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Osavuosikatsaus 1-6/2006
Finnveran visio 2006–2011
Finnvera Oyj on suomalaisten yritysten kilpailukykyä edistävä kumppani, joka mahdollistaa rahoitusratkaisut yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainväliseen
menestykseen.

Liiketoiminta
Kansantalouden hyvinvoinnin ja kasvun edellytyksenä on, että mahdollisimman moni uusi ja pieni yritys pystyisi kasvamaan kannattavasti ja synnyttäisi näin uutta
liiketoimintaa ja uusia työpaikkoja. Finnvera pyrkii rahoitustoiminnallaan edistämään sekä yritysten halua että edellytyksiä kasvuun ja kehittymiseen.
Kuluvan vuoden alussa Finnveran toiminnot organisoitiin uudelleen vastaamaan paremmin eri kehitysvaiheissa olevien yritysten rahoitustarpeita. Merkittävin uudistus oli
uuden, kasvavien ja kansainvälistyvien yritysten rahoitukseen keskittyvän liiketoimintayksikön perustaminen.
Vuoden 2006 huhtikuun alusta lähtien Finnveran liiketoiminta koostuu neljästä liiketoiminta-alueesta: kotimaan alueellinen rahoitus, kasvu- ja kansainvälistymisrahoitus,
viennin rahoitus sekä pääomasijoitustoiminta. Alueellinen rahoitus -liiketoiminta koostuu alle 10 henkeä työllistävien pienyritysten ja alueellisten yritysten rahoituksesta.
Alueellisilla yrityksillä tarkoitetaan yli 10 henkeä työllistäviä yrityksiä, jotka ovat alueellaan merkittäviä toimijoita, mutta joilla ei ole tarvetta voimakkaaseen kasvuun tai
kansainvälistymiseen.
Uusi liiketoimintajako varmistaa eri kehitysvaiheessa olevien yritysten palveluun kulloinkin tarvittavan parhaan osaamisen.

Alueellinen rahoitus -liiketoiminta
Katsauskaudella alueellinen rahoitus –liiketoimintayksikön myöntämän rahoituksen osuus Finnveran rahoituksesta oli 412,3 miljoonaa euroa eli 79 prosenttia kaikesta
yritysten kotimaan liiketoimintaan suunnatusta rahoituksesta. Pienyrityksille annettiin rahoitusta 172,6 miljoonaa euroa ja alueellisille yrityksille 239,7 miljoonaa euroa.
Pienyrityksiä ja alueellisia yrityksiä koskevia rahoituspäätöksiä tehtiin yhteensä 4 686.
Aluepoliittisille tukialueille suuntautui alueellisesta rahoituksesta 47 prosenttia.
Katsauskauden lopussa valtaosa eli 83 prosenttia Finnveran asiakkaista, jotka ovat saaneet rahoitusta kotimaan liiketoimintaan, oli pienyrityksiä. Alueellisten yritysten
osuus oli 16 prosenttia. Uusista työpaikoista 59 prosenttia syntyi pienyrityksiin ja 36 prosenttia alueellisiin yrityksiin.
Alueellinen rahoitus kohdistui lähinnä metalliteollisuuteen, kaupan aloille, matkailuun ja puutuoteteollisuuteen.
Alueellisten yritysten rahoituksessa, ja etenkin aloittavien pienyritysten palvelussa, tehdään tiivistä yhteistyötä muiden alueellisten toimijoiden kanssa. Finnveran
rahoituspäätökset perustuvat siihen, että aloittavien yritysten liiketoiminta- ja rahoitussuunnitelmat ovat toteuttamiskelpoisia ja yrittäjien osaaminen riittävää jo
yritystoiminnan käynnistyessä. Näin turvataan parhaiten liiketoiminnan menestymismahdollisuudet.

Kasvu- ja kansainvälistymisrahoitus
Kasvavien ja kansainvälistyvien yritysten rahoitukseen keskittyvän liiketoimintayksikön toiminta käynnistettiin huhtikuussa 2006 ja sitä kehitettiin katsauskaudella
aktiivisesti. Toimintamalli on valmis vuoden 2006 loppuun mennessä.
Kasvu- ja kansainvälistymisrahoitusyksikön asiakkaina ovat pk-yritykset, joilla on kasvustrategia ja joiden kasvu perustuu vientiin ja/tai kansainvälistymiseen.
Katsauskaudella kasvu- ja kansainvälistymisrahoituksen osuus oli 110,0 miljoonaa euroa eli 21 prosenttia kaikesta yritysten kotimaan liiketoimintaan annetusta
rahoituksesta. Rahoituspäätöksiä tehtiin kasvaville ja kansainvälistyville yrityksille yhteensä 179. Liiketoiminta-alueen asiakasmäärä oli katsauskauden lopussa lähes 400
eli yksi prosentti kaikista kotimaan liiketoimintaansa rahoitusta saavista asiakasyrityksistä. Rahoituksen määrän ja asiakaskunnan odotetaan loppuvuoden aikana
kasvavan.
Aluepoliittisille tukialueille kasvavien ja kansainvälistyvien yritysten rahoituksesta suuntautui 56 prosenttia. Kuluvan katsauskauden rahoituksesta valtaosa kohdistui
metalli- ja elektroniikkateollisuuteen sekä liike-elämän palveluihin.
Finnvera, Finpro, Tekes ja TE-keskukset aloittivat vuonna 2004 uuden Kasvuyrityspalvelu-toimintamallin kehittämisen. Toimintamalli on osa kasvu- ja
kansainvälistymisrahoituksen asiakkaiden palvelumallia. Julkiset yrityspalveluorganisaatiot tarjoavat yhdessä toimintamallin piirissä oleville asiakasyrityksilleen
kokonaisvaltaisen, eri julkisten toimijoiden palveluista koostuvan palvelukokonaisuuden yrityksen kehittämiseen, rahoitukseen tai kansainvälistymiseen.
Lähialueyhteistyö Venäjällä
Vuonna 2003 alkanut ulkoasianministeriön ja Finnveran yhteistyö pk-yritysten Venäjän markkinoille suuntautuvien etabloitumishankkeiden tukemiseksi jatkuu myös
vuonna 2006. Finnveran asiantuntijaselvitysten pohjalta tukea on vuoden 2006 alkupuolella esitetty myönnettäväksi 17 hankkeeseen yhteensä noin 430 000 euroa.
Yritysten kiinnostus on pääasiassa kohdistunut Pietariin ja Leningradin alueeseen.
Osana kauppa- ja teollisuusministeriön tukemaa lähialueyhteistyötä Finnvera ja Leningradin aluehallinnon omistama Takausrahasto käynnistivät vuonna 2005 yhteisen
kehittämishankkeen. Finnveran metalli- ja matkailutoimialojen asiantuntijat ovat katsauskaudella toimineet takausrahaston konsultteina yritystutkimuksen kehittämiseksi.
Hanke päättyy kuluvan vuoden lopussa.
Finnveran Pietarin-edustusto tukee assistenttipalveluin Venäjä-asiantuntemuksen kehittämistä ja verkostosuhteiden ylläpitoa Venäjän lähialueilla. Edustustolla on
läheinen yhteistyösuhde samoissa toimitiloissa toimivan Finpron Pietarin vientikeskuksen kanssa.

Viennin rahoitus
Finnvera sai ulkomaiseen riskinottoon liittyviä takuuhakemuksia alkuvuoden aikana 136 kappaletta (123), yhteisarvoltaan 2 198,7 miljoonaa euroa (2 021,4). Takuita
tarjottiin vastaavana aikana 123 kappaletta (87), yhteensä 2 011,2 miljoonaa euroa eli jonkin verran vähemmän kuin edellisenä vuonna (2 320,8).
Teollisuusmaiden osuus tarjotuista takuista oli 63 prosenttia eli 1 258,9 miljoonaa euroa, IVY-maiden 16 prosenttia eli 327,4 miljoonaa euroa, Aasian maiden 10
prosenttia eli 195,1 miljoonaa euroa, Latinalaisen Amerikan maiden 7 prosenttia eli 142,2 miljoonaa euroa sekä Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan maiden 4 prosenttia eli 87,6
miljoonaa euroa.
Takuita tarjottiin euromääräisesti eniten Yhdysvaltoihin, Venäjälle, Italiaan, Kanadaan, Brasiliaan ja Thaimaahan suuntautuviin vientihankkeisiin. Kappalemääräisesti
takuita myönnettiin eniten Venäjälle, Iraniin ja Turkkiin lukuisiin pienehköihin vientikauppoihin. Suurimmat takuut Finnvera tarjosi telakka- ja varustamotoimialalle,
tietoliikenteeseen ja puunjalostussektorille.

