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Johdon osavuotinen selvitys 
1.1.–31.3.2022 

Venäjän hyökkäyksellä Ukrainaan tuntuvat vaikutukset 
– konsernin tammi–maaliskuun tulos 58 miljoonaa euroa 
tappiollinen

Finnvera-konserni, yhteenveto Q1/2022 (vs. Q1/2021 tai 31.12.2021) 

• Tulos -58 Me (38) – Venäjän vientitakuuvastuiden luottotappioriskin
kasvun vaikutuksesta tappiovaraukset kasvoivat 210 miljoonaa euroa
– perusteita vuonna 2020 tehtyjen tappiovarausten purkamiselle ei
vielä ollut.

• Tulokset segmenteittäin: emoyhtiö Finnvera Oyj:n pk-ja midcap-
liiketoiminnan tulos 9 Me (6) ja suuryritykset-liiketoiminnan tulos
-77 Me (17) sekä tytäryhtiöiden vaikutus konsernitulokseen 10 Me (15).

• Vienti- ja erityistakaustoiminnan erillistulos -79 Me (18).

• Tase 12,1 Mrd. euroa (12,2) – muutos -1 %.

• Taseen ulkopuoliset sitoumukset 15,8 Mrd. euroa (15,9) pienenivät 1 %.

• Emoyhtiö Finnvera Oyj:n kokonaisvastuut 25,3 Mrd. euroa (25,6)
pienenivät 1 %.

• Vapaa oma pääoma ja valtiontakuurahaston varat eli puskurivarat
yhteensä pienenivät 1,2 Mrd. euroon (1,4) – muutos -11 %.

• Taseen odotettavissa olevat luottotappiot kasvoivat edellisen vuoden
lopusta 1,6 Mrd. euroon (1,4) – muutos 15 %.

• Omavaraisuus laski 0,3 %-yksikköä 6,8 %:iin (7,1).

• Kulu-tuotto-suhde parani 2,9 %-yksikköä 17,6 %:iin (20,5).

• Asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS-indeksi 80 (68), keskiarvoa
paransivat paikalliset pienyritykset- ja suuryritykset-segmentit.

Toimitusjohtaja Pauli Heikkilän kommentit:
”Vuonna 2021 käynnistynyt yritysten kasvun, kansainvälistymisen ja 
investointien positiivinen trendi jatkui vuoden 2022 alussa. Toimialoista 
kysyntä oli vahvinta teollisuudessa. Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaikutti 
investointeihin negatiivisesti. Pidemmällä tähtäimellä hyökkäyksen ja sitä 
seuranneiden pakotteiden seuraukset pysytään korjaamaan, mutta lyhyellä 
tähtäimellä vaikutukset sekä Suomen että maailman talouteen ovat 
tuntuvia. On mahdollista, että kasvaneen epävarmuuden takia rahoituksen 
kysyntä investointeihin jää kotimaan rahoituksessa odotettua alemmaksi 
ja käyttöpääomarahoituksen kysyntä kasvaa. 

Viennin rahoituksen osalta etenkin metsä- ja teletoimialalla kehitys 
on jatkunut positiivisena. Alus- ja telakkatoimialalla näkyy merkkejä 
toipumisesta koronapandemian seurauksista, mutta perusteita 
ensimmäisenä koronavuonna 2020 tehtyjen mittavien tappiovarausten 
purkamiselle ei kuitenkaan vielä ole.

Finnvera-konsernin Venäjän vientitakuuvastuiden luottotappioriski 
on kasvanut, minkä johdosta annoimme 11.3.2022 negatiivisen 
tulosvaroituksen tappiovarausten kasvettua 250 miljoonaa euroa. Sodan ja 
pakotteiden takia tehtyjen järjestelyjen myötä Finnveran vastuut Venäjällä 
laskivat maaliskuun loppuun mennessä 709 miljoonaan euroon, josta 
tappiovarauksia kirjattiin katsauskaudelle 210 miljoonaa euroa. Konsernin 
tammi–maaliskuun tulos oli tappiovarausten kasvun vaikutuksesta  
58 miljoonaa euroa tappiollinen.

Finnvera pystyy rahoitusvaltuuksiensa puitteissa vastaamaan yritysten 
rahoitustarpeisiin. Finnveran mahdollisuus rahoittaa suuryrityksiä 
Euroopan investointipankin EGF-takausohjelman puitteissa jatkuu 
kesäkuun 2022 loppuun. Lisäksi Finnvera on hyväksytty InvestEU-
rahoituksen toteuttajakumppaniksi ja tavoitteena on laajentaa yritysten 
rahoitusmahdollisuuksia myös tämän yhteistyön kautta.”

