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Delårsrapport 1-6/2006
Finnvera Abp är en samarbetspartner som främjar finländska företags konkurrenskraft och som möjliggör finansieringslösningar vid etablering av företagsverksamhet, vid dess
tillväxt och vid internationell framgång.
Finnveras vision 2006–2011

Effektiviteten i Finnveras verksamhet
Finnvera påverkar finländska företags konkurrenskraft på så sätt att företagen har möjlighet att fungera och växa i Finland samt internationaliseras. Finnvera söker och
finansierar företag som befinner sig i en situation av förändring och som har möjlighet att bli framgångsrika i sin affärsverksamhet, men som inte har förutsättningar att få
finansiering på marknadsvillkor.
Handels- och industriministeriet fastställer årligen ägar- och näringspolitiska mål för Finnvera i vilka man bestämmer den eftersträvade inverkan Finnveras finansiering har på
sysselsättning, företagsverksamhet, närings- och regionalpolitik samt på främjande av export.
De fastställda målen för Finnveras främjande av nya arbetstillfällen och skapandet av ny företagsverksamhet, samt finansiering av tillväxtföretag ingår som en del av Finlands
regerings politikprogram för företagsamhet. På målsättningsnivån inverkar de befogenheter att bevilja finansiering för inhemsk finansiering som Finnvera tilldelats från
statsbudgeten.

Sysselsättning
Nära 6 000 nya arbetstillfällen
Finnveras finansiering medverkade till att ungefär 5 930 (6 052) nya arbetstillfällen skapades under den första hälften av år 2006. Målsättningen för år 2006 är att skapa totalt 10
500 nya arbetstillfällen.
Av de nya arbetstillfällena uppkom 42 procent inom industrin (40), 25 procent inom tjänster för affärslivet (21) och 23 procent inom handel och konsumenttjänster (23). Andelen
arbetstillfällen som skapades inom turism och lantbruksnäringar var totalt 10 procent (14).
Exportfinansieringens inverkan som förbättrare av sysselsättning och skapare av ny företagsverksamhet kommer till uttryck i exportföretagens och deras kontraktstillverkares
och underleverantörers investeringar och därigenom som nya eller bevarade arbetstillfällen.

Över 2 000 nyetablerade företag
Under rapportperioden fick 2 033 (1 747) nyetablerade företag Finnveras finansiering. Målet för år 2006 var att finansiera totalt 3 100 nyetablerade företag. Med ett nyetablerat
företag avses ett företag som har etablerats tidigast två år före Finnveras finansieringsbeslut.

Finansieringen av företagsarrangemang fortsatte livlig
Generationsväxlingar samt övriga ägarbyten och företagsarrangemang kräver ofta extern finansiering i små och medelstora företag. Under de sex första månaderna av år 2006
finansierade Finnvera ägarebyten i nära 650 företag (599) till ett belopp av totalt 64,1 miljoner euro (66,5).
Genom finansiering av ägarbyten medverkade man till att nära 1 880 nya arbetstillfällen skapades och bevarades (1 766).

Finansiering till nära 780 tillväxtföretag
Finnveras målsättning är att finansiera ca 1 000 tillväxtföretag under år 2006. Med tillväxtföretag avses små och medelstora företag, vars omsättning kan utgående från
företagsanalys beräknas bli minst 10 procent i medeltal tre påföljande år.
Under rapportperioden fick 773 tillväxtföretag finansiering (519). Av dessa var 57 procent industriföretag (58), 20 procent företag inom tjänster för affärslivet (23) samt 17
procent företag inom handel och konsumenttjänster (14).

Medverkade i nära 4 900 projekt
Under rapportperioden medverkade Finnvera som finansiär i nära 4 900 projekt i anknytning till företags affärsverksamheter inom hemlandet, vars totala finansieringsbehov
uppgick till 1,2 miljarder euro (1,1). Finnveras andel av finansieringen var i genomsnitt 43 procent av projektens totala belopp (46). Det totala beloppet för projektinvesteringarna
var 615,0 miljoner euro, vilket är 10 procent mer än året innan vid motsvarande tidpunkt (558,6). Driftskapitalinvesteringarnas totala belopp uppgick till 420,5 miljoner euro
(412,1).
Av de av Finnvera finansierades projekten i anknytning till företags nationella affärsverksamhet riktades 51 procent (50) av det totala värdet till investeringar och 35 procent (37)
till driftskapitalfinansiering. Av projekten fördubblades andelen för företags exportfinansiering till sex procent i jämförelse med motsvarande period året innan.

Balanserad utveckling med regionalpolitisk finansiering
Med en regionalpolitisk finansiering främjas en balanserad regional utveckling i Finland och tryggar företags etablerings- och tillväxtförutsättningar inom nationella stödområden.
Tack vare det regionala räntestödet har företag inom de nationella stödområdena möjlighet att få förmånligare finansiering till investeringar och driftskapital. Den regionalt
graderade statliga kreditförlustersättningen förbättrar också Finnveras möjligheter till risktagning framför allt inom de svagast utvecklade områdena.
Under rapportperioden beviljades finansiering till de regionalpolitiska stödområdena för totalt 256,2 miljoner euro (260,8) vilket var 49 procent (51) av all Finnveras finansiering i
hemlandet. De regionalpolitiska räntestödskrediternas andel av finansieringen var 66,6 miljoner euro (72,3), vilket är en dryg fjärdedel av all finansiering som getts till
stödområdena. Av de nya arbetstillfällena som skapades tack vare Finnveras finansiering riktades 47 procent inom de regionalpolitiska stödområdena (50).
De Finnvera-finansierade företagens andel av landskapets företagsstock är störst i Kajanaland, Satakunda, Lappland, Norra Savolax och Norra Karelen. Den minsta andelen av
företag finansierade av Finnvera i företagsstocken finns i Nyland och framför allt i huvudstadsregionen.
Finnvera förmedlar företagsfinansieringsstöd från den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) inom östra och norra Finlands EU-målområde 1 och västra och södra
Finlands EU-målområde 2. Under rapportperioden beviljades totalt 66,7 miljoner euro (63,6) ERUF-räntestödda lån till små och medelstora företag. ERUF-stöd ingår som en del
av Finnveras investerings- och driftskapitallån, samt företagarlån, minilån och företagarlån till kvinnor.
Från och med februari 2005 har Finnvera även kunnat bevilja ERUF-garanterade garantier till östra och norra Finlands EU-målområde 1. ERUF-garantier beviljades under
rapportperioden till ett belopp av 9,6 miljoner euro (5,6).
Med ERUF-finansiering medverkade man till att skapa eller bevara 1 543 arbetstillfällen inom EU-målområdena (1 676).
För en del av Finnveras finansiering till små och medelstora företag kan man få motgaranti av Europeiska investeringsfonden (EIF). Då är borgensprovisionen lägre än normalt.
Under rapportperioden beviljade Finnvera dessa tillväxtborgen till ett belopp om 22,0 miljoner euro (37,8).

Efterfrågan på inhemsk finansiering fortsatt livlig
Liksom tidigare år kunde man under de sex första månaderna av år 2006 utläsa det gynnsamma konjunkturläget i små och medelstora företag i efterfrågan på Finnveras
finansiering. Framförallt de fortsatt livliga företagsarrangemangen i små och medelstora företag samt investeringsviljan i dessa företag och behovet av driftskapitalfinansiering
inverkade på finansieringsefterfrågan.
Under den första hälften av år 2006 finansierade Finnvera företags verksamhet i hemlandet till ett belopp av 522,4 miljoner euro (508,0). Tillväxten jämfört med motsvarande
period året innan var tre procent. Under rapportperioden var lånens andel av finansieringen 42 procent eller 217,3 miljoner euro (239,1), andelen borgen 44 procent eller 232,0
miljoner euro (245,0) och andelen exportborgen 14 procent eller 73,2 miljoner euro (23,9).