Voimaan tulleiden vientitakuiden määrä väheni
Vientitakuita tuli voimaan katsauskaudella 461,3 miljoonaa euroa, mikä oli kolmannes vähemmän kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana (678,0). Takuilla katetaan
24 maahan liittyviä poliittisia ja/tai kaupallisia riskejä. Vastuumäärältään eniten takuita tuli voimaan Ukrainaan, Viroon, Turkkiin ja Ruotsiin. Voimaan tulleista takuista
puunjalostussektorin osuus oli 31 prosenttia eli 142,2 miljoonaa euroa ja tietoliikennetoimialan 29 prosenttia eli 131,9 miljoonaa euroa.
Finnvera solmi toukokuussa 2006 takuusopimuksen saksalaisen Kreditanstalt fürWiederaufbaun kanssa turkkilaisen Modern Karton Sanayi Ticaret A.S:n
kartonkitehdasinvestoinnin rahoittamisesta. Yhteensä noin 200 miljoonan euron rahoitusjärjestelystä Finnveran osuus voi suomalaisten toimitusten määrästä riippuen
nousta noin 100 miljoonaan. Rahoitukseen osallistuvat Kreditanstalt fürWiederaufbaun lisäksi IFC, WestLB AG, Fortis Bank N.V. sekä Euler-Hermes. Investoinnin
päälaitetoimittajana on Metso Paper Oy.
Finnvera on osallistunut kuluneen puolivuotiskauden aikana eri satamiin toimitettavien kontinkäsittelylaitteiden rahoitusjärjestelyihin. Muun muassa Kalmar Industries Oy
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Ab on tehnyt kaupan Jamaikan Port Authorityn kanssa ja kaupan rahoittaja on HSBC Bank plc.

Finnveralta takuutarjous maailman suurimpaan risteilyalukseen
Alkuvuoden aikana Finnvera vastaanotti telakkateollisuuden vientihankkeisiin liittyviä, kotimaista riskiä kattavia vastatakuuhakemuksia yhteensä 45,7 miljoonaa euron
arvosta (148,4). Rahoitustakuuhakemuksia ei saatu lainkaan (460,1).
Helmikuussa tehtiin päätös ostajaluottotakuutarjouksen myöntämisestä amerikkalaiselle Royal Caribbean Cruises Ltd:lle liittyen Genesis-risteilyaluksen tilaamiseen Aker
Yards Oy:n Turun telakalta. Aluksen kauppahinta on noin 900 miljoonaa euroa. Takuutarjouksen mukainen ostajaluotto on enintään 80 prosenttia kauppahinnasta ja
Finnveran takuukate luotolle enintään 80 prosenttia. Genesis luovutetaan telakalta syksyllä 2009.
Virolaisen AS Tallink Gruppin tilaamaan nopeaan matkustaja-autolauttaan liittyvä ostajaluottotakuu tuli voimaan kesäkuussa. Finnveran takuu kattaa 88,0 miljoonan
euron suuruisesta luotosta 80 prosenttia. Alus luovutetaan Aker Yards Oy:n Helsingin telakalta keväällä 2007.
Vastatakuutarjouksia annettiin 75,3 miljoonaa euroa (58,2), ja voimaan niitä tuli 29,6 miljoonaa euroa (28,5). Vastatakuulla viejä voi vakuuttaa ulkomaisen ostajan hyväksi
annettavia vakuuksia.
Rahoitustakuita ei myönnetty alkuvuoden aikana (704,1) eikä niitä tullut katsauskaudella myöskään voimaan (0).
Katsauskaudella ei myöskään kotimaisten telakoiden ja varustamoiden rahoitukseen tarjottu alustakauksia (176,0) eikä niitä tullut voimaan (101,4).
Finnveran voimassaolevat telakkateollisuuden vastatakuut olivat katsastuskauden päättyessä 73,3 miljoonaa euroa. Finnveran voimassaolevat rahoitustakuut liittyivät
Skandinaviska Enskilda Bankenin järjestämään enintään 384 miljoonan euron suuruiseen luottojärjestelyyn, jolla rahoitetaan Aker Yards Oy:n Turun telakalla
rakennettavia Royal Caribbean Cruisesin tilaamia risteilyaluksia. Rahoitustakuu kattaa 50 prosenttia luotosta.

Asiakasmäärä säilyi ennallaan
Finnveralla oli 30.6.2006 viennin rahoituksen asiakkaita, viejiä tai näiden rahoittajia, yhteensä 200 eli hieman vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Viejäasiakkaista pkyritysten osuus oli runsas kolmannes.

Suomen Vientiluotto Oy
Suomen Vientiluoton tehtävänä on hallinnoida OECD-ehtoisiin vientiluottoihin ja alusrahoitukseen liittyvää korontasausjärjestelmää. Korontasaus perustuu lakiin. Suomen
Vientiluotto tarjoaa korontasauksen avulla rahoituslaitoksille mahdollisuuden järjestää maamme vientiprojekteille kansainvälisesti kilpailukykyisen, pitkäaikaisen
kiinteäkorkoisen OECD -ehtoisen rahoituksen.
Suomen Vientiluotto edistää vientiä myös toimimalla luotonantajana silloin, kun Suomen ja luoton vastaanottajan kotimaan välisen verosopimuksen mukaan luotolle on
saatavissa edullisempi verokohtelu Vientiluoton toimiessa luotonantajana.
Suomen Vientiluotto on Finnvera Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Se on emoyhtiönsä tavoin kansainvälisesti hyväksytty virallinen vientiluottolaitos (Export Credit
Agency, ECA).
Korontasausjärjestelmässä rahoituslaitos järjestää asiakkaalleen, joka on tavallisimmin suomalaisten pääomatavarahyödykkeiden tai palveluiden ostaja, kiinteäkorkoisen
OECD -ehtoisen luoton. Suomen Vientiluoton kanssa tehdyllä korontasaussopimuksella rahoituslaitos muuntaa kiinteäkorkoisen saamisen vaihtuvakorkoiseksi
saamiseksi. Suomen Vientiluotolla oli katsauskauden päättyessä voimassa yhteistyösopimuksia 16 pankin ja kolmen erityisluottolaitoksen tai ECA:n kanssa.
Katsauskauden aikana tammi-kesäkuussa 2006 korontasaustarjouksia annettiin
2 680,2 miljoonan euron arvosta, korontasausvarauksia tehtiin luottosopimusten solmimisten johdosta 952,8 miljoonan euron arvosta ja korontasaussopimuksia solmittiin
712,3 miljoonan euron arvosta.
Katsauskauden lopussa korontasaussopimusten kanta oli 1 557,0 miljoonaa euroa. Sopimuskanta ulottuu vuoteen 2014 saakka.
Suomen Vientiluotto toimi katsauskauden aikana luotonantajana kolmessa uudessa vientiluottojärjestelyssä vasta-arvoltaan 267,1 miljoonaa euroa. Yhtiön hallinnoima
lainasalkku oli katsauskauden lopussa 473,6 miljoonaa euroa.

