab:s och Spikera Oy:s
högsta ledning dessutom en frivillig gruppensionsförsäkring enligt vilken pensionsåldern kan sänkas till 60–63 år med arbetsgivarens samtycke.		

Not 34
Leasing- och övriga hyresansvar
Inom ett år 			
Inom 1–5 år			
Över fem år 			
					
I hyresavtalen ingår inga väsentliga uppsägnings- eller inlösningsvillkor.
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109		
1 234		
10 627		
11 970		

109
1 234
10 627
11 970

Noter till bokslutet

		
NOTER ANGÅENDE SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER (1 000 e)

Koncernen

Finnvera Abp

Not 35
Åtaganden utanför balansräkningen 31.12.2006
Koncern- och
					
Koncern- och		
Sammanlagt
ägarintresse				
Sammanlagt
ägarintresse					
företag		
företag
1. Åtaganden för kunds räkning till förmån för tredje part
		
		 Borgen och panter		
804 333	
0
804 333	
0
		 Bokföringsmässigt ansvar enligt lagen om exportgarantier 		3 883 045
0	3 883 045
0
		 Gällande ansvar för specialgarantier och -borgen		
85 764	
0
85 764	
0
				4 773 142
0	4 773 142
0
2. Oåterkalleliga åtaganden till förmån för kund
		 Bindande finansieringslöften		
209 281		
209 281		
3. Totalansvaret för exportgaranti- och specialborgensverksamheten (netto) 31.12.2006						
Exportgarantier 						
		 Köparkreditgarantier 		4 205 658		4 205 658
		 Kreditriskgarantier		
154 724		
154 724
		 Rembursgarantier		
111 690		
111 690
		 Investeringsgarantier 		
84 430		
84 430
		 Motgarantier		
205 136		
205 136
		 Finansieringsgarantier 		
226 891		
226 891
				4 988 529		4 988 529
Specialgarantier och -borgen						
		 Miljöskyddsborgen		
85 352		
85 352
		 Fartygsborgen		
0		
0
		 Råvarugarantier		
0		
0
		 Kapitalgarantier		412		412
				
85 764		
85 764		
Exportgarantier och specialgarantier och -borgen totalt		
Exportgarantireservering		
Samtliga totalt		

5 074 293		
-2 000		
5 072 293		

5 074 293
-2 000
5 072 293	

Vid beräkningen av det bokföringsmässiga ansvaret enligt lagen om exportgarantier beaktas det garantiansvar som orsakats av de exportgarantier som har trätt
i kraft med avseende på hela det garanterade kapitalet, utan andra poster som förutom kapitalet eventuellt skall komma att ersättas, och enligt samma princip 		
hälften av det kommande garantiansvaret med avseende på det garanterade kapitalet i de bindande garantiofferterna.
När bokslutet upprättas har bolaget öppna ersättningsansökningar för sammanlagt 9,3 miljoner euro. De aktuella ansvaren har inte tagits upp som kostnader
i bokslutet, eftersom behandlingen av ersättningsansökningarna är på hälft.
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Noter till bokslutet

		
NOTER ANGÅENDE PERSONAL OCH LEDNING (1 000 e)

Not 36
				
				
				

Förändring under
Koncernen
räkenskaps-		
periodens tid		

Förändring under
Finnvera Abp
räkenskaps		
periodens tid

Personal i medeltal 					
Fast anställd, heltid			387		371
Fast anställd, deltid			
25		
24
Tidsbestämt arbetsförhållande			
18		
18
Sammanlagt		
6	430
-1	413
					
Den verkställande direktörens lön och arvoden med naturaförmåner						
Verkställande direktör					
242
varav bonusens andel					
8
							
Verkställande direktören har avtalsenlig totallön om 18 480 euro/mån. I totallönen ingår bilförmånens beskattningsvärde. Verkställande
direktören har år 2006 deltagit i resultatlönesystemet för Finnveras personal, enligt vilken bonusen kan högst motsvara en summa av
fyra veckors lön. Verkställande direktörens uppsägningstid är 6 månader, för vilket ytterligare betalas en uppsägningsersättning som
motsvarar 18 månaders lön om uppsägningen sker på bolagets bevåg. Verkställande direktören tillhör gruppensionsförsäkringen,
enligt vilken pensionsåldern är 60 år.
Styrelsemedlemmarnas och suppleanternas löner och arvoden
sammanlagt 					