http://www2.finnvera.fi/osavuosikatsaus/finnvera_ovk_ru_2006.html

4.11.2010

Finnvera

Sivu 2/10

I jämförelse med motsvarande period året innan ökade Finnveras finansiering av företags inhemska affärsverksamhet mest inom verksamhetsområden för Villmanstrands,
Lahtis, Vasa och Nylands regionkontor. I relation till regionernas verksamhetsbestånd beviljades Finnveras finansiering mest i verksamhetsområdena för Kajana, Björneborg,
Uleåborg och Tammerfors regionkontor. Under rapportperioden varierar finansieringsbeloppet regionalt beroende på vilka finansierings- och investeringsbehov företagen har.
Enskilda stora projekt kan betydligt ändra efterfrågan på regional finansiering.
Av finansieringen i hemlandet riktades 311,2 miljoner euro (296,9) vilket är 60 procent till industriföretag (58). Den största finansierade industribranschen var liksom tidigare år
metallindustrin, till vilken finansiering beviljades på totalt 153,0 miljoner euro. Till trävaruindustrin beviljades finansiering för 26,5 miljoner euro. Tjänsterna för affärslivet hade en
andel om 84,7 miljoner euro (70,6) eller 16 procent av rapportperiodens finansiering och handeln och konsumenttjänsterna en andel om 84,5 miljoner euro (87,3) eller också 16
procent.
I jämförelse med motsvarande period året innan hade finansieringen till affärslivets tjänster den mest betydande tillväxten. Finansieringen till industrin ökade även en aning.
Finansieringen till handel och konsumenttjänster minskade jämfört med motsvarande period året innan.
Under rapportperioden fick Finnvera 2 473 (2 671) nya kunder och kundmängden var 27 743 (26 938) i slutet av rapportperioden. Kundantalet ökade med tre procent från
motsvarande tidpunkt i fjol och med en procent från början av året. Under rapportperioden ökade kundantalet kraftigast i Nylands, Björneborgs och Vasas regionkontor.
Finansieringsstocken växte två procent
I slutet av rapportperioden uppgick Finnveras finansieringsstock beviljad till företags nationella verksamhet till totalt 2 433,8 miljoner euro (2 385,3). Finansieringsstocken växte
från motsvarande tidpunkt i fjol med två procent. Lånens andel av finansieringsstocken uppgick till 58 procent och borgens och exportborgens andel till 37 procent.

Främjande av export
Garantiofferterna till små och medelstora företag ökade
Finnveras målsättning är att trygga finländska företags konkurrenskraft på exportmarknaden genom att erbjuda dem minst lika goda villkor för täckande av export- och
projektfinansieringsrisker som de viktigaste konkurrentländerna till Finland erbjuder sina exportörer.
Ett mål är också att främja företagens investeringar genom att bevilja investeringsgarantier.
Främjandet av finländska företags export har positiva effekter både på sysselsättningen och på företagsverksamheten.
Exportgarantier i anknytning till exportfinansiering erbjöds till ett värde av sammanlagt 2 086,5 miljoner euro under de senaste sex månaderna av år 2006 (3 083,1).
För exportverksamhet i små och medelstora företag erbjöds garantier för sammanlagt 27,3 miljoner euro (9,9) under början av år 2006. De största garantierna erbjöds till
Ryssland, Vietnam och Saudi-Arabien. Enligt antal beräknat beviljades flest garantier till exportaffärer planerade till Ryssland.
Ansökningar om räntestödslån riktade till utvecklingsländer till utrikesministeriets avdelning för utvecklingssamarbete sänds till Finnvera, som går i borgen för dem och
medverkar i bedömningen av olika projekts kreditduglighet för garantier och räntestöd. Under årets första hälft fick Finnvera 4 ansökningar (5) till ett värde på sammanlagt 53,9
miljoner euro (30,3).
USA, Thailand och Uruguay största ansvarsländer
Totalansvaret i Finnveras utländska risktagning, dvs. gällande ansvar och offertansvar, uppgick till sammanlagt 5 054,0 miljoner euro (4 402,7) i slutet av rapportperioden. Av
ansvaren uppgick industriländernas andel till 47 procent eller 2 383,6 miljoner euro, Latinamerikas andel till 17 procent eller 842,5 miljoner euro, Asiens andel till 15 procent eller
749,7 miljoner euro och OSS-ländernas andel till 14 procent eller 728,2 miljoner euro.
De största enskilda ansvarsländerna av industriländerna var USA, Filippinerna i Asien och Uruguay i Latinamerika. Av de enskilda ansvarsländerna var Ryssland det näst
största landet efter USA.
Finnveras finansieringsverksamhets betydelse understryks i målländer med höga politiska risker och i nya kundförhållanden samt i projekt med högt värde eller som är
långvariga. Under rapportperioden kommer det amerikanska Royal Caribbean Cruises Ltd:s beställning på kryssningsfartyget Genesis att tillföra Aker Yards Oy:s varv i Åbo 5
800 manår. Det estländska AS Tallink Grupps passagerarbilfärja att tillföra varvet och samarbetspartnerna 800 årsverken.

Affärsverksamheten
En förutsättning för nationalekonomins välmående och tillväxt är att så många nya och små företag som möjligt ska växa lönsamt och därigenom skapa ny affärsverksamhet
och nya arbetstillfällen. Genom sin finansieringsverksamhet strävar Finnvera efter att främja företagens vilja och förutsättningar för tillväxt och utveckling.
I början av detta år omorganiserades Finnveras verksamhet för att bättre motsvara de finansieringsbehov företag har i olika utvecklingsskeden. Den mest betydande reformen
är grundandet av en ny affärsenhet som koncentrerar sig på nya, växande och internationellt expanderande företag.
Från och med april 2006 består Finnveras affärsverksamhet av fyra affärsområden: inhemsk regional finansiering, tillväxt- och internationaliseringsfinansiering,
exportfinansiering samt kapitalinvesteringsverksamhet. Affärsverksamheten regional finansiering består av finansiering av småföretag som sysselsätter under 10 personer och
regionala företag. Med regionala företag avses företag som sysselsätter över 10 personer och som är betydande aktörer inom sitt område, men som inte har behov av en kraftig
tillväxt eller internationalisering.
Den nya indelningen av affärsverksamheten säkerställer att företag i olika utvecklingsskeden betjänas med det bästa kunnandet de behöver i olika skeden.

Affärsverksamheten regional finansiering
Under rapportperioden stod affärsverksamheten regional finansiering för 412,3 miljoner euro av den finansiering Finnvera beviljade, vilket är 79 procent av all finansiering riktad
till företagens affärsverksamhet i hemlandet. Till småföretag beviljades finansiering till ett belopp om 172,6 miljoner euro och till regionala företag 239,7 miljoner euro. Totalt 4
686 finansieringsbeslut fattades till förmån för småföretag och regionala företag.
Till de regionalpolitiska stödområdena riktades 47 procent av den regionala finansieringen.
I slutet av rapportperioden var merparten eller 83 procent av Finnveras kunder som hade beviljats finansiering till inhemsk affärsverksamhet småföretag. De regionala
företagens andel var 16 procent. Av de nya arbetstillfällena uppkom 59 procent i småföretag och 36 procent i regionala företag.
Den regionala finansieringen riktas främst till metallindustrin, handelsbranschen, turism och trävaruindustrin.
Vid finansiering av regionala företag och framför allt i service för nyetablerade småföretag, bedriver man ett nära samarbete med övriga regionala aktörer. Finnveras
finansieringsbeslut baseras på att det nyetablerade företagets affärsverksamhets- och finansieringsplaner är genomförbara och att företagarnas kunnande är tillräckligt redan i
etableringsskedet. På så sätt säkrar man de bästa förutsättningarna för en framgångsrik affärsverksamhet.

Affärsverksamheten tillväxt- och internationalisering
Verksamheten i den affärsenhet som koncentrerar sig på finansiering av växande och internationellt expanderande företag inleddes i april 2006 och har aktivt utvecklats under
rapportperioden. Verksamhetsmodellen är klar till slutet av år 2006.
Enheten för tillväxt- och internationaliseringsfinansiering har små och medelstora företag som kunder, vilka har en tillväxtstrategi och vars tillväxt grundar sig på export och/eller
internationalisering.
Under rapportperioden var tillväxt- och internationaliseringsfinansieringens andel 110,0 miljoner euro vilket är 21 procent av all finansiering beviljad till företags inhemska
affärsverksamhet. Totalt 179 finansieringsbeslut fattades till förmån för företag under tillväxt och internationalisering. Affärsområdets kundantal var nära 400 i slutet av
rapportperioden, vilket är en procent av alla kundföretag som erhåller finansiering för affärsverksamhet i hemlandet. Finansieringsbeloppet och kundkretsen förväntas stiga
under den senare delen av året.
Till de regionalpolitiska stödområdena riktades 56 procent av finansieringen av växande och internationellt expanderande företag. Av den gångna rapportperiodens finansiering
riktades merparten till metall- och elektronikindustrin samt till tjänster för affärslivet.