Veraventure Oy
Veraventure Oy on Finnvera Oyj:n 100-prosenttisesti omistama pääomasijoitusyhtiö, joka perustettiin huhtikuussa 2003 osaltaan vastaamaan osakeyhtiömuotoisten
alueellisten rahastojen sijoitustoiminnasta ja toiminnan kehittämisestä.
Yhtiön toimintaa ohjaavat kauppa- ja teollisuusministeriön linjaukset alueellisesta pääomasijoitustoiminnasta ja konsernin harjoittamasta pääomasijoitustoiminnasta sekä
emoyhtiön asettamat tavoitteet. Veraventure Oy toimii lisäksi syksyllä 2005 toimintansa aloittaneen Aloitusrahasto Vera Oy:n hallinnointiyhtiönä vastaten rahaston
sijoitustoiminnasta ja kohdeyritysten kehittämisestä.
Yhtiön tavoitteena alueellisessa pääomasijoitustoiminnassa on tukea ja edistää alueellista elinkeinopolitiikkaa yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa, täydentää
rahoitusmarkkinoita oman pääomanehtoisessa rahoituksessa, varmistaa potentiaalisten kasvuyritysten rahoitusmahdollisuuksia ja täydentää Finnvera Oyj:n
rahoitusinstrumentteja ja -osaamista.
Veraventurella on rahastosijoituksia yhteensä 15 rahastossa
Osakepääoman korotus turvaa jatkuvuutta
Veraventure Oy toimii rahastojen rahastona. Se tekee sijoituksia suomalaisiin, alueellisiin osakeyhtiömuotoisiin rahastoihin. Sijoitukset ovat omanpääomanehtoisia.
Lisäksi Veraventure Oy välittää EU- ja EAKR-varoja alueelliseen rahastotoimintaan.
Veraventure Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 10.5.2006 päätettiin korottaa yhtiön osakepääomaa 2 334 000 eurolla. Annin merkitsi kokonaisuudessaan Finnvera
Oyj. Pääoman korotuksella turvattiin Veraventuren sijoitustoiminnan jatkuvuutta.
Luoteis-Venäjä Rahasto Oy perustettiin
Katsauskaudella Veraventure Oy toteutti jatkosijoituksen Uudenmaan Pääomarahasto Oy:öön. Uudenmaan rahasto perustettiin vuonna 2005, ja sen sijoitustoiminta on
käynnistynyt aktiivisesti. Veraventuren omistusosuus rahastosta on 40 prosenttia. Rahastoa hallinnoi Sentica Partners Oy.
Lisäksi Veraventure Oy osallistui katsauskaudella merkittävällä osuudella uuden rahaston, Luoteis-Venäjä Rahasto Oy:n perustamiseen. Rahaston toiminnan
tarkoituksena on edistää Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Kymenlaakson alueiden elinkeino- ja yritystoimintaa sekä monipuolistaa, uudistaa ja vahvistaa toimialueen
elinkeino- ja liiketoimintarakenteita tekemällä oman ja vieraan pääoman ehtoisia sijoituksia pieniin ja keskisuuriin listaamattomiin yrityksiin.
Rahasto tekee sijoituksia sen toimialueella toimiviin tai alueelle sijoittuviin suomalaisiin yrityksiin näiden venäjähankkeisiin ja -toimenpiteisiin edelleen sijoitettavaksi.
Rahaston sijoituskohteina ovat Venäjän liiketoimintaa harjoittavat ja tätä suunnittelevat yritykset sekä Venäjän liiketoimintaa tukevat paikalliset yritysjärjestelyt.
Veraventure välitti rahastoon EAKR-rahoitusta Interreg IIIA-ohjelmasta ja siihen liittyvää kansallista vastinrahoitusta. Veraventuren osuus rahaston pääomasta on 69,99
prosenttia ja äänivallasta 49,99 prosenttia. Rahastoa hallinnoi Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy.

Aloitusrahasto Vera Oy
Aloitusrahasto Vera Oy:n toiminta käynnistyi 15.8.2005. Aloittavien innovaatioyritysten siemenrahoituksen ja palvelujärjestelmän uudistamisstrategiassa esitettiin uuden
valtakunnallisen aikaisen vaiheen pääomasijoitusrahaston perustamista. Finnvera Oyj käytti kesäkuussa 2005 kauppa- ja teollisuusministeriöltä saamansa 11,5 miljoonan
euron pääomalainan Aloitusrahasto Vera Oy:n osakepääomaksi ja ylikurssirahastoon. Yhtiön muita osakkaita ovat Tekniikan Akateemiset ry ja Suomen itsenäisyyden
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juhlarahasto (Sitra). Rahastoon sijoitetut varat ovat yhteensä 13,6 miljoonaa euroa.
Sijoituksia aikaisen vaiheen innovatiivisiin teknologia- ja palveluyrityksiin
Rahaston toimintaa ohjaavat kauppa- ja teollisuusministeriön myöntämän pääomalainan ehdot sekä linjaukset Finnvera-konsernin harjoittamasta
pääomasijoitustoiminnasta ja emoyhtiön asettamat strategiset tavoitteet.
Rahasto tekee sijoituksia aikaisen vaiheen teknologiayrityksiin sekä innovatiivisiin palveluyrityksiin. Kohdeyrityksillä tulee olla mahdollisuuksia kehittyä kasvuyrityksiksi.
Pääomarahastoyhtiön tekemien vieraan pääoman ja oman pääoman -ehtoisten sijoitusten osalta rahasto noudattaa Euroopan yhteisön valtiontukisääntöjä.
Rahasto toimii rahoitusmarkkinoita täydentävänä pääomasijoittajana yritysrahoituksen siinä vaiheessa, jossa ei vielä ole yksityisiä tai julkisia pääomasijoittajia. Rahaston
toiminnalla on tarkoitus poistaa tuotekehitystoiminnan rahoittamisen ja yksityisen pääomasijoitustoiminnan väliin jäävä epäjatkuvuuskohta.
Hakemuksia yli arvioidun
Kesäkuun 2006 loppuun mennessä yhtiö on saanut 232 rahoitushakemusta, mikä on ylittänyt ennakkoarvion. Myönteisiä sijoituspäätöksiä rahaston hallitus on tehnyt
kaikkiaan 7,3 miljoonan euron arvosta yhteensä 32 yritykseen. Katsauskaudella 17 päätöstä eteni toteutukseen. Lisäksi hallituksen ensimmäisen käsittelyn on läpäissyt
28 hanketta. Hakemuksia on rauennut katsauskauden loppuun mennessä yhteensä 123.
Sijoitusten seulonnassa yhteistyökumppaneina toimivat Finnveran aluekonttorit, teknologiakeskukset ja Sitra. Aluekonttorit ja teknologiakeskukset ovat arvioineet
hankkeita alkuvaiheessa ja esitelleet ne hallinnointiyhtiölle. Sitra on tehnyt hallinnoimansa osuuden puitteissa itsenäisesti sijoitusesityksiä rahaston hallitukselle. Tekes
toimii merkittävänä rahoittajana useissa Aloitusrahasto Veran hankevirran yrityksissä. Myös yksityiset pääomasijoitusyhtiöt ovat ohjanneet rahastolle aikaisessa
vaiheessa olevia hankkeitaan.
Aloitusrahasto Vera Oy:n palveluksessa ei ole henkilöstöä, vaan rahaston käytännön toimintaa hoitaa hallinnointiyhtiönä Veraventure Oy.

Matkailunkehitys Nordia Oy
Matkailunkehitys Nordia Oy on vuonna 1989 perustettu osakeyhtiömuotoinen pääomasijoitusrahasto, josta Finnvera Oyj omistaa 64 prosenttia ja loput Suomen
itsenäisyyden juhlarahasto (Sitra).
Matkailunkehitys Nordia Oy:n tavoitteena on sijoittaa kannattavan liiketoiminnan edellytykset omaaviin, kasvuhakuisiin matkailualan sekä hyvinvoinnin, työkyvyn ja
kunnon edistämiseen liittyviä palveluja tuottaviin yrityksiin.
Nordia toimii sijoituskohteissa yrittäjien rinnalla määräaikaisena vähemmistöomistajana ja kehittäjänä. Pääomasijoituksellaan ja osallistumisellaan kohdeyrityksen
kehittämiseen Nordia pyrkii saamaan aikaan tervettä, kannattavaa ja yhteiskuntavastuullisesti toimivaa liiketoimintaa, joka työllistää suoraan tai välillisesti yrityksen
toiminta-alueen väestöä. Samalla edistetään myös sijoituskohdeyrityksen alihankkijoina ja muina yhteistyökumppaneina toimivien yritysten liiketoimintaa.
Kevään 2006 aikana Nordia teki yhden ensi- ja yhden jatkosijoituksen. Katsauskauden lopussa Nordialla oli sijoituksia 18 yrityksessä. Loppuvuoden tavoitteena on 1–4
uutta sijoitusta. Nordia jatkaa sijoitusten tekemistä nykyisillä sekä aiemmista sijoituksista palautuvilla varoilla.