Finnvera-konserni, Q1/2022

Tulos  
Q1/2022

-58 Me
(Q1/2021: 38) 

Taseen loppusumma 
31.3.2022

12,1 Mrd. e
(31.12.2021: 12,2) 
muutos -1 %

Kokonaisvastuut, emoyhtiön 
kotimaan toiminta sekä vienti-
takuu- ja erityistakaustoiminta 
31.3.2022

25,3 Mrd. e
(31.12.2021: 25,6)  
muutos -1 %

Vapaa oma pääoma ja 
valtion takuurahasto 
Q1/2022 tuloksen jälkeen  
31.3.2022

1,2 Mrd. e
(31.12.2021: 1,4) 
muutos -11 %

Kulu-tuotto-suhde Q1/2022 

17,6 % 
(Q1/2021: 20,5) 
muutos -2,9 %-yks.

Omavaraisuus 31.3.2022

6,8 %
(31.12.2021: 7,1) 
muutos -0,3 %-yks.

NPS-indeksi
(net promoter score)
Q1/2022

80
(Q1/2021: 68) 
muutos 12 pistettä

Taseen odotettavissa  
olevat luottotappiot  
31.3.2022

1,6 Mrd. e
(31.12.2021: 1,4)
muutos 15 %
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Finnvera-konserni, myönnetty rahoitus ja vastuukanta
Q1/2022 (vs. Q1/2021) 

• Myönnetyt kotimaan rahoituksen lainat ja takaukset: 247 Me (442), 
muutos -44 %.
• Rahoitus oli kuitenkin 38 % korkeammalla kuin Q1/2019 ennen 

koronapandemiaa.

• Myönnetyt vientitakuut ja erityistakaukset sisältäen pk- ja midcap-
vientitakaukset: 1,0 Mrd. euroa (1,1), muutos -6 %. 

• Myönnetyt vientiluotot: 120 Me (324), muutos -63 %. 
• Suomen Vientiluotto Oy:n vientiluottojen luottoriskin kattaa emoyhtiö 

Finnvera Oyj:n vientitakuu.
• Vientitakuiden ja -luottojen määrän vaihteluun vaikuttaa yksittäisten 

suurten vientikauppojen ajoittuminen.

31.3.2022 (vs. 31.12.2021)

• Vastuukanta, kotimaan rahoituksen lainat ja takaukset: 2,9 Mrd. euroa 
(3,0), muutos -2 %.

• Vastuukanta, vientitakuut ja erityistakaukset sisältäen pk- ja midcap-
vientitakaukset: 22,4 Mrd. euroa (22,6), muutos -1 %.
• Nostetut vastuut 12,9 Mrd. euroa (12,1), muutos 6 %, tästä 

suuryritysten alus- ja telakkasektorin vastuut 5,7 Mrd. euroa (5,4).
• Nostamattomat vastuut 7,4 Mrd. euroa (7,4) ja sitovat tarjoukset  

2,1 Mrd. euroa (3,1) eli yhteensä 9,5 Mrd. euroa (10,5), muutos  
-10 %, näistä suuryritysten alus- ja telakkasektorin vastuut  
yhteensä 6,5 Mrd. euroa (6,4).

• Vastuukanta, nostetut vientiluotot: 7,7 Mrd. euroa (7,9), muutos -3 %.

Taloudellinen kehitys
Finnvera-konsernin tammi–maaliskuun 2022 tulos oli 58 miljoonaa 
euroa tappiollinen, kun edellisvuoden vastaavalla jaksolla tulos oli  
38 miljoonaa euroa voitollinen. Tappiollinen tulos johtui Venäjän 
vientitakuuvastuiden tappiovarausten kasvusta 210 miljoonalla eurolla.  
Merkittäviä lopullisia tappioita ei tammi–maaliskuussa toteutunut. 

Alus- ja telakkatoimialalla ei alkuvuoden aikana arvioitu tapahtuneen 
merkittävää elpymistä eikä takuusitoumusten luottoriskissä olennaista 
pienentymistä, joten myöskään perusteita vuonna 2020 tehtyjen 
mittavien 1 222 miljoonan euron tappiovarausten purkamiselle ei ollut.