183	

Arvoden som moderbolaget betalade styrelsen
		 Månadsarvode till ordföranden 1 200 e, vice ordföranden 700 e, ledamot 600 e och suppleant 300 e samt mötesarvode 500 e/möte.
Förvaltningsrådets ledamöters och suppleanters löner och arvoden
sammanlagt 					
Arvoden till förvaltningsrådet
		 Månadsarvode till ordföranden 1 000 e, vice ordföranden 600 e, ledamot 500 e samt mötesarvode 200 e/möte.
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NOTER ANGÅENDE AKTIEINNEHAV (1 000 e)

Not 37
Finnvera Abp:s aktier och andelar

(ägarskap ingår i koncernbokslutet)			35

Aktier och andelar i företag som hör till samma koncern 					
					
Ägarandel
Företagets namn och hemort			
av alla aktier
				
Bransch
och andelar, %
					
Aloitusrahasto Vera Oy, Kuopio
Utvecklings- och placeringsbolag
88,49
Kera Abp, Kuopio
Ingen verksamhet
100,00
Kiinteistö Oy Puffetti Fastighets Ab, Vasa
Fastighetsbolag
69,74	
Matkailunkehitys Nordia Oy, Kuopio
Utvecklings- och placeringsbolag
63,52
Spikera Oy, Kuopio
Utvecklings- och placeringsbolag
100,00
Finlands Exportkredit Ab, Helsingfors
Exportfinanciering och ränteutjämning
100,00
Tietolaki Oy, Kuopio
Ingen verksamhet
100,00
Tietoraha Oy, Kuopio
Ingen verksamhet
100,00
Veraventure Oy, Kuopio
Utvecklings- och placeringsbolag
100,00
					
					
Aktier och andelar i ägarintresseföretag 					
					
Iin Micropolis Oy, Ii
Utvecklingsbolag
23,08
Teollisen yhteistyön rahasto Oy,
Helsingfors
Utvecklings- och placeringsbolag
20,00
					
					
Förändring under räkenskapsperioden					
					
Huippupaikat Oy		
aktierna sålda		
Professia Oy
ägarandel har sjunkit under 20 %		
Aloitusrahasto Vera Oy		
tilläggsplacering
20 000
Veraventure Oy		
tilläggsplacering 	3 510
					

Dotterbolagens aktier och andelar					
					
Spikera Oy			
Ägarandel 		
Resultat för
					
av alla aktier		
räkenskapsFöretagets namn och hemort		
Bransch
och andelar, %
Eget kapital
perioden
					
Alfalink Oy, Uleåborg		
Ingen verksamhet
100,00
11
0
Apetta Oy, Kajana		
Ingen verksamhet
100,00	3	
0
Deltalink Oy, Uleåborg		
Ingen verksamhet
100,00	3	
0
EL Assets Oy, Kuopio		
Holdingbolag
100,00	434	
74
Kiinteistö Oy Kotkan Kisällinkatu 6, Kotka		
Fastighetsbolag
100,00
91
2
Polator Oy, Kuopio		
Fastighetsbolag
100,00
299	4
Postum Oy, Kuopio		
Fastighetsbolag
100,00	40
-1
Renatur Oy, Kuopio		
Ingen verksamhet
100,00
8
0
Soljet Oy, Kuopio		
Ingen verksamhet
100,00
8
0
Teknoinvest Oy, Uleåborg		
Ingen verksamhet
100,00
2
0
Tornion Teknologiakeskus Oy, Torneå		
Ingen verksamhet
100,00
9
0
Juolukkakiinteistöt Oy, Kemijärvi		
Fastighetsbolag
50,00
-39
-23
Myllymäen Teollisuuskiinteistö Oy, Jämsänkoski		
Fastighetsbolag	33,33	45
-14
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NOTER ANGÅENDE AKTIEINNEHAV (1 000 e)

Not 37 forts.
Aloitusrahasto Vera Oy
				
Finnester Coatings Oy
Elektronik
20,00
63	
0
Global Response Oy Ltd
Datorprogram
23,00
99
-120
Datorprogram
25,00
52
-53
GlobalWare Corporation Oy
Mikcell Oy
Industriprodukter och -tjänster
20,00
80
-23
MORS Software Oy
Elektronik
20,00
första räkenskapsperioden
Datorprogram
20,00
63	
-24
Whitevector Oy
					