Yhtiön taloudellinen kehitys
Finnvera-konsernin katsauskauden tulos oli 21,6 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden vastaavan kauden voitto oli 17,3 miljoonaa euroa. Kasvua edellisen vuoden
vastaavaan tulokseen oli 4,3 miljoonaa euroa. Merkittävin muutos edelliseen vuoteen verrattuna oli emoyhtiön valtion luottotappiokorvauksella vähennettyjen luotto-,
takaus- ja takuutappioiden väheneminen 5,9 miljoonalla eurolla.
Muita tulosta parantavia merkittäviä eriä edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna olivat korkokatteen kasvu 1,7 miljoonaa euroa ja palkkiotuottojen kasvu 1,5
miljoonaa euroa.
Emoyhtiö Finnvera Oyj:n tulos oli 19,6 miljoonaa euroa, mikä oli 3,6 miljoonaa euroa korkeampi kuin kaudella 1.1.- 30.6.2005. Valtiontakuurahastolain (444/1998) 4 §:n
tarkoittaman vienti- ja erityistakaustoiminnan erillistulos oli laskennallisten verojen jälkeen 8,5 miljoonaa euroa ja vastaavasti Finnvera Oyj:n muun toiminnan tulos 11,1
miljoonaa euroa laskennallisten verojen jälkeen.
Konsernin tuloksessa osuus osakkuusyhtiöiden voitosta tai tappiosta oli 1,9 miljoonaa euroa, mikä muodostui osuuksista Teollisen yhteistyön rahasto Oy:n ja
Huippupaikat Oy:n voitoista.
Palkkiotuottoihin sisältyy emoyhtiön vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan palkkioita 18,1 miljoonaa euroa ja muihin takausprovisioihin sisältyviä kotimaan
takausprovisioita 7,9 miljoonaa euroa. Muihin palkkiotuottoihin sisältyvät lainojen ja takausten toimitusmaksut olivat 2,6 miljoonaa euroa sekä konsernin muut
palkkiotuotot 1,8 miljoonaa euroa.
Valuuttatoiminnan kurssitappio 1,2 miljoonaa euroa aiheutui US-dollarin kurssin laskusta alkuvuoden aikana.
Liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyy Valtiontakuurahaston maksama hallinnointipalkkio ennen vuotta 1999 syntyneen vanhan vientitakuu- ja erityistakaustuotteiden
vastuukannan hoitamisesta. Katsauskaudella hallinnointipalkkio oli 0,4 miljoonaa euroa (0,6). EAKR-rahoitukseen liittyvä hallintokorvaus oli alkuvuodelta 0,5 miljoonaa
euroa (0,4). Koska vienti- ja erityistakaustoiminnan erillistulos osoittaa ylijäämää 11,4 miljoonaa euroa (14,2), se ei aiheuta saamista Valtiontakuurahastolta.
Finnvera Oyj:lle maksettava valtion ja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) korkotuki oli yhteensä 9,6 miljoonaa euroa (10,4). Ennen vuotta 1999 myönnettyihin
luottoihin kohdistuva niin sanottu peruskorkotuki oli 0,5 miljoonaa euroa (0,9). Suoraan asiakkaille ohjattu, lainakorkojen alentamiseen tarkoitettu korkotuki oli 9,1
miljoonaa euroa (9,5), josta 1,6 miljoonaa euroa oli EAKR-korkotukea ja 1,9 miljoonaa euroa siihen liittyvää kansallista korkotukea. EAKR-korkotuen piiriin kuuluvien
luottojen myöntäminen aloitettiin 1.4.2001.
Finnvera Oyj:n asiakkaiden maksama antolainauksen keskikorko 30.6.2006 oli 4,34 prosenttia (3,53) ja ottolainauksen 2,94 prosenttia (2,14).
Tarkastelukaudella lopullisiksi todetut emoyhtiön luotto- ja takaustappiot olivat 10,8 miljoonaa euroa. Peruutuksia aiemmin kirjattuihin tappioihin kertyi 2,2 miljoonaa
euroa, joten nettotappiot olivat 8,6 miljoonaa euroa (10,4). Lisäksi tuloslaskelmaan sisältyy arvonalennustappioiden nousu 0,5 miljoonaa euroa, jolloin tuloslaskelman
arvonalentumistappiot luotoista ja takauksista olivat 9,1 miljoonaa euroa. Kun huomioidaan liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyvä luottotappiokorvaus valtiolta,
Finnvera Oyj:n osuus tappioista oli 4,0 miljoonaa euroa, joka on 47,1 prosenttia luotto- ja takaustappioista. Luotto- ja takaustappiot laskivat 1.1.–30.6.2005 tilanteesta 9,4
miljoonaa euroa, josta arvonalennustappioiden vähenemisen osuus oli 7,5 miljoonaa euroa. Luottotappiokirjauksiin liittyvien satunnaistekijöiden ja riskiluokitustietojen
päivitysten vuoksi alkuvuoden myönteinen kehitys ei välttämättä kuvaa koko tilivuoden tilannetta.
Katsauskaudella emoyhtiön vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan tappiot olivat 2,4 miljoonaa euroa, joka syntyi takaisinperintäsaamisten arvon alenemisesta. Maksetut
korvaukset olivat vain 28 000 euroa.
Katsauskauden päättyessä Finnvera Oyj:n luottokanta oli 1 382,1 miljoonaa euroa (1 376,3). Takauskanta 30.6.2006 oli 826,8 miljoonaa euroa (824,1). Lisäksi
erityistakauksiin kuuluvia ympäristönsuojelutakauksia oli katsauskauden päättyessä 107,3 miljoonaa euroa ja alustakauksia 6,6 miljoonaa euroa. Koko konsernin
lainasaamiset olivat 1 402,6 miljoonaa euroa 30.6.2006.
Vientitakuulain tarkoittama Finnvera Oyj:n kirjanpidollinen vastuu 30.6.2006 oli 3 815,5 miljoonaa euroa (3 314,0). Vientitakuiden, erityistakuiden ja -takausten
kokonaisvastuu (voimassa oleva ja tarjousvastuu yhteensä) oli katsauskauden päättyessä 5 441,6 miljoonaa euroa (4 786,0).
Emoyhtiöllä oli osavuosikatsauksen laatimishetkellä avoimia korvaushakemuksia yhteensä 10,8 (12,0) miljoonaa euroa, joista 2,0 miljoonan euron osalta on kirjanpitoon
tehty varaus.
Emoyhtiön järjestämättömät ja muut 0-korkoiset saamiset 30.6.2006 olivat 95,1 miljoonaa euroa, kun ne 30.6.2005 olivat 99,4 miljoonaa euroa.

Vakavaraisuus ja varainhankinta
Finnvera-konsernin vakavaraisuus 30.6.2006 oli kauden tulos mukaan lukien 17,4 prosenttia. Vakavaraisuus nousi vuoden alusta 0,4 prosenttia. Konsernin omat varat
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olivat 439,2 miljoonaa euroa ja riskipainotetut saamiset, sijoitukset ja taseen ulkopuoliset sitoumukset yhteensä 2 518,0 miljoonaa euroa. Omat varat kasvoivat
katsauskaudella 12,2 miljoonaa euroa ja riskipainotetut saamiset, sijoitukset ja taseen ulkopuoliset sitoumukset 9,7 miljoonaa euroa. Tytär- ja osakkuusyhtiöiden vaikutus
konsernin vapaaseen omaan pääomaan oli 4,8 miljoonaa euroa. Oman pääoman tuottoprosentti oli 8,0 (8,4).
Finnvera Oyj nosti kesäkuussa Euroopan investointipankilta 40 miljoonan euron lainan ja laski liikkeelle 50 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan. Ottolainoja lyhennettiin
yhteensä 70,3 miljoonaa euroa.