Venäjän kokonaisvastuiden määrä pieneni maaliskuun aikana  
977 miljoonasta eurosta 709 miljoonaan euroon ja nostettujen vastuiden 
määrä 546 miljoonaan euroon ennenaikaisten takaisinmaksujen 
vaikutuksesta. Vastuiden pienenemisen vuoksi tappiovarausten määrä oli 
maaliskuun alkupuolella arvioitua tappiovarausmäärää alempi. 

Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan erillistulos oli tappiovarausten 
kasvun vaikutuksesta -172 miljoonaa euroa, josta 79 miljoonaa euroa 
katetaan Finnveran taseen vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahastoon 
vuoden 2021 voitollisen tuloksen perusteella kertyneistä puskurivaroista ja 
93 miljoonaa euroa valtiontakuurahaston rahastomaksuna. Rahastomaksu 
on kirjattu saamiseksi valtiontakuurahastolta, ja sitä ei ole vielä haettu 
rahastolta. Valtiontakuurahasto on valtion talousarvion ulkopuolinen 
rahasto, jonka varat ovat kertyneet Finnveran edeltäjäorganisaatioiden 

toiminnasta ja joka kattaa vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan 
tappiollista tulosta, jos yhtiön taseen rahaston varat eivät riitä.

Korkokate ja nettopalkkiotuotot paranivat tammi–maaliskuussa 
edellisvuoteen ja myös koronapandemiaa edeltäneisiin vuosiin verrattuna. 
Korkokatetta kertyi 3 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän, mihin 
vaikutti merkittävimmin parempi korko- ja sijoitusposition tulos. 
Nettopalkkiotuottoja kertyi vastaavasti 18 miljoonaa euroa edellisvuotta 
enemmän, mikä johtui erityisesti etukäteen saatujen palkkiotuottojen 
tuloutuksesta katsauskaudelle vastuiden ennenaikaisten takaisinmaksujen 
vaikutuksesta. 

Finnveran kotimaan ja viennin rahoituksen puskurivarat mahdollisten 
tulevien tappiollisten tulosten kattamiseksi olivat maaliskuun lopussa 
katsauskauden tulos huomioon ottaen yhteensä 1 062 miljoonaa euroa 
(1 224). Puskurivarat muodostuivat seuraavasti: kotimaan rahoituksen 
vapaa oma pääoma 408 miljoonaa euroa (399) ja vientitakuu- ja 
erityistakaustoiminnan vapaa oma pääoma sekä tappiollista tulosta 
kattavan valtiontakuurahaston varat yhteensä 654 miljoonaa euroa (825).

Finnvera-konserni Q1/2022 Q1/2021 Muutos Muutos 2021
Tuloskehitys Me Me Me % Me
Korkokate 17 15 3 18 % 55

Palkkiotuotot ja -kulut, netto 57 39 18 46 % 167

Voitot/tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
kirjattavista eristä ja valuuttatoiminnan nettotuotot

1 2 -1 -35 % 2

Liiketoiminnan muut tuotot 94 0 94 - 4

Toimintakulut -12 -11 1 6 % -46

Liiketoiminnan muut kulut ja poistot -2 -3 -2 -54 % -8

Toteutuneet luottotappiot ja odotettavissa olevien 
luottotappioiden muutos yhteensä, netto

-211 0 211 - -11

Liikevoitto/ -tappio -55 42 -97 - 164

Tilikauden voitto/tappio -58 38 -96 - 153
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Rahoituksen riskiasema
Kotimaan rahoituksen nostettujen lainojen ja takausten vastuukanta oli 
maaliskuun lopussa 2 633 miljoonaa euroa ja se laski 16 miljoonaa euroa 
vuodenvaihteesta 2021. Vastuukannasta 383 miljoonaa euroa kohdistui 
suurille, yli 249 henkilöä työllistäville yrityksille.

Kotimaan rahoituksen luottosalkun laatu pysyi vuoden alussa 
tavoitteiden mukaisena. Yksittäisiin asiakkaisiin liittyvät riskit sekä 
järjestämättömien luottojen ja rästien määrät pysyivät kohtuullisella 
tasolla. Vastuukannan odotettu tappio (EL) pysyi alkuvuonna lähes 
ennallaan ja oli maaliskuun lopussa 3,54 prosenttia vastuukannasta. 
Vastuukannan riskiluokittainen jakauma pysyi myös lähes ennallaan. 