Veraventure Oy				
					
Etelä-Savon Pääomarahasto Oy, S:t Michel *
Kapitalinvesteringsverksamhet
61,67	3 403	
-505
Kapitalinvesteringsverksamhet	46,53	3 404	
-813
Indekon Oy, Villmanstrand
JyväsSeed Fund Oy, Jyväskylä
Kapitalinvesteringsverksamhet	40,00
2 903	
-46
Kainuun Pääomarahasto Oy, Kajana
Kapitalinvesteringsverksamhet	49,64	
1 398
-66
Karhu Pääomarahasto Ky, Björneborg
Kapitalinvesteringsverksamhet
22,60
1 082
-407
Karinvest Oy, Joensuu
Kapitalinvesteringsverksamhet
28,08
2 975
-24
Luoteis-Venäjä Rahasto Oy, Imatra**
Kapitalinvesteringsverksamhet
69,99
första räkenskapsperioden
Midinvest Oy, Jyväskylä
Kapitalinvesteringsverksamhet
29,23	
2 917
-181
Pikespo Invest Oy Ltd, Tammerfors
Kapitalinvesteringsverksamhet	49,00
7 777	39
Savon Teknia Oy, Kuopio
Kapitalinvesteringsverksamhet	49,42	4 917
-6
Spinno-seed Oy, Esbo
Kapitalinvesteringsverksamhet
28,30	4 435
-164
Teknoventure Oy, Uleåborg
Kapitalinvesteringsverksamhet	48,38
14 133	
1 128
Uudenmaan Pääomarahasto Oy, Helsingfors
Kapitalinvesteringsverksamhet	40,00	3 444	
-56
Oy Wedeco Ab, Vasa
Kapitalinvesteringsverksamhet	39,80
9 015	472
					
* Veraventure Ab:s andel av rösträtten 43,98 % i Etelä-Savon Pääomarahasto Oy.
**Veraventures andel av rösträtten 49,99 % i Luoteis-Venäjä Rahasto Oy.
		
Matkailunkehitys Nordia Oy					
				
FTM Incoming Oy, Helsingfors
Resebyrå	44,61
-222
-99
Hotelli Luostotuntuti Oy, Sodankylä
Hotell- och restaurangverksamhet	49,95
288	34
Hotelli Mesikämmen Oy, Etseri
Hotell- och restaurangverksamhet
25,00
första räkenskapsperioden
Kalajoen Kylpylähotelli Sani Oy, Kalajoki
Hotell- och restaurangverksamhet	45,00
första räkenskapsperioden
Kiinteistö Oy Saimaan Lomaranta, Taipalsaari
Fastighetsbolag	37,18
96
0
Kristina Cruises Oy, Kotka
Kryssningar
20,00
642	3 291
Kultaranta Golf Oy Naantali, Nådendal
Golfbana	30,00
första räkenskapsperioden
Levi Magic Oy, Kittilä
Projekt/ingen affärsverksamhet
22,56	319
-13
Lomakeskus Saimaanranta Oy, Taipalsaari
Hotell- och restaurangverksamhet	47,41
-96
-41
Lomakouhero Oy, Karstula
Hotell- och restaurangverksamhet
51,72
-99	3
Opteam Henkilöstöpalvelut Oy, Helsingfors
Bemanningsföretag	38,50	326
211
Savonlinnan Seurahuone Oy, Nyslott
Hotell- och restaurangverksamhet	49,00
614	
514
Yyterin Kylpylähotelli Oy, Björneborg
Hotell- och restaurangverksamhet
50,00
698	362

ÖVRIGA NOTER
Not 38
Förmögenhetsförvaltningstjänster som erbjudits allmänheten
Ansökning och förnyelse av inteckningar och lagfarter.
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ÖVRIGA NOTER (1 000 e)

Not 39		
				
Det separata resultatet* av den verksamhet som avses i 4 § i lagen om Statsgarantifonden och dess andel av Finnvera Abp:s totalresultat (1 000 e)
			