http://www2.finnvera.fi/osavuosikatsaus/finnvera_ovk_ru_2006.html

4.11.2010

Finnvera

Sivu 3/10

Finnvera, Finpro, Tekes och TE-centralerna började år 2004 utveckla ett nytt servicekoncept för tillväxtföretag. Verksamhetsmodellen är en del av servicekonceptet för tillväxtoch internationaliseringsfinansieringens kunder. De offentliga företagsserviceorganisationerna erbjuder tillsammans sina kundföretag inom verksamhetsmodellen en omfattande
servicehelhet som består av olika offentliga aktörers tjänster för utveckling, finansiering eller internationalisering av företaget.
Närområdessamarbetet i Ryssland
Samarbete mellan Utrikesministeriet och Finnvera som inleddes år 2003 för att stödja små och medelstora företags etableringsprojekt riktade till Rysslands marknad fortsätter
även år 2006. Utifrån Finnveras expertutredningar har man i början av år 2006 föreslagit beviljande av stöd till 17 projekt till ett belopp av sammanlagt cirka 430 000 euro.
Företagens intresse har främst riktats till S:t Petersburg och området kring Leningrad.
Som en del av det av handels- och industriministeriet stödda närområdessamarbetet inledde Finnvera och Borgensfonden som ägs av regionförvaltningen i Leningrad ett
gemensamt utvecklingsprojekt år 2005. Finnveras experter inom metall- och turismbranschen har under rapportperioden fungerat som borgensfondens konsulter för att utveckla
företagsanalyser. Projektet avslutas vid utgången av detta år.
Finnveras representation i S:t Petersburg stöder utvecklandet av rysslandskännedom och upprätthållandet av nätverk i Rysslands närområden via assistenttjänster.
Representationen har ett nära samarbete med Finpros exportcentral i S:t Petersburg som fungerar i samma lokaliteter.

Affärsverksamheten exportfinansiering
Under årets första hälft tog Finnvera emot 136 stycken (123) garantiansökningar i anknytning till utländsk risktagning med ett sammanlagt värde på 2 198,7 miljoner euro (2
021,4 ). Under motsvarande period offererades 123 stycken garantier (87) för sammanlagt 2 011,2 miljoner euro, vilket är en aning mindre än föregående år (2 320,8).
Industriländernas andel av de offererade garantierna var 63 procent eller 1 258,9 miljoner euro, OSS-länderna stod för 16 procent eller 327,4 miljoner euro, länderna i Asien
hade en andel om 10 procent eller 195,1 miljoner euro, de latinamerikanska länderna 7 procent eller 142,2 miljoner euro samt länderna i Mellanöstern och Nordafrika 4 procent
eller 87,6 miljoner euro.
Betraktat i euro erbjöds flest garantier till exportprojekt som riktades till USA, Ryssland, Italien, Kanada, Brasilien och Thailand. I antal betraktat beviljades de flesta garantierna
till Ryssland, Iran och Turkiet till ett stort antal mindre exportaffärer. De största garantierna offererades till företag inom varvs- och rederibranschen, datakommunikation och
träförädlingssektorn.

Antalet exportgarantier som trätt i kraft minskade
Under rapportperioden trädde exportgarantier i kraft för 461,3 miljoner euro, vilket är en tredjedel mindre än under motsvarande period i fjol (678,0). Garantierna täcker politiska
och/eller kommersiella risker som hänför sig till 24 länder. I ansvarsbelopp räknat trädde flest garantier i kraft i Ukraina, Estland, Turkiet och Sverige. Av de garantier som trädde
i kraft var träförädlingssektorns andel 31 procent eller 142,2 miljoner euro och telekommunikationsbranschens andel 29 procent eller 131,9 miljoner euro.
I maj år 2006 knöt Finnvera ett garantiavtal med tyska Kreditanstalt für Wiederaufbaun och turkiska Modern Karton Sanayi Ticaret A.S angående finansiering av en
kartongfabriksinvestering. Av finansieringsarrangemanget, värt totalt cirka 200 miljoner euro, kan Finnveras andel stiga till cirka 100 miljoner beroende på de finländska
leveransernas antal. I finansieringen deltar förutom Kreditanstalt für Wiederaufbaun även IFC, WestLB AG, Fortis Bank N.V. samt Euler-Hermes. Investeringens
huvudleverantör är Metso Paper Oy.
Finnvera har under det gånga halvåret deltagit i finansieringsarrangemang angående hanteringsanläggningar för containers som levererats till olika hamnar. Bland annat Kalmar
Industries Oy Ab har slutit en affär med Jamaikan Port Authority och affärens finansierare är HSBC Bank plc.

Finnvera ger garantioffert för världens största kryssningsfartyg
Under det första halvåret fick Finnvera motgarantiansökningar för täckning av riskerna i hemlandet i anslutning till varvsindustrins exportprojekt till ett värde av sammanlagt 45,7
miljoner euro (148,4). Inga finansieringsgarantiansökningar mottogs (460,1).
I februari beslöt man bevilja köparkreditgarantiofferten till det amerikanska Royal Caribbean Cruises Ltd angående beställningen av kryssningsfartyget Genesis från Aker Yards
Oy:s varv i Åbo. Fartygets köpesumma är cirka 900 miljoner euro. Köparkrediten enligt garantiofferten är högst 80 procent av köpesumman och Finnveras garantibidrag för
krediten högst 80 procent. Genesis kommer att överlåtas från varvet hösten 2009.
Köparkreditgarantin i anknytning till estniska AS Tallink Grupps beställning av en snabb passagerarbilfärja trädde i kraft i juni. Finnveras garanti täcker 80 procent av kreditens
helhetssumma om 88,0 miljoner euro. Fartyget kommer att överlåtas våren 2007 från Aker Yards Oy:s varv i Helsingfors.
Motgarantiofferter gavs för 75,3 miljoner euro (58,2). Av dessa trädde garantier om 29,6 miljoner euro i kraft (28,5). Med en motgaranti kan exportören försäkra de säkerheter
som ställs till förmån för en utländsk köpare.
Under årets första hälft beviljades inga finansieringsgarantier (704,1) och inga trädde heller i kraft under rapportperioden (0).
Under rapportperioden gavs heller inga fartygsborgensofferter för finansiering av inhemska varv och rederier (176,0) och inga trädde heller i kraft (101,4).
Finnveras gällande motgarantier för varvsindustrin uppgick vid utgången av rapportperioden till 73,3 miljoner euro. Finnveras gällande finansieringsgarantier gäller ett
kreditarrangemang som arrangerats av Skandinaviska Enskilda Banken till ett belopp om högst 384 miljoner euro med vilket man finansierar Royal Caribbean Cruises
kryssningsfartygsorder från Aker Yards Oy:s varv i Åbo. Finansierings¬garantin täcker 50 procent av krediten.

Kundantalet bestod
Vid utgången av rapportperioden den 30.6.2006 var sammanlagt 200 exportörer eller finansiärer till dem kunder hos Finnvera, vilket var något färre än ett år tidigare. Av de
exporterande kunderna var en dryg tredjedel små och medelstora företag.

Finlands Exportkredit Ab
Finlands Exportkredits uppgift är att administrera ränteutjämningssystem i anknytning till exportkrediter och fartygsfinansiering på OECD-villkor. Ränteutjämningen är
lagbaserad. Med hjälp av ränteutjämningen erbjuder Finlands Exportkredit finansieringsinstitut möjligheten att arrangera en internationellt konkurrenskraftig finansiering med
långsiktigt fast ränta på OECD-villkor för vårt lands exportprojekt.
Finlands Exportkredit främjar exporten även genom att fungera som kreditgivare när man kunde med ett skatteavtal mellan Finland och kreditmottagarens hemland få en
förmånligare skattebehandling när Exportkrediten fungerar som kreditgivare.
Finlands Exportkredit Ab är helägt dotterbolag till Finnvera Abp. Det är liksom sitt moderbolag ett internationellt godkänt officiellt exportkreditinstitut (Export Credit Agency –
ECA).
I ett ränteutjämningssystem arrangerar finansieringsinstitutet en exportkredit på OECD-villkor med fast ränta till kunden som oftast är en köpare av finländska kapitalvaror eller
tjänster. Med ett ränteutjämningsavtal med Finlands Exportkredit kan finansierings¬institutet ändra sin fordran bunden till fast ränta till en fordran med rörlig ränta. Vid utgången
av rapportperioden hade Finlands Exportkredit gällande samarbetsavtal med 16 banker och tre specialkreditinstitut eller ECA.
Under rapportperioden januari–juli 2006 gavs ränteutjämningsofferter
till ett värde av 2 680,2 miljoner euro, till följd av att kreditavtal slöts gjordes ränteutjämnings¬reserver till ett värde 952,8 miljoner euro och ränteutjämningsavtal slöts för 712,3
miljoner euro.
Vid utgången av rapportperioden var avtalsstocken för ränteutjämningsavtal 1 557,0 miljoner euro. Förbindelserna i avtalsstocken sträcker sig ända till år 2014.
Under räkenskapsperioden fungerade Finlands Exportkredit som kreditgivare i tre nya exportkreditarrangemang till ett motvärde av 267,1 miljoner euro. Låneportföljen som
bolaget förvaltar hade ett värde om 473,6 miljoner euro vid utgången av rapportperioden.