Vientitakuu- ja erityistakausvastuut olivat ensimmäisen kvartaalin 
lopussa 22 378 miljoonaa euroa (22 637). Voimassa olevien vientitakuiden  
ja erityistakausten 20 285 miljoonan euron (19 500) ja sitovien tarjousten  
2 087 miljoonan euron (3 108) määrästä noin 75 prosenttia oli EU- ja 
OECD-maista. Vastuista 27 prosenttia oli investointitasoa olevassa  
BBB- tai sitä paremmissa riskiluokissa.

Tulosnäkymät vuodelle 2022
Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ei syntynyt lopullisia mittavia 
vientitakuutappioita, mutta laskennalliset odotettavissa olevat 
luottotappiot olivat edelleen merkittävästi koholla, kuten myös 
vuoden 2021 lopussa. Tappiovarausten kohonnut taso johtui pääosin 
koronapandemian aiheuttamasta talousnäkymien heikentymisestä 
alus- ja telakkatoimialalla sekä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 
olennaisesti heikentyneistä Venäjän talousnäkymistä, jotka laskivat 
yksittäisten riskinkohteiden riskiluokituksia.

Alus- ja telakkatoimialan toipuminen koronapandemiasta sekä 
Ukrainan sota ja Venäjän heikentyneet talousnäkymät aiheuttavat 

merkittävää epävarmuutta Finnvera-konsernin vuoden 2022 
tuloskehitykseen. Finnvera antoi negatiivisen tulosvaroituksen  
11.3.2022 todeten, että koronapandemian vaikutuksesta aikaisemmin 
tehtyjen tappiovarausten purkamiselle ei arvioida olevan vielä perusteita 
ja että Venäjän vientitakuuvastuiden luottotappioriskin kasvun vuoksi 
Finnvera-konsernin vuoden 2022 tulos voi olla tappiollinen. Muutokset 
tappiovarausten määrässä ja mahdolliset lopulliset tappiot ratkaisevat 
vuoden 2022 tuloksen tappiollisuuden tai voitollisuuden. Näiden 
muutosten ja toteutuvien tappioiden ennakointi on vallitsevassa 
tilanteessa kuitenkin erittäin vaikeaa.

Lisätiedot:
Pauli Heikkilä, toimitusjohtaja, puh. 029 460 2400
Ulla Hagman, talousjohtaja, puh. 029 460 2458

Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Finnvera-konsernin tammi–maaliskuun 
2022 johdon osavuotisesta selvityksestä ja sisältää sen olennaiset tiedot. 
Johdon osavuotinen selvitys on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen 
liitteenä pdf-tiedostona sekä saatavilla yhtiön internetsivuilta  
www.finnvera.fi.

Johdon osavuotinen selvitys 1.1.–31.3.2022 (PDF)

Jakelu:
NASDAQ Helsinki Oy, London Stock Exchange, keskeiset tiedotusvälineet, 
www.finnvera.fi
Katsaus on saatavilla suomeksi ja englanniksi osoitteessa:  
www.finnvera.fi/tulosraportit

Finnvera-konserni, pörssitiedote 12.5.2022

https://www.finnvera.fi
https://www.finnvera.fi/finnvera/vuosikertomukset-ja-julkaisut
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Johdon osavuotisen selvityksen taulukot
Laaja tuloslaskelma

Konserni
(1 000 e) 1–3 2022 1–3 2021
Korkotuotot

- Luotonannosta asiakkaille 14 517 12 495
- Asiakkaille ohjattu korkotuki - 1
- Muut korkotuotot1 45 521 41 619

Korkotuotot yhteensä 60 038 54 115
Korkokulut1 -42 833 -39 511
Korkokate 17 205 14 605
Palkkiotuotot ja -kulut, netto 57 073 39 178
Voitot/tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
kirjattavista eristä ja valuuttatoiminnan nettotuotot

1 144 1 765

Sijoitustoiminnan nettotuotot -43 144
Liiketoiminnan muut tuotot 93 593 53
Toimintakulut yhteensä -11 695 -11 051

- Henkilöstökulut -7 739 -7 489
- Muut toimintakulut -3 956 -3 563

Poistot ja arvonalentumiset -1 428 -3 217
Liiketoiminnan muut kulut -122 -125
Toteutuneet luottotappiot ja odotettavissa 
olevien luotto tappioiden muutos, netto