RESULTATRÄKNING

Verksamhet enligt fondlagens andel
1.1–31.12.2006

Den övriga verksamhetens andel
1.1–31.12.2006

Finnvera totalt
1.1–31.12.2006

Ränteintäkter
Ränteintäkter från allmänheten och offentliga samfund
0			
58 638			
58 638
Räntestöd som styrts till kunder
0			
17 966			
17 966
Räntor från garanti- och borgensfordringar
509			
1 853			
2 362
Övriga ränteintäkter	4 107
+	4 616
88
+
78 545	4 194	 +
83 161
Räntekostnader		
0		
-	32 777		 -	32 777
Övrigt räntestöd		
+
0		
+
1 069		 +
1 069
Räntebidrag		
+
4 616		
+
46 837		 +
51 453
Intäkter av investeringar i form av eget kapital		
+
0		
+
165		 +
165
Provisionsintäkter
Från exportgaranti- och specialborgensverksamhet 	35 003			
0			35 003		
Övriga borgensprovisioner
0			
16 163			
16 163	
Övriga
0
+	35 003	
6 448
+
22 611
6 448 +
57 613
Provisionskostnader		
967		
88		 1 055
Nettointäkter av värdepappershandel
och valutaverksamhet 		
1 707		
0		 1 707
Nettointäkter från finansieringsmedel som är till salu		
+
0		
+
1 838		 +
1 838
Nettointäkter från placeringsfastigheter		
+
0		
214		 214
Övriga rörelseintäkter
Kreditförlustersättningar av staten
0			
14 986			
14 986
Förvaltningsarvode
826			
809			
1 635
Övriga
0
+
826
7 452
+
23 246
7 452 +
24 072
Administrationskostnader		
8 634		
-	31 555		 -	40 189
Avskrivningar och nedskrivningar på materiella
och immateriella tillgångar		
689		
-	4 548		 5 237
Övriga rörelsekostnader		
560		
2 943		 -	3 503
Nedskrivningsförluster för krediter
och övriga fordringar
Från krediter och garantier
0			35 005			35 005
Från exportgaranti- och specialborgensverksamhet	4 843	
-	4 843	
0
-	35 005	4 843	 -	39 848
Övriga finansieringsmedels
0		
0		 0
nedskrivningsförluster		
Rörelsevinst 		
+
23 044		
+
20 344		 +
43 388
Inkomstskatter		
5 996		
-	4 656		 10 652
Den egentliga verksamhetens vinst efter skatt		
+
17 048		
+
15 689		 +
32 737
Övriga än den egentliga verksamhetens vinster och utgifter 		
0		
0		 0
Räkenskapsperiodens vinst		
+
17 048		
+
15 689		 +
32 737
*) Med exportgaranti- och specialborgensverksamhetens separata resultat avses den verksamhet som staten ansvarar för och som är fastställd
i 4 § i lagen om Statsgarantifonden (444/1998).						
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Styrelsens förslag till åtgärder
angående räkenskapsårets vinst

Moderbolagets vinst för
räkenskapsåret var 	32 736 518,59 euro.

Helsingfors den 15 mars 2007

Styrelsen föreslår att vinsten i enlighet med § 5 i lagen om
statens specialfinancieringsbolag förflyttas till fonder under
fritt eget kapital enligt följande:
Till den inhemska verksamhetens fond
andelen för inhemsk verksamhet

15 688 518,59 euro

Till exportgaranti- och specialborgensverksamhetens fond andelen för garantioch specialborgensverksamheten
17 048 000,00 euro
		