Veraventure Ab
Veraventure Ab är ett kapitalinvesteringsbolag helt i Finnvera Abp:s ägo, som grundades i april 2003 för att ansvara för investeringsverksamheten i de regionala fonderna i
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aktiebolagsform samt för utvecklandet av verksamheten.
Bolagets verksamhet styrs av handels- och industriministeriets riktlinjer för regional kapitalinvesteringsverksamhet och kapitalinvesteringsverksamheten som koncernen bedriver
samt målen som fastställts av moderbolaget. Veraventure Ab fungerar även som förvaltningsbolag åt Aloitusrahasto Vera Oy som inledde sin verksamhet hösten 2005, med
ansvar för fondens placeringsverksamhet och utvecklande av målföretagen.
Bolagets målsättning i den regionala kapitalinvesteringsverksamheten är att stödja och främja regional näringslivspolitik i samarbete med lokala aktörer, komplettera
finansieringsmarknaden i fråga om finansiering i form av eget kapital, säkerställa finansieringsmöjligheterna för potentiella tillväxtföretag samt komplettera Finnvera Abp:s
finansieringsinstrument och -kompetens.
Veraventure har fondplaceringar i sammanlagt 15 fonder.
Höjning av aktiekapital säkerställer kontinuiteten
Veraventure Ab fungerar som en fond av fonder. Bolaget gör placeringar i finländska regionala fonder i aktiebolagsform. Placeringarna är i form av eget kapital. Dessutom
förmedlar Veraventure Ab EU- och ERUF-medel till regional fondverksamhet.
Vid Veraventure Ab:s ordinarie bolagsstämma 10.5.2006 beslöt man att höja bolagets aktiekapital med 2 334 000 euro. Finnvera Abp tecknade emissionen i sin helhet. Genom
att höja aktiekapitalet säkerställde man placeringsverksamhetens kontinuitet vid Veraventure.
Fonden Luoteis-Venäjä Rahasto Oy grundades
Under rapportperioden förverkligade Veraventure Ab en vidareplacering i Uudenmaan Pääomarahasto Oy. Fonden Uudenmaan Pääomarahasto grundades år 2005 och dess
placeringsverksamhet har inletts aktivt. Veraventures ägarandel i fonden är 40 procent. Fonden förvaltas av Sentica Partners Oy.
Under rapportperioden deltog Veraventure Ab med en betydande andel i grundandet av en ny fond med namnet Luoteis-Venäjä Rahasto Oy. Syftet med fondens verksamhet är
att främja närings- och företagsverksamheten i områdena Sydkarelen, Södra Savolax och Kymmenedalen, samt förnya och förstärka funktionsområdets närings- och
affärsverksamhetsstrukturer genom att göra placeringar både i form av eget och främmande kapital i små och medelstora icke-listade företag.
Fonden gör placeringar i finländska företag inom dess funktionsområde eller som är etablerade inom området för att placeras vidare i dessas projekt eller åtgärder riktade till
Ryssland. Fonden placerar i företag som bedriver affärsverksamhet i Ryssland och företag som planerar detta samt lokala företagsarrangemang som stöder
affärsverksamheten i Ryssland. Veraventure förmedlade fondens ERUF-finansiering från Interreg IIIA-programmet och därtill hörande statlig motfinansiering. Veraventures
andel av fondens kapital är 69,99 procent och 49,99 procent av rösträtten. Fonden förvaltas av Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy.

Aloitusrahasto Vera Oy
Aloitusrahasto Vera Oy:s verksamhet inleddes 15.8.2005. I såddfinansiering av nya innovationsföretag och i servicesystemets förnyelsestrategi fastslog man grundandet av en
nationell kapitalinvesteringsfond i inledningsskedet. Finnvera Abp använde i juni 2005 det av handels- och industriministeriet beviljade kapitallånet om 11,5 miljoner euro som
aktiekapital och överkursfond i Aloitusrahasto Vera Oy. Bolagets övriga delägare är Teknikens Akademiker rf och Jubileumsfonden för Finlands självständighet (Sitra). De i
fonden placerade medlen uppgår till totalt 13,6 miljoner euro.
Placeringar i innovativa teknik- och serviceföretag i inledningsskedet
Fondens verksamhet styrs av villkoren för kapitallånet som beviljats av handels- och industriministeriet och riktlinjerna för kapitalinvesteringsverksamhet som bedrivs av
Finnvera-koncernen samt de strategiska mål som fastställts av moderbolaget.
Fonden placerar i teknologiföretag i inledningsskedet samt i innovativa serviceföretag. Målföretagen bör ha förutsättningar att utvecklas till tillväxtföretag. För de placeringar som
kapitalfondbolaget gör i främmande kapital och i eget kapital följer fonden Europeiska gemenskapens regler för statligt stöd.
Fonden fungerar som en marknadskompletterande kapitalinvesterare i det skede av företagsfinansieringen när övriga privata och offentliga aktörer fortfarande saknas. Avsikten
med fondens verksamhet är att överbrygga den klyfta som uppstår mellan finansiering av produktutvecklingsverksamhet och privat kapitalplaceringsverksamhet.
Fler ansökningar än beräknat
Fram till slutet av juni 2006 hade bolaget mottagit sammanlagt 232 finansierings¬ansökningar, vilket överträffade förhandskalkylerna. Fondens styrelse har fattat positiva
finansieringsbeslut till en summa om 7,3 miljoner euro till totalt 32 företag. Under rapportperioden framskred 17 beslut till förverkligande. Dessutom har 28 projekt genomgått
styrelsens första behandling. Totalt 123 ansökningar har förfallit fram till utgången av rapportperioden.
Vid sållning av placeringarna fungerar Finnveras regionkontor, teknologi¬centralerna och Sitra som samarbetspartner. Regionkontoren och teknologi¬centralerna har bedömt
projekten i inledningsskedet och presenterat dem för förvaltningsbolaget. Sitra har inom andelen den förvaltar över gjort självständiga placeringsförslag till fondens styrelse.
Tekes fungerar som en betydande finansiär i flera av företagen i Aloitusrahasto Veras projektflöde. Även privata kapitalinvesteringsbolag har styrt sina projekt i inledningsstadiet
till fonden.
I Aloitusrahasto Vera Oy:s tjänst finns ingen personal utan fondens praktiska verksamhet sköts av Veraventure Ab.

Matkailunkehitys Nordia Oy
Matkailunkehitys Nordia Oy, grundat år 1989, är en kapitalinvesteringsfond i aktie¬bolagsform, av vilken 64 procent ägs av Finnvera Abp och den resterande delen av
Jubileumsfonden för Finlands självständighet (Sitra).
Matkailunkehitys Nordia Oy:s målsättning är att dels placera i företag i turismbranschen som har förutsättningar för en lönsam affärsverksamhet och som söker tillväxt, samt i
företag som producerar tjänster i anknytning till välmående, arbetsförmåga och kondition.
I placeringsobjekten verkar Nordia parallellt med företagarna som en minoritetsägare och utvecklare för en viss tid. Med kapitalinvestering och deltagande i utvecklandet av
målföretaget strävar Nordia efter att skapa en sund och lönsam affärsverksamhet som tar fasta på samhällsansvar och sysselsätter befolkningen direkt eller indirekt inom
företagets verksamhetsområde. Samtidigt främjar Nordia affärsverksamheten i de företag som är underleverantörer till målföretaget och övriga som samarbetar med dem.
Under våren 2006 gjorde Nordia en första placering och en förlängd placering. Vid utgången av rapportperioden hade Nordia placeringar i 18 företag. Målsättningen för årets
senare hälft är 1–4 nya placeringar. Nordia fortsätter placera med de medel som återbärs från nuvarande och tidigare placeringar.