Riskien hallinta
Kotimaisen rahoituksen vastuukanta pysyi lähes ennallaan alkuvuoden aikana ja oli kesäkuun 2006 lopussa 2,4 miljardia euroa. Vastuukannan riskitaso nousi lievästi
vuoden 2005 lopusta asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Riskitason muutokseen vaikutti lähinnä keskimääräistä heikompien riskiluokkien vastuukannan maltillinen kasvu.
Vientitakuulain mukainen ulkomainen riskinotto kasvoi tele- ja varustamosektorin tarjousvastuiden johdosta alkuvuoden aikana 25 prosenttia ja oli kesäkuun 2006 lopussa
5,2 miljardia euroa. Pääosa kasvusta suuntautui lähes riskittöminä pidettäviin teollisuusmaihin, joten poliittinen riski ei lisääntynyt. Pieni osa vastuista kohdistuu alueille,
joilla riskit ovat alkuvuoden aikana selvästi lisääntyneet. Argentiinan ja Uruguayn välinen kiista lisää myös sellutehdasprojektiin liittyvää riskiä.
Ulkomaisten yritysten ja kotimaisten telakoiden vastuut kasvoivat alkuvuonna 20 prosenttia ja olivat katsauskauden lopussa 4,5 miljardia euroa. Vastuiden kasvu
kohdistui investointitasolle tai lähelle sitä luokiteltuihin yrityksiin, joten vastuukannan riskitaso hieman parani siitäkin huolimatta, että muutamat riskikeskittymät kasvoivat
entisestään.
Vienti- ja erityistakaustoiminnan kaupallisten pankki- ja yritysriskien vastuukannan riskitaso väheni alkuvuonna maailman taloudessa jatkuneen suotuisan kehityksen
mukaisesti. Joillakin alueilla tapahtunut tai näköpiirissä oleva kriisien syveneminen lisäsi vähäisessä määrin näille alueille kohdistuvan vastuukannan poliittista riskiä.
Vientitakuutoiminnan riskejä oli 30.6.2006 jälleenvakuutettu yhteensä 49 miljoonan euron arvosta (65). Katsauskaudella Finnvera ei hankkinut vastuille uutta
jälleenvakuutussuojaa.
Operatiivisten riskien hallinta on katsauskaudella ollut keskeinen kehittämiskohde. Suunnitelma Finnveran operatiivisten riskien hallinnan kehittämiseksi hyväksyttiin
helmikuussa 2006. Sen mukaisesti operatiivisten riskien kartoittaminen on toteutettu kaikissa liiketoiminnoissa ja tukiyksiköissä kesäkuun 2006 loppuun mennessä. Tästä
ja jo aiemmin toteutetusta tietoturvariskien kartoituksesta saatuja tuloksia hyödynnetään operatiivisten riskien vakavuuden arvioimisessa ja tarvittaessa riskien
alentamistekniikoiden kehittämisessä loppuvuoden aikana. Operatiivisten riskien hallinnan kehittäminen jatkuu muilta osin vuoden 2007 aikana.

Konsernirakenteen muutokset
Finnvera Oyj merkitsi toukokuussa kokonaan omistamansa tytäryhtiön Veraventure Oy:n koko osakepääoman korotuksen 2 334 osaketta.
Professia Oy sulautui Media Tampere Ltd:iin, jonka nimi muutettiin Professia Oy:ksi. Finnveran omistusosuus uudesta yhtiöstä on 7,24 prosenttia. Professia Oy ei ole
enää Finnveran omistusyhteysyritys.
Muutosten jälkeen konserniin kuului katsauskauden päättyessä 6 tytäryhtiötä, yksi toimitilapalveluyritys ja 3 omistusyhteysyritystä.

Hallinto ja henkilöstö
Finnveran uuden strategian keskeisiä tavoitteita ovat yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen, aloittavien ja alueellisten pk-yritysten palvelun parantaminen
sekä vientitakuujärjestelmän edelleen kehittäminen. Tavoitteiden mukaisesti toteutettu uusi liiketoimintajako tuli voimaan 1.4.2006. Liiketoiminta on jaettu neljään osaalueeseen: alueellinen rahoitus, kasvu- ja kansainvälistymisrahoitus, viennin rahoitus sekä pääomasijoitustoiminta.
Uusi kasvu- ja kansainvälistymisrahoitusyksikkö keskittyy kasvavien ja kansainvälistyvien yritysten rahoitukseen. Yksikön toiminnassa yhdistyy Finnveran kotimaan ja
viennin rahoituksen osaaminen.

Hallintoneuvosto ja tilintarkastaja
Finnvera Oyj:n yhtiökokous valitsi 26.4.2006 hallintoneuvoston puheenjohtajaksi kansanedustaja Johannes Koskisen (SDP). Ensimmäisenä varapuheenjohtajana jatkaa
kansanedustaja Kyösti Karjula (Kesk.) ja toisena varapuheenjohtajana kansanedustaja Esko Kurvinen (Kok.).
Yhtiökokous valitsi hallintoneuvoston uusiksi jäseniksi kansanedustaja Reijo Paajasen (Kok.), Suomen Ekonomiliito - SEFE ry:n puheenjohtaja Veli-Matti Töyrylän
(Akava) ja Kemian liiton puheenjohtaja Timo Vallitun (Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry).
Hallintoneuvoston jäseniksi valittiin uudelleen toimitusjohtaja Peter Boström (RKP), toimitusjohtaja Markus Fogelholm (Suomen Pankkiyhdistys), kansanedustaja
Susanna Haapoja (Kesk.), kansanedustaja Sinikka Hurskainen (SDP), työllisyyspoliittinen asiantuntija Leila Kurki (STTK ry), toimitusjohtaja Erkki K. Mäkinen (Suomen
Yrittäjät), asiantuntija Pia Peltoniemi (Finnvera Oyj), johtaja Pekka Pokela (Elinkeinoelämän Keskusliitto EK), kansanedustaja Iivo Polvi (Vas.), kansanedustaja Eero
Reijonen (Kesk.), liittojohtaja Heikki Ropponen (Suomen Kaupan Liitto) ja kansanedustaja Osmo Soininvaara (Vihr.).
Finnvera Oyj:n varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Hannu Niilekselä.

Hallitus
Finnvera Oyj:n hallintoneuvosto valitsi 10.5.2006 rahoitusasiantuntija Jyrki Kiviharjun Elinkeinoelämän Keskusliito EK:sta Finnvera Oyj:n hallituksen varsinaiseksi
jäseneksi eläkkeelle siirtyneen erityisasiantuntija Tarmo Korpelan (EK) tilalle.
Hallituksen puheenjohtajana jatkaa osastopäällikkö, ylijohtaja Kalle J. Korhonen (kauppa- ja teollisuusministeriö). Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin
hallitusneuvos, lainsäädäntöjohtaja Pekka Laajanen (valtiovarainministeriö) ja toiseksi varapuheenjohtajaksi alivaltiosihteeri Pekka Huhtaniemi (ulkoasiainministeriö).
Hallituksen varsinaisina jäseninä jatkavat hallitusneuvos Päivi Kerminen (työministeriö), toimitusjohtaja Martti Mäenpää (Teknologiateollisuus ry), johtaja Risto Suominen
(Suomen Yrittäjät) ja apulaisjohtaja Matti Viialainen (Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry).
Varajäseninä jatkavat hallitusneuvos Elise Pekkala (kauppa- ja teollisuusministeriö) ja finanssineuvos Kristina Sarjo (valtiovarainministeriö).

Kasvu- ja kansainvälistymisrahoitusyksikön vetäjä
Finnvera Oyj:n hallitus nimitti 20.4.2006 VT, LL.M. Annamarja Paloheimon liiketoimintajohtajaksi kasvu- ja kansainvälistymisrahoitusyksikköön.

Spikera Oy:n uusi rooli
Finnvera Oyj:n hallitus linjasi 9.2.2006 tytäryhtiö Spikera Oy:n roolia. Finnveran saatavien turvaamiseksi sekä luottotappioiden minimoimiseksi tehtävät
varallisuushankinnat keskitetään vastaisuudessa pääsääntöisesti Spikera Oy:öön.
Spikera Oy toimi vuodesta 1992 lähtien Finnveran ja sitä ennen Keran tytäryhtiönä omaisuushankinnoissa ja kehitysyhtiöiden rakenteellisissa järjestelyissä.

Henkilöstö
Katsauskauden päättyessä 30.6.2006 konsernin palveluksessa oli 429 henkilöä (418), joista vakinaisessa työsuhteessa oli 417 (407) ja määräaikaisia 12 (11).