-211 066 290

- Toteutuneet luottotappiot -8 345 -7 364
- Luottotappiokorvaukset valtiolta 6 267 5 265
- Odotettavissa olevien luottotappioiden muutos -208 988 2 389

Liikevoitto/-tappio -55 339 41 640
Tuloverot -2 489 -3 868
Tilikauden voitto/tappio -57 827 37 772

1 Korkokulujen ja korkotuottojen esitystapaa on muutettu ja vertailuvuosi on korjattu vastaamaan uutta esitystapaa.

Konserni
(1 000 e) 1–3 2022 1–3 2021
Muut laajan tuloksen erät
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisesti

- Käypään arvoon arvostettavien 
velkojen luottoriskin muutos

2 446 -6 455

Erät, jotka saatetaan myöhemmin 
siirtää tulosvaikutteisiksi

- Sijoitusten käyvän arvon muutos -4 203 503
- Sijoitusten odotettavissa olevien 
luottotappioiden muutos

10 -2 495

- Rahavirran suojaus 15 515 -9 053
Muut laajan tuloksen erät yhteensä 13 769 -17 500
Tilikauden laaja tulos yhteensä -44 059 20 273

Tilikauden voiton jakautuminen emoyhtiön omistajille -57 827 37 772

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen 
emoyhtiön omistajille

-44 059 20 273
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Tase
Konserni

(1 000 e) 31.3.2022 31.12.2021
VARAT
Saamiset luottolaitoksilta

- Pankkitilit 602 356 475 674
- Sijoitustilit ja määräaikaiset talletukset 90 033 88 245
- Muut 37 181 50 215

729 570 614 134
Saamiset asiakkailta

- Luotot 6 963 857 7 305 538
- Saamistodistukset 41 811 42 679
- Takaussaamiset 36 716 35 784
- Saamiset vienti- ja erityistakaustoiminnasta 19 599 20 049

7 061 983 7 404 051
Sijoitukset

- Saamistodistukset 3 342 584 3 309 090
- Muut osakkeet ja osuudet 13 723 13 723

3 356 307 3 322 812
Johdannaissopimukset 101 112 370 910
Aineettomat hyödykkeet 8 901 7 025
Aineelliset hyödykkeet 3 681 3 923
Muut varat

- Luottotappiosaamiset valtiolta 30 558 24 305
- Muut 447 751 354 860

478 309 379 165
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 382 980 117 690
Verosaamiset 46 46
Varat 12 122 888 12 219 756

Konserni
(1 000 e) 31.3.2022 31.12.2021
VELAT
Velat muille yhteisöille 74 583 74 583
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 10 180 535 10 284 982
Johdannaissopimukset 251 698 35 278
Varaukset 297 433 205 372
Muut velat 97 084 36 856
Siirtovelat ja saadut ennakot 400 170 711 543
Verovelat 2 116 7 817
Velat 11 303 621 11 356 431
OMA PÄÄOMA
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 196 605 196 605
Ylikurssirahasto 51 036 51 036
Käyvän arvon rahasto 3 548 -10 221
Vapaat rahastot

- Kotimaan toiminnan rahasto 399 211 366 373
- Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahasto 78 658 -

Kertyneet voittovarat 90 209 259 533
Vapaa oma pääoma 568 078 625 906
Oma pääoma yhteensä, emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 819 267 863 326
Velat ja Oma pääoma yhteensä 12 122 888 12 219 756
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Taseen ulkopuoliset sitoumukset
 
Taulukko 1:ssä vastuut on jaoteltu niiden sopimusvaiheen mukaan. Taulukko 2:ssa vastuut on 
eriytetty ensimmäisen taulukon luvuista liiketoiminnoittain ja sopimusvaiheen mukaan.