Bolagets ekonomiska utveckling
Finnverakoncernens resultat för rapportperioden uppgick till 21,6 miljoner euro. Vinsten för motsvarande period i fjol var 17,3 miljoner euro. Tillväxten från föregående års
motsvarande resultat är 4,3 miljoner euro. Den mest betydande förändringen i jämförelse med föregående år är moderbolagets kredit-, borgen- och garantiförluster som
minskades med 5,9 miljoner euro efter statens kreditförlustersättning.
Övriga betydande poster som förbättrade resultatet i jämförelse med motsvarande period föregående år är räntebidragets tillväxt med 1,7 miljoner euro och
provisionsintäkternas tillväxt med 1,5 miljoner euro.
Moderbolaget Finnvera Abp:s resultat var 19,6 miljoner euro vilket är 3,6 miljoner euro mera än under perioden 1.1–30.6.2005. Det i lagen om statsgarantifondens (444/1998) 4
§ avsedda separata resultatet för export- och specialborgensverksamhet var 8,5 miljoner euro efter latenta skatter och motsvarande resultat för Finnvera Abp:s övriga
verksamhet 11,1 miljoner euro efter latenta skatter.
I koncernens resultat var andelen av intressebolagens vinst eller förlust 1,9 miljoner euro, vilket bestod av andelarna av Fonden för industriellt samarbete Ab:s och Huippupaikat
Oy:s vinster.
I provisionsintäkterna ingår provisioner till ett belopp om 18,1 miljoner euro från moderbolagets exportgaranti- och specialborgensverksamhet och borgensprovisioner i
hemlandet om 7,9 miljoner euro som ingår i övriga borgensprovisioner. I övriga provisionsintäkter innefattas handläggningsavgifter för lån och borgen till ett belopp om 2,6
miljoner euro samt koncernens övriga provisionsintäkter om 1,8 miljoner euro.
Valutaverksamhetens kursförlust om 1,2 miljoner euro berodde på att den amerikanska dollarkursen sjönk under årets första hälft.
I de övriga rörelseintäkterna ingår ett förvaltningsarvode som Statsgarantifonden betalar för förvaltningen av den så kallade gamla ansvarsstocken, som uppkom före år 1999 i
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anknytning till exportgaranti- och specialborgensprodukter. Under rapportperioden uppgick förvaltningsarvodet till 0,4 miljoner euro (0,6). Den förvaltningsersättning som hänger
samman med ERUF-finansiering var 0,5 miljoner euro under det första halvåret (0,4). Eftersom det separata resultatet för export- och specialborgensverksamheten visar ett
överskott på 11,4 miljoner euro (14,2), uppkommer inga fordringar på Statsgarantifonden.
Det räntestöd som tillkommer Finnvera Abp från staten och Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) uppgick till sammanlagt 9,6 miljoner euro (10,4). Det så kallade
grundräntestödet, som gäller krediter beviljade före år 1999, var 0,5 miljoner euro (0,9). Det räntestöd som riktades direkt till kunderna för sänkning av låneräntor uppgick till 9,1
miljoner euro (9,5), varav 1,6 miljoner euro var ERUF-räntestöd och 1,9 miljoner euro var nationellt ERUF-relaterat räntestöd. Krediter som omfattas av ERUF-räntestöd har
beviljats sedan 1.4.2001.
Den genomsnittliga utlåningsräntan som Finnvera Abp:s kunder betalade per 30.6.2006 var 4,34 procent (3,53) och inlåningsräntan 2,94 procent (2,14).
Under den första hälften av året var de slutliga fastställda kredit- och borgensförluster för moderbolaget 10,8 miljoner euro. Återföringen av tidigare bokförda förluster uppgick till
totalt 2,2 miljoner euro, vilket innebär att nettoförlusten var 8,6 miljoner euro (10,4). Dessutom innefattar resultaträkningen en ökad nedskrivningsförlust om 0,5 miljoner euro,
varpå resultaträkningens nedskrivningsförluster för krediter och borgen var 9,1 miljoner euro. Vid beaktande av kreditförlustersättningen från staten som ingår i
affärsverksamhetens övriga intäkter är Finnveras andel av förlusten 4,0 miljoner euro, vilket är 47,1 procent av kredit- och borgensförlusterna. Kredit- och borgensförlusterna
minskade från situationen 1.1–30.6.2005 med 9,4 miljoner euro, varav de minskade nedskrivningsförlusterna hade en andel om 7,5 miljoner euro. På grund av uppdatering av
slumpmässiga faktorer och riskklassificeringsuppgifter i anknytning till kreditförluster beskriver inte den positiva utvecklingen under årets första hälft nödvändigtvis hela
räkenskapsårets situation.
Under rapportperioden var förlusterna från moderbolagets exportgaranti- och specialborgensverksamhet 2,4 miljoner euro, vilket härstammar från värdeminskning i
återkravsfordringarna. De betalda ersättningarna var endast 28 000 euro.
Vid utgången av rapportperioden uppgick Finnvera Abp:s kreditstock till 1 382,1 miljoner euro (1 376,3). Borgensstocken per 30.6.2006 var 826,8 miljoner euro (824,1).
Dessutom utgjorde beloppet av den miljöskyddsborgen som räknas till särborgen 107,3 miljoner euro medan fartygsborgen uppgick till 6,6 miljoner euro vid utgången av
rapportperioden. Hela koncernens lånefordringar uppgick till 1 402,6 miljoner euro per 30.6.2006.
Finnvera Abp:s bokföringsmässiga ansvar som avses i lagen om exportgarantier uppgick den 30.6.2006 till 3 815,5 miljoner euro (3 314,0). Totalansvaret för exportgarantier,
specialgarantier och särborgen (det sammanräknade gällande ansvaret och offertansvaret) var 5 441,6 miljoner euro (4 786,0) i slutet av rapportperioden.
Vid upprättandet av delårsrapporten hade moderbolaget öppna ersättningsansökningar för sammanlagt 10,8 (12,0) miljoner euro, varav en reservering gjorts i bokslutet för 2,0
miljoner euro.
Moderbolagets oreglerade fordringar och övriga nollräntefordringar uppgick till 95,1 miljoner euro den 30.6.2006, medan de var 99,4 miljoner euro den 30.6.2005.

Kapitaltäckning och kapitalanskaffning
Med periodens resultat medräknat var Finnverakoncernens kapitaltäckning 17,4 procent vid rapportperiodens utgång 30.6.2006. Kapitaltäckningen steg med 0,4 procent jämfört
med årets början. Koncernens egna medel uppgick till 439,2 miljoner euro och de riskvägda fordringarna, placeringarna och åtagandena utanför balansräkningen till totalt 2
518,0 miljoner euro. De egna medlen ökade under rapportperioden med 12,2 miljoner euro och de riskvägda fordringarna, placeringarna och åtagandena utanför
balansräkningen med 9,7 miljoner euro. Dotter- och intressebolagens effekt på koncernens fria egna kapital var 4,8 miljoner euro. Avkastningen på det egna kapitalet var 8,0
procent (8,4).
I juni lyfte Finnvera Abp ett lån på 40 miljoner euro hos Europeiska investeringsbanken och emitterade ett masskuldebrevslån om 50 miljoner euro. Inlåningar avkortades med
totalt 70,3 miljoner euro.

Riskhantering
Ansvarsstocken för den nationella finansieringen bestod ungefär som tidigare under årets första hälft och uppgick i slutet av juni 2006 till 2,4 miljarder euro. Ansvarsstockens
risknivå steg aningen enligt de i slutet av år 2005 fastställda målen. Förändringarna i risknivån inverkade främst som måttlig tillväxt i ansvarsstocken för riskklasser svagare än
genomsnittet.
Den utländska risktagningen som avses i lagen om exportgaranti växte inom tele- och rederisektorn på grund av offertansvaren under årets första hälft och uppgick till 5,2
miljarder euro i slutet av juni 2006. Merparten av tillväxten riktades till industriländer som kan räknas som nära riskfria och därför ökade inte de politiska riskerna. En liten del av
ansvaren riktades till de områden där riskerna har tydligt ökat under årets första månader. Striderna mellan Argentina och Uruguay ökar även riskerna i anknytning till
cellulosafabriksprojektet.
De utländska företagens och varven i hemlandets ansvar ökade under årets första månader med 20 procent och uppgick till 4,5 miljarder euro vid utgången av rapportperioden.
De höjda ansvaren riktades till investeringsnivån eller till företag klassade nära den och därför förbättrades ansvarsstockens risknivå aningen även trots att några
riskkoncentrationer ökade ytterligare.
Risknivån i exportgaranti- och specialborgensverksamhetens ansvarsstock för kommersiella bank- och företagsrisker minskade aningen under början av året i enlighet med den
fortsatt gynnsamma utvecklingen i världsekonomin. Kriserna som rådde inom vissa områden eller riskerna för dessa ökade i liten skala de politiska riskerna i ansvarsstocken
riktad till dessa områden.
De risker som är förknippade med exportgarantiverksamheten var den 30.6.2006 återförsäkrade till ett värde på sammanlagt 49 miljoner euro (65). Under rapportperioden
skaffade Finnvera inget nytt återförsäkringsskydd för ansvaren.
Under rapportperioden har hantering av de operativa riskerna varit ett centralt utvecklingsobjekt. Utvecklingsplanen för Finnveras hantering av operativa risker godkändes i
februari 2006. I enlighet med planen har man kartlagt de operativa riskerna i alla affärs- och stödenheter före utgången av juni 2006. Resultatet från denna och tidigare
genomförda kartläggningar av informationssäkerhetsrisker utnyttjas vid bedömning av operativa riskers allvarlighet och vid behov utveckling av tekniker för att minska riskerna
under den resterande delen av året. Utvecklingen av de operativa riskernas hantering kommer för övriga delar att fortgå under år 2007.