Elinkeino- ja omistajapolitiikka
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Finnvera Oyj:n tuloverovapaus
Valtioneuvoston talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi Finnvera Oyj:n tuloverovapautta 1.1.2007. Valtiovarainministeriön tehtävänä on valmistella tuloverovapauden
edellyttämiä toimenpiteitä.
Finnvera mukana kehittämässä suomalaista innovaatioympäristöä
Finnvera rakentaa entistä tiiviimmällä yhteistyöllä muun muassa Kasvuyrityspalveluun osallistuvien organisaatioiden - Finpron, Tekesin, TE-keskusten - kanssa
suomalaista innovaatioympäristöä. Yhteistyön tavoitteena on saada kasvuhakuisten yritysten käyttöön paras osaaminen ja samalla madaltaa yritysten kasvuun ja
kansainvälistymiseen liittyviä riskejä. Tämä tavoite on osaltaan vaikuttanut myös Finnveran uuteen liiketoimintajakoon ja kasvu- ja kansainvälistymisrahoitus -yksikön
perustamiseen

Finnveran eettiset ohjeet
Toukokuussa otettiin käyttöön yhtiön johtoryhmän vahvistamat uudet esteellisyyttä, lahjontaa, sisäpiiritietoa ja hyvän toiminnan periaatteita koskevat ohjeet.
Esteellisyysperiaatteet koskevat kaikkia yhtiön toimihenkilöitä ja sen hallintoelinten jäseniä erityisesti, kun he osallistuvat päätösten valmisteluun, puoltoon, esittelyyn tai
varsinaiseen päätöksentekoon.
Eettiset ohjeet selventävät mahdolliseen lahjontaan tai vieraanvaraisuuteen liittyviä tilanteita. Samalla kiinnitetään erityistä huomiota yhtiön henkilöstön toiminnan
puolueettomuuteen ja riippumattomuuteen.
Eettisiin ohjeisiin liittyvää koulutusta järjestetään koko henkilökunnalle.

Vientitakuutoiminnan ympäristö- ja julkisuuspolitiikka
Finnveran ympäristöpolitiikka on päivitetty keväällä 2005, ja siinä on määritelty vientitakuuhankkeiden ympäristövaikutusten arviointijärjestelmä.
Kaikki vientitakuuhankkeet on luokiteltu ympäristövaikutusten suhteen jo vuodesta 2002 lähtien. Perustiedot merkittävimmistä hankkeista on julkaistu vuodesta 2003
lähtien.
Finnveran takaamien vientitakuuhankkeiden ympäristöriskien arviointiin liittyvien asiakirjojen julkisuutta on käsitelty eri oikeusasteissa vuodesta 2002 lähtien, jolloin
Suomen Luonnonsuojeluliitto, osana Suomen Vientiluottokampanjaa, pyysi ensimmäisen kerran nähtäväkseen asiakirjoja vientihankkeista vuosilta 1994–2002.
Asiakirjojen julkisuutta on käsitelty sekä Helsingin hallinto-oikeudessa (HHO) että Korkeimmassa hallinto-oikeudessa (KHO).
Finnvera pyrkii mahdollisimman suureen avoimuuteen, mutta sitä rajoittaa valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 5 §, jonka mukaan Finnveraa sitoo asiakkaisiinsa
nähden pankkisalaisuuteen verrattavissa oleva salassapitovelvollisuus. Edellä mainitun salassapitovelvollisuuden takia Finnvera ei luovuttanut asiakirjoja.
Helsingin hallinto-oikeus antoi huhtikuussa 2006 päätöksensä hyläten Suomen Luonnonsuojeluliiton valituksen. Päätös on lainvoimainen.

Kansainvälinen yhteistyö
Finnvera toimii aktiivisesti monissa eurooppalaisissa pk-rahoittajien verkostoissa ja yhdistyksissä. Yhteistyön kautta Finnvera voi osaltaan vaikuttaa pk-yritysten
toimintaedellytysten kehittymiseen EU:n alueella ja saa arvokasta tietoa oman toimintansa kehittämiseen.
Kansainvälinen yhteistyö ja tietojenvaihto OECD:n, EU:n ja Bernin Unionin kanssa on olennainen osa vientitakuutoimintaa, jonka avulla pidetään yllä yhteisiä pelisääntöjä
ja kehitetään takuutoimintaa.
OECD:n vientiluottotyöryhmä uudisti ja tiukensi huhtikuussa lahjonnanvastaista, jo vuonna 2000 hyväksyttyä julkilausumaa. Tavoitteena on tehostaa lahjonnanvastaisia
toimia julkisesti tuetuilla vientiluotoilla rahoitettavissa hankkeissa.
Tähänkin saakka viejiltä ja rahoittajilta on vaadittu kauppakohtainen lahjonnanvastainen vakuutus, kun haetaan Finnveran vientitakuuta. Nyt tutkitaan lisäksi, esiintyykö
viejä Maailmanpankin tai muiden suurimpien kansainvälisten rahoituslaitosten lahjontaa koskevilla niin sanotuilla mustilla listoilla. Samalla tarkistetaan, onko viejä tai
hänen agenttinsa syytteessä tällä hetkellä tai tuomittu lahjonnasta viimeisen viiden vuoden aikana. Jos vientikaupassa tulee esille uskottavaa ja riittävää näyttöä
lahjonnasta, asiasta ilmoitetaan viranomaisille.
Pariisin klubi
Finnvera osallistui Suomen edustajana julkisten velkojien eli Pariisin klubin kokouksiin. Pariisin klubi kokoontui katsauskaudella 5 kertaa.
Pariisin klubissa keskustellaan maksuvaikeuksiin joutuneiden maiden julkisen velanhoidon ongelmista ja solmitaan raamisopimukset velkojen vakauttamisesta, minkä
jälkeen maat solmivat kahdenkeskiset vakautussopimukset.
Suomi solmi 15.2.2006 kahdenkeskisen vakautussopimuksen Irakin kanssa noin 115 miljoonan euron velkojen takaisinmaksusta.
Nigeria maksoi alkuvuodesta velkansa ennenaikaisesti loppuun aikaisemmin solmitun sopimuksen mukaisesti. Myös Algeria maksoi kesäkuun lopussa ennenaikaisesti
loppuvelkansa, yhteensä noin 10 miljoonaa euroa. Lisäksi Venäjä maksoi elokuussa ennenaikaisesti loput Neuvostoliiton aikaisista veloistaan, 222 miljoonaa euroa.
Velan takaisinmaksuaika olisi ollut vuoteen 2020 asti. Venäjän koko velka Suomelle on 250 miljoonaa euroa, josta noin 25 miljoonaa euroa kuitataan tavara- ja
palvelutoimituksilla.
Ennenaikaiset maksut tulevat Valtiontakuurahastolle eivätkä siten vaikuta Finnvera Oyj:n tulokseen.