Taulukko 1: Taseen ulkopuoliset sitoumukset vastuiden tilan mukaan

Konserni
(1 000 e) 31.3.2022 31.12.2021

Voimassa olevat nostetut vastuut (A+D+G) 6 679 405 5 716 253
Voimassa olevat nostamattomat vastuut (B+E+F+H) 6 900 509 6 977 106
Tarjousvastuut (C+I) 2 190 867 3 228 775

Taseen ulkopuoliset sitoumukset yhteensä 15 770 780 15 922 133

Taulukko 2: Taseen ulkopuoliset sitoumukset liiketoiminnoittain

Konserni
(1 000 e) 31.3.2022 31.12.2021
Kotimaan toiminta

A) Voimassaolevat takaukset 2 023 325 2 056 102
B) Sitovat rahoituslupaukset 178 460 232 733
C) Takaustarjoukset 98 086 91 798

Kotimaan toiminta yhteensä 2 299 871 2 380 633
Vientitakuut, erityistakaukset ja viennin sitovat rahoituslupaukset
Voimassa olevat vastuut (nostetut ja nostamattomat)

D) Nostetut vientitakuut ja erityistakaukset, ei tytäryhtiön vientiluottoa 4 459 572 3 548 836
E) Nostamattomat vientitakuut ja erityistakaukset, ei tytäryhtiön vientiluottoa 2 333 117 2 179 804
F) Konserni: tytäryhtiön myöntämät nostomattomat vientiluotot (sitovat rahoituslupaukset) 4 298 985 4 506 524
G) Vientitakuiden ja erityistakausten korkovastuu, nostettu 196 508 111 314
H) Vientitakuiden ja erityistakausten korkovastuu, nostamaton 89 947 58 045

Tarjousvastuut
I) Vientitakuut ja erityistakaukset 2 092 781 3 136 977

Vientitakuut, erityistakaukset ja viennin sitovat rahoituslupaukset 13 470 909 13 541 500
Taseen ulkopuoliset sitoumukset yhteensä 15 770 780 15 922 133
A) Kotimaan takausvastuilla tarkoitetaan Valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain (18.6.1998/445) 4§:n ja 4a§:n mukaisia vastuita. Vastuut ovat voimassa olevia vastuusitoumuksia.  
F) Tytäryhtiön myöntämiin rahoituslupauksiin liittyy aina emoyhtiön antama vientitakuu. Konsernin luvussa on esitetty Suomen Vientiluotto Oy:n myöntämien vientiluottojen käyttämättömät luottojärjestelyt (sitovat rahoituslupaukset).
G) ja H) Finnvera korvaa taattuihin saataviin sisältyvän koron erääntyneelle määrälle eräpäivään saakka luottoasiakirjojen mukaisesti. Mikäli Finnvera maksaa korvauksen ennen eräpäivää, korkoa maksetaan vain korvauksen maksupäivään saakka. 
Konsernin korkovastuu ei sisällä konserni sisäistä korkovastuuta tytäryhtiö Suomen Vientiluotto Oy:lle.   

1 Finnvera Oyj:n vientitakuiden ja suojautumisjärjestelyiden yhteenlaskettu vastuu saa olla enintään 38 miljardia euroa (38). Emoyhtiön tytäryhtiön, Suomen Vientiluotto Oy:n myöntämät vienti- ja alusluotot voivat olla enintään 33 miljardia euroa (33).

Taulukko 3: Vientitakuiden vastuumäärä esitettynä vientitakuulain mukaisilla laskentaperiaatteilla1
Emoyhtiö

(1 000 e) 31.3.2022 31.12.2021
Vientitakuulain mukainen vastuu 19 178 930 19 194 867
 
Vientitakuulain mukaiseen vastuuseen lasketaan mukaan vain vientitakuulain perusteella myönnetty vastuu ja vastuuna ilmoitetaan voimassa oleva 
vastuu (vain pääomamäärä) ja tarjousvastuista puolet. Valuuttamääräiset erät muutetaan euromääräisiksi sitoumuksen myöntämishetken kurssiin. 

Taulukko 4: IAS 37:n mukaiset ehdolliset velat

Konserni
(1 000 e) 31.3.2022 31.12.2021
Valtiontakuurahastolain mukaisen tappion kattamiseksi 
tehtävästä rahastomaksusta syntynyt ehdollinen velka 

442 561 349 023

Raportointikauden aikana kirjattiin 93,5 miljoonaa euroa lisää ehdollista velkaa, mikä liittyy vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan odotettavissa 
oleviin luottotappioihin, josta tehdään rahastomaksupäätös myöhemmin tilikaudella. Ehdollinen velka maksetaan valtiontakuurahastolle 
vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan tulevien vuosien voittojen perusteella vasta kun vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahastossa on varoja 
vähintään 829 miljoonaa euroa.
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Tulos segmenteittäin
Pk- ja midcap-rahoitus Viennin rahoitus Pääomasijoitustoiminta Konserni yhteensä