Ändringar i koncernstrukturen
I maj tecknade Finnvera Abp hela ökningen av aktiekapitalet i sitt helägda dotterbolag Veraventure Ab på 2 334 aktier.
Professia Oy fusionerades med Media Tampere Ltd, vars namn ändrades till Professia Oy. Finnveras ägarandel av det nya bolaget är 7,24 procent. Professia Oy är inte längre
Finnveras ägarintresseföretag.
Vid utgången av rapportperioden hade koncernen efter förändringarna sex dotterbolag, ett bolag som tillhandahåller tjänster i anknytning till kontorslokaler och tre
ägarintresseföretag.

Administration och personal
Den centrala målsättningen enligt Finnveras nya strategi är främjande av företags tillväxt och internationalisering, förbättrande av tjänster vid grundandet av företag och samt
tjänster för regionala små och medelstora företag, samt en vidare utveckling av exportgarantisystemet. Den nya indelningen av affärsverksamheten trädde i kraft enligt
målsättningen den 1.4.2006. Affärsverksamheten är indelad i fyra delområden: regional finansiering, tillväxt- och internationaliseringsfinansiering, exportfinansiering samt
kapitalinvesteringsverksamhet.
Den nya enheten för tillväxt- och internationaliseringsfinansiering koncentrerar sig på finansiering av företag under tillväxt och internationalisering. I enhetens verksamhet
kombineras Finnveras kunnande i inhemsk finansiering och exportfinansiering.

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) till nya medlemmar i förvaltningsrådet.
Av förvaltningsrådets medlemmar omvaldes verkställande direktör Peter Boström (SFP), verkställande direktör Markus Fogelholm (Bankföreningen i Finland), riksdagsledamot
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Susanna Haapoja (saml.), riksdagsledamot Sinikka Hurskainen (SDP), expert inom sysselsättningspolitik Leila Kurki (FTFC rf), verkställande direktör Erkki K. Mäkinen
(Företagarna i Finland), sakkunnig Pia Peltoniemi (Finnvera Abp), direktör Pekka Pokela (Näringslivets Centralförbund EK), riksdagsledamot Iivo Polvi (vänstern),
riksdagsledamot Eero Reijonen (c), förbundsdirektör Heikki Ropponen (Förbundet för Finsk Handel) och riksdagsledamot Osmo Soininvaara (gröna).
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.
Som styrelsens ordförande fortsätter överdirektör Kalle J. Korhonen (handels- och industriministeriet). Till förste vice ordförande utsågs regeringsråd, lagstiftningsdirektör Pekka
Laajanen (finansministeriet) och till andre vice ordförande utsågs understatssekreterare Pekka Huhtaniemi (utrikesministeriet).
Som ordinarie styrelseledamöter fortsätter regeringsrådet Päivi Kerminen (arbetsministeriet), verkställande direktör Martti Mäenpää (Teknologiateollisuus - Teknologiindustrin
ry), direktör Risto Suominen (Företagarna i Finland) och biträdande direktör Matti Viialainen (Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf).
Som suppleanter fortsätter regeringsrådet Elise Pekkala (handels- och industriministeriet) och finansrådet Kristina Sarjo (finansministeriet).

Ansvarig för enheten tillväxt- och internationaliseringsfinansiering
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 nya roll
Finnvera Abp:s styrelse drog upp riktlinjerna för dotterbolaget Spikera Oy:s roll. 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 dessförinnan som Keras dotterbolag i egendomsförvärv och i utvecklingsbolags strukturella arrangemang.

Personal
Vid rapportperiodens slut 30.6.2006 sysselsatte koncernen 429 personer (418), av vilka 417 (407) var fast anställda och 12 (11) visstidsanställda.

Närings- och ägarpolicy
Finnvera Abp:s inkomstskattebefrielse
Statsrådets finanspolitiska ministerutskott förordade Finnvera Abp:s inkomstskattebefrielse per 1.1.2007.
Finansministeriets uppgift är att förbereda de åtgärder som inkomstskattebefrielsen förutsätter.
Finnvera med i utvecklingen av finländsk innovationsmiljö
Tillsammans med bland annat organisationerna som deltar i tjänsten för tillväxtföretag – Finpro, Tekes, TE-centralerna – bygger Finnvera i ett allt mera intensivt samarbete den
finländska innovationsmiljön. Målet med samarbetet är att ge det bästa kunnandet till företagens förfogande och samtidigt minska de risker som finns i anknytning till företagens
tillväxt och internationalisering. Detta mål har även bidragit till Finnveras nya affärsverksamhetsindelning och grundandet av enheten tillväxt- och internationalisering.

Finnveras etiska anvisningar
I maj antogs anvisningarna angående jäv, bestickningar, insiderinformation och principer för en god verksamhet som bekräftats av bolagets ledningsgrupp.
Jävighetsprinciperna gäller bolagets alla tjänstemän och medlemmarna i dess förvaltningsorgan, speciellt när de deltar i förberedelser av beslut, ställer sig bakom eller vid
föredragning av ett beslut eller vid det egentliga beslutsfattandet.
De etiska anvisningarna klarlägger eventuella situationer i anknytning till mutor eller generositet. Samtidigt fästs särskild vikt vid att bolagets personals verksamhet är opartisk
och oavhängig.
En utbildning med anknytning till de etiska anvisningarna arrangeras för hela personalen.

Exportgarantiverksamhetens miljö- och offentlighetspolicy
Finnveras miljöpolicy har uppdaterats sommaren 2005, i vilken definieras systemet för bedömning av miljökonsekvenserna av exportgarantiprojekt.
Alla exportgarantiprojekt har klassificerats i fråga om miljökonsekvenserna redan från år 2002. Grundläggande uppgifter om de viktigaste projekten har publicerats från år 2003.
Sedan år 2002 har offentligheten av dokument innehållande bedömning av miljökonsekvenserna för enskilda 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 år
1994-2002. Dokumentens offentlighet har behandlats både i Helsingfors förvaltningsdomstol och i Högsta förvaltningsdomstolen.
Finnvera strävar efter en optimal öppenhet, men den begränsas av § 5 i lagen om statens specialfinansieringsbolag, enligt vilken Finnvera är bunden till sina kunder genom
tystnadsplikt som kan likställas banksekretess. På grund av den nämnda tystnadsplikten överlät inte Finnvera dokumenten.
Helsingfors förvaltningsdomstol gav i april 2006 sitt beslut i vilket Finlands Naturskyddsförbunds besvär avslogs. Beslutet är lagakraftvunnet.

Internationellt samarbete
Finnvera är en aktiv medlem i flera europeiska nätverk och föreningar som är aktörer i finansiering av små- och medelstora företag. Via detta samarbete kan Finnvera påverka
utvecklingen av verksamhetsförutsättningarna för små och medelstora företag i EU-området och får samtidigt värdefull kunskap som kan utnyttjas i utvecklingen av den egna
verksamheten.
Det internationella samarbetet och informationsutbytet med OECD, EU och Bernunionen är en väsentlig del av exportgarantiverksamheten, med vilken man upprätthåller
gemensamma spelregler och utvecklar garantiverksamheten.
I april förnyade och åtstramade OECD:s arbetsgrupp för exportkrediter sin resolution mot bestickning som godkänts redan år 2000. Målet är att effektivisera bekämpningen av
bestickning i projekt som finansieras av offentligt stödda exportkrediter.
Även hittills har man krävt en affärsspecifik försäkring mot mutor av exportörer och finansiärer vid ansökning av Finnveras exportgaranti. Numera kontrollerar man även om
exportören finns med på Världsbankens eller övriga stora internationella finansieringsinstituts så kallade svarta listor gällande mutor. Dessutom kontrollerar man om exportören
eller dennes agent för närvarande står åtalad för mutor eller har dömts för mutor under de fem senaste åren. Om man får fram tillförlitlig och tillräcklig bevisning på mutor i
exportaffären meddelar man myndigheterna om detta.
Parisklubben
Finnvera representerade Finland på de offentliga borgenärernas, dvs. Parisklubbens, möten. Parisklubbens sammanträdde fem gånger under rapportperioden.
I Parisklubben diskuterar man problem angående den offentliga skuldbördan i länder som råkat i betalningssvårigheter samt utarbetar ramvillkor för konsolidering av skulderna,
varefter länderna ingår bilaterala konsolideringsavtal.
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Den 15.2.2006 slöt Finland ett bilateralt stabiliseringsavtal med Irak om återbetalning av skuld om 115 miljoner euro.
Nigeria återbetalade i förtid den resterande andelen av sin skuld enligt tidigare slutet avtal. Även Algeriet återbetalade i förtid den resterande andelen av sin skuld, sammanlagt
cirka 10 miljoner euro i slutet av juli. Dessutom återbetalade Ryssland sin resterande skuld till Finland om 222 miljoner euro som är från Sovjettiden i augusti. Skuldens
återbetalningstid hade varit fram till år 2020. Rysslands hela skuld till miljoner euro är 250 miljoner euro, varav cirka 25 miljoner euro kvitteras med produkt- och
serviceleveranser.
Återbetalningen sker till Statsgarantifonden och kommer därför inte att inverka på Finnvera Abp:s resultat.