Tulevaisuuden näkymät
Vuoden 2006 maailman talouskasvun arvioidaan jatkuvan vahvana ja saavuttavan edellisvuoden tason. Euroalueen ja Japanin talouskasvun uskotaan piristyvän niin, että
se korvaa Yhdysvaltojen talouskasvun odotettavissa olevan hidastumisen. Suurimmat riskit Yhdysvaltojen kasvulle muodostuvat edelleen asuntomarkkinoiden
kääntymisestä laskuun ja öljyn hinnan noususta. Aasiassa jatkuu voimakas kasvu ja Kiinan sekä Intian asema maailmantalouden kasvumoottorina vahvistuu.
Suosiollisten olosuhteiden päättyminen ja riskinkaihtamisen lisääntyminen kansainvälisillä pääomamarkkinoilla aiheuttavat vaikeuksia kehittyville markkinoille. Varsinkin
sellaiset maat, joilla on raskas velkataakka ja alijäämäinen valtiontalous ja jotka eivät pysty nopeasti sopeutumaan muuttuneisiin olosuhteisiin, ovat vaarassa ajautua
taloudelliseen kriisiin.
Suomalaisten vientiyritysten tilauskanta on tällä hetkellä erittäin vahva. Kehitystä on voitu ennakoida kasvuun lähteneistä teknologiateollisuuden vientitakuuhakemuksista
Finnverassa jo yli vuoden ajan.
Viennin vahvan vedon odotetaan jatkuvan. Vientiin liittyy entistä enemmän alihankintaa. Vientiyrityksemme ovat huolehtineet kilpailukyvystään osin ulkoistamalla
tuotantoaan ja osin siirtämällä sitä lähemmäksi markkinoita halvempien tuotantokustannusten maihin. Finnvera on osaltaan pyrkinyt turvaamaan viennin kilpailukykyä
kiinnittämällä huomiota kotimaassa olevien alihankkijoiden rahoitustarpeisiin, joustavammalla suomalaisen intressin tulkinnalla sekä jälleenvakuutusvalmiuksiaan
parantamalla.
Finnvera on antanut ennätysmäärän takuita ja takuutarjouksia suomalaistelakoiden aluskauppoihin. Ostajien rahoitus toteutuu usein puhtaasti kaupallisista lähteistä, joten
kaikkien takuutarjousten ei odoteta tulevan voimaan. Tästä huolimatta alusrahoituksen riskikeskittymän oletetaan säilyvän ja kasvavan. Alusrahoituksen ohella
vientitakuutoiminnan vastuilla mitaten tärkeimmät toimialat tulevat jatkossakin olemaan televerkkovienti ja metsäteollisuuden kone- ja laitevienti. Takuukysynnän
odotetaan kohdistuvan alusrahoituksessa teollisuusmaihin ja muilla toimialoilla ennen muuta Venäjälle, Latinalaiseen Amerikkaan sekä Lähi-Itään ja eteläiseen Aasiaan.
Eräiltä osin takuukysyntä kohdistuu maihin, joissa kaupalliset rahoittajat ovat lopettaneet tai lopettamassa riskinottoansa. Näissä maissa riskinotto sekä riskien
arvioiminen on Finnverallekin vaikeaa. Tällaisia maita ovat tätä kirjoitettaessa esimerkiksi Iran, Libanon ja Sri Lanka.
Pienten ja keskisuurten yritysten suhdanneodotukset ovat edelleen vahvistuneet loppuvuodesta 2005. Suhdanneodotukset ovat kuluneen alkuvuoden aikana olleet
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erittäin positiiviset ja kehityksen odotetaan pysyvän vahvana myös seuraavan 12 kuukauden aikana. Näkymät ovat positiiviset kaikilla toimialoilla, vaikkakin kaupan alalla
odotukset ovat hieman laskeneet viime syksystä. Positiivisimmin lähitulevaisuuden näkevät nuoret ja kasvuhakuiset yritykset.
Vallitsevan, lähes poikkeuksellisen positiivisen suhdannekuvan myötä pk-yritykset odottavat liikevaihtonsa ja vakavaraisuutensa kasvavan seuraavan 12 kuukauden
aikana. Myös viennin ja tuonnin arvon odotetaan edelleen kasvavan.
Poikkeuksen muuten vahvaan suhdannekuvaan muodostavat pk-yritysten investointiodotukset. Investointien määrän odotetaan edelleen kasvavan, mutta selvästi
vähemmän kuin vielä syksyllä 2005. Merkittävä osa tuotannollisista investoinneista on pk-yrityksissä jo useamman vuoden ajan ollut korvausinvestointeja, ja kapasiteettia
lisääviä investointeja on tehty hyvin maltillisesti.
Finnveran rahoituksen kysyntään vaikuttavat investointien lisäksi yritysjärjestelyt ja erityisesti sukupolvenvaihdokset, joiden turvaaminen on keskeistä Suomen hallituksen
yrittäjyyspolitiikkaohjelman toteuttamisessa. Rahoitusta tarvitaan pk-yrityksissä yhä useammin myös kasvuun sekä toiminnan kehittämiseen ja kansainvälistymiseen.
Finnveran rahoituksen kysynnän odotetaan loppuvuoden ajan jatkuvan kotimaassa voimakkaana. Vaikka monet yritykset selviävät hankkeistaan vahvistuneen
tulorahoituksen sekä pankkien ja rahoitusyhtiöiden avulla, tarvitaan Finnveraa hankkeisiin jakamaan riskiä. Erityisen tärkeää Finnveran rahoitus on aloittaville ja kasvaville
pk-yrityksille.
Finnveraa tarvitaan erityisesti yrityksen aloittaessa toimintaansa, yrityksen kasvu- ja kansainvälistymisvaiheessa sekä pääomatavaroiden vientikaupoissa riskin jakajana.
Finnvera Oyj neuvottelee kauppa- ja teollisuusministeriön sekä valtiovarainministeriön kanssa Aloitusrahasto Vera Oy:n jatkopääomittamisesta sijoitustoiminnan
jatkuvuuden turvaamiseksi. Odotettavissa on, että vuoden 2006 jälkipuoliskolla Aloitusrahastoa pääomitetaan merkittävästi.
Finnveran oman, vuoden 2006 tuloksen ennakoidaan muodostuvan hieman edellisvuotta paremmaksi, koska luottotappioiden määrä oli alkuvuonna alempi kuin
edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Myös korkojen nousu vaikuttaa viiveellä Finnveran tulosta parantavasti. Loppuvuoteen sattuva yksittäinenkin isompi luottotappio
tai takuukorvaus voi kuitenkin muuttaa nyt myönteiseltä näyttävän kehityksen.
FINNVERA OYJ
9.8.2006

AVAINLUVUT 30.6.

KONSERNI EMOYHTIÖ KONSERNI EMOYHTIÖ KONSERNI EMOYHTIÖ KONSERNI EMOYHTIÖ KONSERNI EMOYHTIÖ
VUOSI 2006 VUOSI 2006 VUOSI 2005 VUOSI 2005 VUOSI 2004 VUOSI 2004 VUOSI 2003 VUOSI 2003 VUOSI 2002 VUOSI 2002

LIIKEVAIHTO MILJ. EUROA
LIIKEVOITTO TAI -TAPPIO
MILJ. EUROA
% LIIKEVAIHDOSTA
TASEEN LOPPUSUMMA MILJ.
EUROA
VASTUUT
KOKONAISUUDESSAAN MILJ.
EUROA
TUOTTO-KULU -SUHDE
VAKAVARAISUUSSUHDE
LUOTTOTAPPIOT JA
MAKSETUT KORVAUKSET
(NETTOKORVAUKSET) MILJ.
EUROA
LUOTTO- JA
TAKAUSTAPPPIOT
VIENTITAKUUKORVAUKSET
ERITYISTAKAUSTAPPIOT
HENKILÖSTÖMÄÄRÄ
KESKIMÄÄRIN

79,3

77,2

79,6

78,3

74,7

75,0

75,5

76,5

69,6

70,3

28,5
35,9

26,4
34,2

23,0
28,9

21,7
27,6

28,3
37,9

29,8
39,8

21,3
28,2

24,0
31,4

11,5
16,5

16,5
23,5

1 779,3

1 733,1

1 754,6

1 707,2

1 553,5

1 509,0

1 528,5

1 530,0

1 504,1

1 497,9

7 704,2
2,5
17,4

7 683,7
2,5
18,5

6 997,7
2,5
15,8

6 986,1
2,6
17,0

6 032,6
2,5
17,0

5 996,4
2,7
17,0

5 727,0
2,3
14,8

5 736,2
2,4
15,1

4 579,4
2,3
14,4

4 594,4
2,4
14,3

11,5

11,5

18,4

18,4

9,1

9,1

11,7

11,7

12,5

12,5

9,1
2,4
0,0

9,1
2,4
0,0

18,4
0,0
0,0

18,4
0,0
0,0

9,5
-0,4
0,0

9,5
-0,4
0,0

10,2
1,5
0,0

10,2
1,5
0,0

11,8
0,7
0,0

11,8
0,7
0,0

429

413

418

409

418

407

411

405

404

399

KONSERNITULOSLASKELMA

1.1. - 30.6.2006

1.1. - 30.6.2005

1.1. - 31.12.2005

28 013
9 092
816
139
2 205 + 40 265

24 052
9 539
845
19
1 565 + 36 020

48 541
19 325
110
2 138
3 500 + 73 614

KORKOKULUT

- 15 464

- 13 301

- 26 911

MUU KORKOTUKI

+

+

+

KORKOKATE

+ 25 316

+ 23 599

+ 48 483

TUOTOT OMAN PÄÄOMAN EHT. SIJOITUKSISTA

+

+

+

PALKKIOTUOTOT

+ 30 391

+ 28 941

+ 60 550

PALKKIOKULUT

-

555

-

1 396

-

2 267

0
-1 177 -

1 177

0
1 988 +

1 988

0
2 802 +

2 802

MYYTÄVISSÄ OLEVIEN RAHOITUSVAROJEN NETTOTUOTOT

-

14

+

225

-

107

SIJOITUSKIINTEISTÖJEN NETTOTUOTOT

+

128

+

417

+

393

KORKOTUOTOT
Korot yleisöltä ja julkisyhteisöiltä
Asiakkaille ohjattu korkotuki
Takaussaamisten korot
Korot vientitakuu- ja erityistakaustoiminnasta
Muut korkotuotot