	32 736 518,59 euro

Kalle J. Korhonen

Martti Mäenpää

Pekka Huhtaniemi

Risto Suominen

Päivi Kerminen

Matti Viialainen

Jyrki Kiviharju

Pauli Heikkilä
Verkställande direktör

Pekka Laajanen

Revisionsberättelse

Till Finnvera Abp:s aktieägare
Vi har granskat Finnvera Abp:s bokföring, bokslut, verksamhetsberättelse och förvaltning för räkenskapsperioden
1.1–31.12.2006. Styrelsen och verkställande direktören har
upprättat verksamhetsberättelsen och bokslutet, som omfattar koncernens och moderbolagets balansräkning, resultaträkning, finansieringskalkyl och noter. Utifrån utförd revision
ger vi vårt utlåtande om bokslutet, verksamhetsberättelsen
och förvaltningen av moderbolaget.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed.
Bokföringen samt principerna för upprättande av bokslut
och verksamhetsberättelse, liksom innehåll och framställningssätt har granskats i tillräcklig omfattning för att det skall
kunna konstateras att bokslutet och verksamhetsberättelsen inte innehåller väsentliga fel eller brister. I revisionen av
förvaltningen har utretts huruvida medlemmarna i moderbolagets förvaltningsråd och styrelse samt verkställande
direktören har handlat i enlighet med bestämmelserna
i lagen om aktiebolag.
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Vi framlägger som vårt utlåtande att bokslutet och verksamhetsberättelsen har upprättats i enlighet med bokföringslagen samt övriga bestämmelser och föreskrifter om
upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse. Bokslutet och verksamhetsberättelsen ger på det sätt som avses
i bokföringslagen, korrekt och tillräcklig information om resultatet av koncernens och moderbolagets verksamhet och
ekonomiska ställning. Verksamhetsberättelsen är överensstämmande med bokslutet. Bokslutet jämte koncernbokslutet kan fastställas och medlemmarna i moderbolagets förvaltningsråd och styrelse samt verkställande direktören kan
beviljas ansvarsfrihet för den av oss granskade räkenskapsperioden. Styrelsens förslag till behandling av resultatet är
i enlighet med lagen om aktiebolag.
Helsingfors den 20 mars 2007
KPMG OY AB
Hannu Niilekselä
CGR

Förvaltningsrådets utlåtande

Vi har tagit del av Finnvera Abp:s bokslut jämte koncernbokslut för perioden 1.1–31.12.2006 samt revisionsberättelsen
per 20.3.2007.
Vi föreslår för bolagsstämman att bokslutet, i vilket koncernens resultaträkning visar en vinst om 34 531 496,34
euro och moderbolagets resultaträkning en vinst på
32 736 518,59 euro, fastställs samt att moderbolagets vinst
används i enlighet med styrelsens förslag.

Helsingfors den 26 mars 2007

Johannes Koskinen

Timo Kekkonen

Reijo Paajanen

Sinikka Hurskainen

Peter Boström

Iivo Polvi

Timo Vallittu

Kyösti Karjula

Markus Fogelholm

Eero Reijonen

Erkki K. Mäkinen

Leila Kurki

Susanna Haapoja

Heikki Ropponen

Pia Peltoniemi

Esko Kurvinen

Veli-Matti Töyrylä

Osmo Soininvaara
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Kontaktuppgifter

• Huvudkontor
Helsingfors
Södra Esplanaden 8
PB 1010
00101 Helsingfors
Fax 020 460 7220
Kuopio
Haapaniemenkatu 40
PB 1127
70111 Kuopio
Fax 020 460 3240

• Regionkontor
Helsingfors
Södra esplanaden 8
PB 249
00101 Helsingfors
Fax 020 460 3401
Joensuu
Torikatu 9 A
80100 Joensuu
Fax 020 460 2163
Jyväskylä
Sepänkatu 4
40100 Jyväskylä
Fax 020 460 2299
Kajana
Kauppakatu 1
87100 Kajana
Fax 020 460 3899
Kuopio
Haapaniemenkatu 40
PB 1127
70111 Kuopio
Fax 020 460 3330
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Lahtis
Laiturikatu 2, 5. krs
15140 Lahtis
Fax 020 460 2249
Villmanstrand
Snellmaninkatu 10
53100 Villmanstrand
Fax 020 460 2149

Nyland
Södra esplanaden 8
PB 1010
00101 HELSINGFORS
Fax 020 460 7110
Vasa
Storalånggatan 55
65100 Vasa
Fax 020 460 3849

S:t Michel
Linnankatu 5
50100 S:t Michel
Fax 020 460 3690
Uleåborg
Asemakatu 37
90100 Uleåborg
Fax 020 460 3944
Björneborg
Valtakatu 6
28100 Björneborg
Fax 020 460 2349
Rovaniemi
Maakuntakatu 10
PB 8151
96101 Rovaniemi
Fax 020 460 2099

• Representationen
i S:t Petersburg
Finnveras
representation
i S:t Petersburg
c/o Finpro
29, Bolshaya
Konyushennaya
Saint-Petersburg,
191186, Russia
Tfn +7 812 315 8991
Fax +7 812 325 4482

Seinäjoki
Kauppatori 1–3
60100 Seinäjoki
Fax 020 460 2399
Tammerfors
Hämeenkatu 9
PB 559
33101 Tammerfors
Fax 020 460 3711
Åbo
Eriksgatan 2
20100 Åbo
Fax 020 460 3649

Finnvera Abp
Växel (hela Finland):
0204 6011
Internet: www.finnvera.fi

Finnvera Abp
Riksomfattande växel: 0204 6011
Internet: www.finnvera.fi