(1 000 e) Paikalliset pienyritykset Kotimarkkinayritykset¹
Kasvavat ja kansain-

välistyvät yritykset Suuryritykset Vientiluotot
Konserni
1–3/2022
Korkokate 1 111 2 393 1 866 2 696 9 138 - 17 205
Palkkiotuotot ja kulut netto 2 203 5 338 5 780 39 875 3 877 - 57 073
Voitot/tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
kirjattavista eristä ja valuuttatoiminnan nettotuotot

- - - 60 1 084 - 1 144

Sijoitustoiminnan nettotuotot - - - - -43 - -43
Liiketoiminnan muut tuotot 1 7 3 93 582 0 - 93 593
Toimintakulut -1 727 -2 987 -2 716 -3 234 -1 029 - -11 695
Poistot ja arvonalentumiset -237 -514 -393 -224 -59 - -1 428
Liiketoiminnan muut kulut -24 -35 -28 -28 -7 - -122
Toteutuneet luottotappiot ja odotettavissa 
olevien luottotappioiden muutos, netto

-534 57 -392 -209 752 -444 - -211 066

- Toteutuneet tappiot -2 258 -4 224 -1 829 -35 - - -8 345
- Luottotappiokorvaukset valtiolta 1 767 3 375 1 126 - - - 6 267
- Odotettavissa olevien luottotappioiden 
muutos (lisäys - / pienennys +)

-42 906 310 -209 718 -444 - -208 988

Liikevoitto/-tappio 793  4 259 4 120 -77 026 12 516  - -55 339
Tuloverot - -6 - - -2 483 - -2 489
Tilikauden voitto/tappio 793 4 253 4 120 -77 026 10 033 - -57 827

Konserni
1–3/2021
Korkokate 1 321 2 788 2 145 417 7 891 43 14 605
Palkkiotuotot ja kulut netto 2 189 5 495 4 887 23 479 3 128 0 39 178
Voitot/tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
kirjattavista eristä ja valuuttatoiminnan nettotuotot

- - - 130 1 244 391 1 765

Sijoitustoiminnan nettotuotot - - - - 144 - 144
Liiketoiminnan muut tuotot 2 11 8 33 0 - 53
Toimintakulut -1 686 -2 956 -2 486 -3 064 -808 -50 -11 051
Poistot ja arvonalentumiset -487 -1 067 -675 -751 -236 - -3 217
Liiketoiminnan muut kulut -27 -36 -27 -28 -7 - -125
Toteutuneet luottotappiot ja odotettavissa 
olevien luottotappioiden muutos, netto

-126 -446 -3 190 -3 088 7 113 27 290

- Toteutuneet tappiot -1 807 -1 265 -4 552 260 - - -7 364
- Luottotappiokorvaukset valtiolta 1 443 1 010 2 811 - - - 5 265
- Odotettavissa olevien luottotappioiden 
muutos (lisäys - / pienennys +)

238 -191 -1 449 -3 348 7 113 27 2 389

Liikevoitto/-tappio 1 185  3 787 661 17 129 18 468  410 41 640
Tuloverot - - - - -3 531 -337 -3 868
Tilikauden voitto/tappio 1 185 3 787 661 17 129 14 937 73 37 772

1 Pääomasijoitustoiminta-segmentti on yhdistetty 1.1.2022 alkaen kotimarkkinayritykset-segmenttiin. 
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Tunnusluvut ja tunnuslukujen laskentakaavat

Konserni
(1 000 e) 31.3.2022 31.12.2021
Omavaraisuusaste, % 7,1

Kulu-tuotto-suhde, % 23,5

Omavaraisuusaste, %
oma pääoma + vähemmistön osuus + tilinpäätössiirtojen 
kertymä laskennallisella verovelalla vähennettynä × 100
taseen loppusumma

Kulu-tuotto-suhde, %
toimintakulut + poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja 
aineettomista hyödykkeistä + liiketoiminnan muut kulut × 100
korkokate + nettopalkkiotuotot + voitot/tappiot käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti kirjattavista eristä ja valuuttatoiminnan 
nettotuotot + sijoitustoiminnan nettotuotot + liiketoiminnan 
muut tuotot pl. rahastomaksu valtiontakuurahastolta

6,8

17,6

Tunnuslukutaulukkoon on 19.5.2022 lisätty puuttuneet luvut (31.3.2022: omavaraisuusaste 6,8 % ja kulu-tuotto-suhde 17,6 %).
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