Framtidsutsikter
Världsekonomins tillväxt väntas bli fortsatt stark under år 2006 och uppnå fjolårets nivå. Den ekonomiska tillväxten i euroområdet och Japan väntas återhämta sig så att den
ersätter den förväntade långsammare ekonomiska tillväxten i Förenta staterna. De största riskerna för tillväxten i USA är fortsättningsvis en nedgång på bostadsmarknaden och
höjning av oljepriset. I Asien fortsätter en stark tillväxt och Kinas samt Indiens status som världsekonomins tillväxtmotor förstärks.
När de gynnsamma förhållandena upphör och ett riskundvikande beteende på den internationella kapitalmarknaden ökar orsakar det svårigheter för marknader under
utveckling. Speciellt sådana länder som har en tung skuldbörda och underskott i statsekonomin och som inte snabbt kan anpassa sig till de förändrade omständigheterna är i
riskzonen för att råka i en ekonomisk kris.
De finländska exportföretagens orderstock är för tillfället mycket stark. I redan över ett år har utvecklingen kunnat förutses i tillväxten i de exportgarantiansökningar inom
teknikindustrin som Finnvera mottagit.
Exportens starka omsättning förväntas fortsätta. Till exporten hör nu allt mer entreprenörskap. Våra exportföretag har ombesörjt sin konkurrenskraft delvis genom att outsourca
sin produktion och även genom att flytta tillverkningen närmare marknaderna till länder med billigare produktionskostnader. Finnvera har å sin sida stävat efter att säkerställa
exportens konkurrenskraft genom att fästa uppmärksamhet vid hemlandets underleverantörers finansieringsbehov, genom en mer flexibel tolkning av finländska intressen samt
genom att förbättra sin återförsäkringsberedskap.
Finnvera har gett en rekordmängd garantier och garantiofferter till de finländska varvens fartygsaffärer. Köparnas finansiering förverkligas ofta från rent kommersiella källor och
därför förväntas inte alla garantiofferter träda i kraft. Trots detta förväntas fartygsfinansieringens riskkoncentration att fortgå och öka. Förutom fartygsfinansieringen kommer
exporten av telekommunikationsnät och skogsindustrins export av maskiner och anläggningar även i fortsättningen att vara de viktigaste branscherna inom
exportgarantiverksamheten mätt i ansvar. Efterfrågan på garantier förväntas i fartygsfinansieringen riktas till industriländerna och inom övriga branscher framför allt till Ryssland,
Latinamerika samt Mellanöstern och södra Asien. För vissa delar riktas garantiefterfrågan till de länder där kommersiella finansierare har slutat eller tänker avsluta sin
risktagning. I dessa länder är risktagningen samt bedömningen av risker svår för Finnvera. Vid tidpunkten när detta skrivs är sådana länder bland annat Iran, Libanon och Sri
Lanka.
De små och medelstora företagens konjunkturförväntningar har fortsatt förstärkts sedan utgången av år 2005. Konjunkturförväntningarna har varit mycket positiva under de
gångna sex månaderna och man förväntar en fortsatt stark utveckling även för de kommande 12 månaderna. Utsikterna är positiva inom alla branscher trots att förväntningarna
inom handelsbranschen har sjunkit en aning sedan föregående höst. I unga företag och företag som strävar efter tillväxt ser man mest positivt på den närmaste framtiden.
Den rådande konjunkturbilden som är nästan exceptionellt positiv får små och medelstora företag att förvänta en tillväxt i sin omsättning och kapitaltäckning under de
kommande 12 månaderna. Även exportens och importens värde förväntas fortsätta öka.
En avvikelse i den för övrigt starka konjunkturbilden är dock de små och medelstora företagens investeringsförväntningar. Man förväntar en fortsatt ökning av mängden
investeringar, men en betydligt mindre ökning än hösten 2005. En betydande del av de små och medelstora företagens produktionsinvesteringar har redan under flera års tid
varit ersättningsinvesteringar och investeringar för att öka kapaciteten har gjorts försiktigt.
På efterfrågan av Finnveras finansieringar inverkar förutom investeringar också företagsarrangemang och i synnerhet generationsväxlingar i små och medelstora företag, vars
tryggande är en central del i förverkligandet av Finlands regerings företagspolitikprogram. De små och medelstora företagen behöver allt oftare finansiering också för tillväxt och
för att utveckla verksamheten och för att internationalisera verksamheten.
Efterfrågan på Finnveras finansieringar förväntas fortsätta kraftig i hemlandet under den resterande delen av året. Trots att många företag klarar av att genomföra sina projekt
med en förstärkt inkomstfinansiering samt med hjälp av banker och finansbolag behövs Finnvera i projekten för att dela på risken. Speciellt viktig är Finnveras finansiering för
nyetablerade och växande små och medelstora företag.
Finnvera behövs speciellt när företaget inleder sin verksamhet, i företagets tillväxt- och internationaliseringsfas samt som delare av riskerna vid export av kapitalvaror.
Finnvera Abp förhandlar med handels- och industriministeriet samt finansministeriet om en fortsatt kapitalisering av Aloitusrahasto Vera Oy för att säkerställa dess fortsatta
placeringsverksamhet. Troligtvis kommer Aloitusrahasto att kapitaliseras betydligt under den senare delen av år 2006.
Finnveras egna resultat för år 2006 förväntas bli en aning bättre än året innan eftersom mängden kreditförluster har varit mindre under årets första hälft än den var vid
motsvarande tidpunkt föregående år. Även de höjda räntorna inverkar med fördröjning positivt på Finnveras resultat. Trots det kan en enskild större kreditförlust eller
garantiersättning under årets senare hälft förändra den nu positiva utvecklingen.

FINNVERA ABP
NYCKELTAL 30.6

Omsättning, milj. euro
Rörelsevinst eller -förlust, milj. euro
% av omsättingen
Balansomslutning, milj. euro
Totalt ansvar, milj. euro
I/K-tal
Kapitaltäckning
Kreditförluster och utbetalda
ersättningar, milj. euro
(nettoersättningar)
Kredit- och borgensförluster
Exportgarantiersättningar
Specialborgensförluster
Medelantal anställda

9.8.2006
MODERMODERMODERMODERMODERKONCERNEN BOLAGET KONCERNEN BOLAGET KONCERNEN BOLAGET KONCERNEN BOLAGET KONCERNEN BOLAGET
ÅR 2006 ÅR 2006
ÅR 2005 ÅR 2005
ÅR 2004 ÅR 2004
ÅR 2003 ÅR 2003
ÅR 2002 ÅR 2002
79,3
28,5
35,9
1 779,3
7 704,2
2,5
17,4

77,2
26,4
34,2
1 733,1
7 683,7
2,5
18,5

79,6
23,0
28,9
1 754,6
6 997,7
2,5
15,8

78,3
21,7
27,6
1 707,2
6 986,1
2,6
17,0

74,7
28,3
37,9
1 553,5
6 032,6
2,5
17,0

75,0
29,8
39,8
1 509,0
5 996,4
2,7
17,0

75,5
21,3
28,2
1 528,5
5 727,0
2,3
14,8

76,5
24,0
31,4
1 530,0
5 736,2
2,4
15,1

69,6
11,5
16,5
1 504,1
4 579,4
2,3
14,4

70,3
16,5
23,5
1 497,9
4 594,4
2,4
14,3

11,5
9,1
2,4
0,0
429

11,5
9,1
2,4
0,0
413

18,4
18,4
0,0
0,0
418

18,4
18,4
0,0
0,0
409

9,1
9,5
-0,4
0,0
418

9,1
9,5
-0,4
0,0
407

11,7
10,2
1,5
0,0
411

11,7
10,2
1,5
0,0
405

12,5
11,8
0,7
0,0
404

12,5
11,8
0,7
0,0
399

KONCERNENS RESULTATRÄKNING
RÄNTEINTÄKTER
Ränteintäkter från allmänheten och offentliga samfund
Räntestöd som riktats till kunder
Räntor på borgensfordringar
Räntor av exportgaranti- och specialborgensverksamhet
Övriga ränteintäkter