ARVOPAPERIKAUPAN JA VALUUTTATOIMINNAN NETTOTUOTOT
Arvopaperikaupan nettotuotot
Valuuttatoiminnan nettotuotot

LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT
Luottotappiokorvaus valtiolta
Hallinnointipalkkiot
Toimintatuki
Muut

4 523
960
0
3 288 +

515

370

8 771

880

336

5 611
1 076
0
4 084 + 10 771
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HALLINTOKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Muut hallintokulut

11 270

10 542

20 447

2 303
865
6 657 - 21 095

2 435
741
7 065 - 20 783

4 482
1 517
13 271 - 39 717

POISTOT JA ARVONALENTUMISET AINEELLISISTA JA AINEETTOMISTA
HYÖDYKKEISTÄ

-

2 322

-

2 156

-

6 102

LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT

-

1 790

-

2 105

-

4 055

ARVONALENTUMISTAPPIOT LUOTOISTA JA MUISTA SAAMISISTA
Luotoista ja takauksista
Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnasta

9 085
2 365 - 11 450

18 481
-33 - 18 448

52 101
-4 117 - 47 987

MUIDEN RAHOITUSVAROJEN ARVONALENTUMISTAPPIOT

-

0

-

3

-

0

OSUUS OSAKKUUSYRITYSTEN TULOKSESTA

+

1 902

+

1 625

+

1 513

LIIKEVOITTO

+ 28 475

TULOVEROT
Tilikauden ja aik.tilikausien verot
Laskennallisen verosaamisen muutos

6 965
10 -

6 975

+ 23 011

5 709
13 -

+ 45 505

5 722

12 029
-45 - 11 984

VARSINAISEN TOIMINNAN VOITTO VEROJEN JÄLKEEN

+ 21 500

+ 17 289

+ 33 521

VÄHEMMISTÖN OSUUS TILIKAUDEN VOITOSTA TAI TAPPIOSTA

+

+

-

TILIKAUDEN VOITTO

+ 21 604

KONSERNITASE

104

60

+ 17 349

67

+ 33 454

30.6.2006

30.6.2005

31.12.2005

0

1

0

VASTAAVAA
Käteiset varat
Saamiset luottolaitoksilta
Vaadittaessa maksettavat
Muut
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä
Luotot
Takaussaamiset
Saamiset vienti- ja erityistakaustoiminnasta
Saamistodistukset
Julkisyhteisöiltä
Muilta

74 853
0

74 853

76 253
33

76 286

30 795
34

30 829

1 402 613
12 949
14 282

1 429 844

1 387 600
17 071
14 287

1 418 958

1 396 689
12 636
16 398

1 425 723

0
105 335

105 335

0
104 696

104 696

2 000
96 228

98 228

Osakkeet ja osuudet

59 052

47 729

62 124

Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä

53 942

47 950

47 107

37

134

37

884

0

0

Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä
Johdannaissopimukset
Aineettomat hyödykkeet
Konserniliikearvo
Muut pitkävaikutteiset menot

0
11 579

Aineelliset hyödykkeet
Sijoituskiinteistöt ja sijoituskiinteistöjen osakkeet ja osuudet
Muut kiinteistöt sekä kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet
Muut aineelliset hyödykkeet
Muut varat
Luottotappiosaamiset valtiolta
Muut
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot
Laskennalliset verosaamiset

11 579

1 379
11 808

13 187

0
11 791

11 791

2 065
14 104
2 838

19 007

3 710
13 066
3 163

19 939

1 845
15 372
2 946

20 163

6 491
7 128

13 619

6 534
7 724

14 258

11 380
7 251

18 631

10 445

10 861

13 355

654

612

664
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1 779 251

KONSERNITASE

1 754 611

30.6.2006

1 728 652

30.6.2005

31.12.2005

VASTATTAVAA
VIERAS PÄÄOMA
Velat luottolaitoksille
Muut kuin vaadittaessa maksettavat
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat
Joukkovelkakirjalainat
Muut
Muut velat
Muut velat
Pakolliset varaukset

751 399

790 296

731 680

36 406

39 805

39 513

386 930
0

386 930

386 930
0

386 930

386 930
0

386 930

16 238
2 250

18 488

17 747
2 000

19 747

16 101
2 250

18 351

Siirtovelat ja saadut ennakot

84 088

Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla
veloilla
Pääomalainat
Muut

11 500
5

Laskennalliset verovelat

68 486

11 505

5

72 311

11 500
5

5

275 1 289 091

0 1 305 269

11 505
179 1 260 469

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Ylikurssirahasto
Vararahasto
Vapaat rahastot
Käyvän arvon rahasto
Käypään arvoon arvostamisesta
Muut

1 028
59

Edellisten tilikausien voitto/ tappio
Tilikauden voitto
Vähemmistön osuus pääomasta

196 605

196 605

196 605

51 036

51 036

51 036

210 075

177 334

177 334

1 087

59

500
59

59

559

3 229

2 516

2 516

21 604

17 349

33 454

6 524

490 160

4 443

449 342

6 679

468 183

1 779 251

1 754 611

1 728 652

826 808
3 815 468
139 334 4 781 610

824 136
3 313 990
193 293 4 331 419

839 793
3 378 816
153 586 4 372 195

217 924

181 139

179 745

TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut
sitoumukset
Takaukset
Vientitakuulain tarkoittama kirjanpidollinen vastuu
Vastuu erityistakuista ja -takauksista
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat
sitoumukset
Sitovat rahoituslupaukset

Korko-, osake-, valuutta- ja muut
johdannaiset
Kohde-etuuksien arvot

Korkojohdannaiset
Koronvaihtosopimukset
Valuuttajohdannaiset
Koron- ja
valuutanvaihtosopimukset

30.6.2006
Suojaamistarkoituksessa
tehdyt

30.6.2005

Muut

Suojaamistarkoituksessa
tehdyt

50 000
50 000

0
0

410 748
410 748

0
0

31.12.2005

Muut

Suojaamistarkoituksessa
tehdyt

Muut

50 000
50 000

0
0

50 000
50 000

0

374 751
374 751

0
0

410 748
410 748

0
0

Sopimusten luottovasta-arvot
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2 000
77 750
79 750

250
63 944
64 194

250
77 750
78 000

483 557
5

431 712
5

456 391
11 505

439 180

390 902

426 987

2 518 049

2 466 272

2 508 353

Vakavaraisuussuhde - %

17,4

15,8

17,0

Ensisijaisten omien varojen suhde
riskipainotettuihin saamisiin,
sijoituksiin ja taseen ulkopuolisiin
sitoumuksiin - %

19,2

17,5

18,2

8,0
0,4

8,4
0,4

7,4
0,4

Vakavaraisuus
Ensisijaiset omat varat
Toissijaiset omat varat
Omat varat yhteensä vähennysten
jälkeen
Riskipainotetut saamiset, sijoitukset
ja taseen
ulkopuoliset sitoumukset

Osavuosikatsauksen osoittama voitto
on luettu mukaan ensisijaisiin omiin
varoihin.

Tunnusluvut
Oman pääoman tuotto - %
Kulu-tuotto suhde

Oman pääoman tuotto - %

Kulu-tuotto suhde

liikevoitto/-tappio - verot
oma pääoma + vähemmistöosuus + tilinpäätössiirtojen kertymä laskennallisella verovelalla
vähennettynä
(kuluneen vuoden alun ja lopun keskiarvo)

X 100

hallintokulut + poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä +
liiketoiminnan muut kulut
korkokate + tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista + netto-palkkiotuotot +
arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot + myytävissä olevien rahoitusvarojen
nettotuotot + sijoituskiinteistöjen nettotuotot + liiketoiminnan muut tuotot + osuus
osakkuusyritysten tuloksista

Luvut ovat tilintarkastamattomia.
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