1.1. - 30.6.2006

1.1. - 30.6.2005

1.1. - 31.12.2005

28 013
24 052
48 541
9 092
9 539
19 325
816
845
110
139
19
2 138
2 205 + 40 265 1 565 + 36 020 3 500 + 73 614
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RÄNTEKOSTNADER

- 15 464

- 13 301

- 26 911

ÖVRIGT RÄNTESTÖD

+

+

+

RÄNTEBIDRAG

+ 25 316

+ 23 599

+ 48 483

INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR I FORM AV EGET KAPITAL

+

+

+

PROVISIONSINTÄKTER

+ 30 391

+ 28 941

+ 60 550

PROVISIONSKOSTNADER

-

555

-

1 396

-

2 267

0
-1 177 -

1 177

0
1 988 +

1 988

0
2 802 +

2 802

NETTOINTÄKTER FRÅN FINANSIERINGSMEDEL TILL SALU

-

14

+

225

-

107

NETTOINTÄKTER FRÅN PLACERINGFASTIGHETER

+

128

+

417

+

393

NETTOINTÄKTER AV VÄRDEPAPPERSHANDEL OCH VALUTAVERKSAMHET
Nettointäkter av värdepappershandel
Nettointäkter av valutaverksamhet

ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER
Kreditförlustersättningar av staten
Förvaltningsprovisioner
Verksamhetsstöd
Övriga

4 523
960
0
3 288 +

ADMINISTRATIONSKOSTNADER
Personalkostnader
Löner och arvoden
Bikostnader
Pensionskostnader
Övriga Bikostnader
Övriga administrationskostnader

515

370

8 771

11 270

880

336

701

5 611
20 430
1 076
1 662
0
336
4 084 + 10 771 8 870 + 31 298

10 542

2 303
865
6 657 - 21 095

1 780

20 447

2 435
4 482
741
1 517
7 065 - 20 783 13 271 - 39 717

AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR PÅ MATERIELLA OCH
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

-

2 322

-

2 156

-

6 102

AFFÄRSVERKSAMHETENS ÖVRIGA UTGIFTER

-

1 790

-

2 105

-

4 055

NEDSKRIVNINGSFÖRLUSTER FÖR KREDITER OCH ÖVRIGA FORDNINGAR
För krediter och borgen
Från exportgaranti- och specialborgensverksamhet

9 085
18 481
52 101
2 365 - 11 450
-33 - 18 448 -4 117 - 47 987

ÖVRIGA FINANSIERINGSMEDELS NEDSKRIVNINGSFÖRLUSTER

-

0

-

3

-

0

ANDEL I ANDELSBOLAGENS INTÄKTER

+

1 902

+

1 625

+

1 513

RÖRELSEVINST

+ 28 475

INKOMSTSKATTER
Räkenskapsperiodens och tidigare räkenskapsperioders skatter
Ändring i latent skattefordran

6 965
10 -

6 975

+ 23 011

5 709
13 -

+ 45 505

5 722

12 029
-45 - 11 984

EGENTLIGA VERKSAMHETENS VINST EFTER SKATT

+ 21 500

+ 17 289

+ 33 521

Minoritetsandel av räkenskapsperiodens vinst eller förlust

+

+

-

RÄKENSKAPSPERIODENS VINST

+ 21 604

KONCERNENS BALANSRÄKNING

104

60

+ 17 349

67

+ 33 454

30.6.2006

30.6.2005

31.12.2005

0

1

0

AKTIVA
Kontanta medel
Fordringar på kreditinstitut
På anfordran betalbara
Övriga
Fordringar på allmänheten och offentliga samfund
Krediter
Borgensfordringar
Fordringar av exportgaranti- och specialborgensverksamhet
Fordringsbevis
Från offentliga samfund
Övriga

74 853
0

74 853

76 253
33

76 286

30 795
34

30 829

1 402 613
1 387 600
1 396 689
12 949
17 071
12 636
14 282 1 429 844
14 287 1 418 958
16 398 1 425 723

0
105 335

105 335

0
104 696

104 696

2 000
96 228

98 228

Aktier och andelar

59 052

47 729

62 124

Aktier och andelar i intresseföretag

53 942

47 950

47 107
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Aktier och andelar i företag som ingår i koncernen
Derivatavtal
Immateriella tillgångar
Koncerngoodwill
Övriga utgifter med lång verkningstid

0
11 579

Materiella tillgångar
Placeringsfastigheter och placeringsfastigheternas aktier och andelar
Övriga fastigheter samt fastighetssammanslutningars aktier och
andelar
Övriga materiella tillgångar

37

134

37

884

0

0

11 579

2 065

Övriga tillgångar
Kreditförlustfordringar på staten
Övriga

13 187

0
11 791

3 710

11 791

1 845

14 104
2 838

19 007

13 066
3 163

19 939

15 372
2 946

20 163

6 491
7 128

13 619

6 534
7 724

14 258

11 380
7 251

18 631

Resultatregleringar och förskottsbetalningar

10 445

10 861

13 355

654

612

664

1 779 251

1 754 611

1 728 652

Latenta skattefordringar

KONCERNENS BALANSRÄKNING

1 379
11 808

30.6.2006

30.6.2005

31.12.2005

PASSIVA
FRÄMMANDE KAPITAL
Skulder till kreditinstitut
Andra än på anfordran betalbara
Skulder till allmänheten och offentliga samfund
Skuldebrev emitterade till allmänheten
Masskuldebrev
Övriga
Övriga skulder
Övriga skulder
Avsättningar

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

Resultatregleringar och erhållna förskott
Efterställda skulder
Kapitallån
Övriga

751 399

84 088

11 500
5

Latenta skatteskulder

68 486

11 505

5

275 1 289 091

72 311

11 500
5

5
0 1 305 269

11 505
179 1 260 469

EGET KAPITAL
Aktiekapital
Överkursfond
Reservfond
Fria fonder
Gängse värdes fond
Till uppskattning av gängse värde
Övriga
Vinst/förlust från föregående räkenskapsperioder
Räkenskapsperiodens vinst
Minoritetens andel av kapitalet

1 028
59

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

ÅTAGANDEN UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN
Åtaganden för kunds räkning till förmån för tredje part
Borgen
Bokföringsmässigt ansvar enligt lagen om exportgarantier
Ansvar för specialgarantier och -borgen
Oåterkalleliga åtaganden till förmån för kund
Bindande finansieringslöften
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Ränte-, aktie-, valutaderivat och övriga derivat
Värdet av underliggande tillgångar
Räntederivat
Ränteswapavtal
Valutaderivat
Ränte- och valutaswapavtal

30.6.2006

30.6.2005

31.12.2005

I säkringssyfte
tecknade

Övriga

I säkringssyfte
tecknade

Övriga

I säkringssyfte
tecknade

Övriga

50 000
50 000

0
0

50 000
50 000

0
0

50 000
50 000

0

410 748
410 748

0
0

374 751
374 751

0
0

410 748
410 748

0
0

Avtalens kreditmotvärden
Räntederivatavtal
Valutaderivatavtal

2 000
77 750
79 750

250
63 944
64 194

250
77 750
78 000

483 557
5
439 180

431 712
5
390 902

456 391
11 505
426 987

2 518 049

2 466 272

2 508 353

Kapitaltäckningsgrad, %

17,4

15,8

17,0

Den primära kapitalbasens förhållande till
riskvägda fordringar, placeringar och åtaganden
utanför balansräkningen, %

19,2

17,5

18,2

8,0
0,4

8,4
0,4

7,4
0,4

Kapitaltäckning
Primärt kapital
Supplementärt kapital
Total kapitalbas efter avdrag
Riskvägda fordringar, placeringar och åtaganden
utanför balansräkningen

Den vinst delårsöversikten visar är medräknad i
den primära kapitalbasen

Nyckeltal
Akastning på eget kapital, %
Förhållandet kostnader - intäkter

Avkastning på eget kapital %

Förhållandet kostnader - intäkter

rörelsevinst/-förlust - skatter
eget kapital + minoritetsandel +bokslutsdispositionernas
kumulation med avdrag av latent skatteskuld
(medelvärde av årets början och slut)

X 100

Administrationskostnader + avskrivningar och nedskrivningar
på materiella och immateriella tillgångar + övriga
rörelsekostnader
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 intäkter

Siffrorna har inte reviderats.
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