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FINNVERA I KORTHET

Finnvera i korthet
Finnvera är ett specialfinansieringsbolag som ägs av
finska staten. Bolagets mål är att förbättra och göra
företags finansieringsmöjligheter mångsidigare.
Finnvera verkar på finansmarknaden och kompletterar
de finansieringstjänster som tillhandahålls av banker
och övriga finansiärer. Finnvera är Finlands officiella
exportgarantiinstitut, Export Credit Agency (ECA).

affärsverksamhet skapas i snabbare takt än gammal
verksamhet försvinner.

Med vår finansiering kan vi delta i projekt som har goda
förutsättningar att bli framgångsrika. Vi beviljar inte
bidrag eller direkta företagsstöd utan erbjuder
finansiering mot ersättning och kunden betalar ett pris
som motsvarar risken. Vi strävar efter att inte ett enda
lovande projekt blir på hälft på grund av brist på
finansiering.

Vi hjälper finländska företag att nå framgång och stärka
konkurrenskraften genom att erbjuda lån, borgen,
exportgarantier, finansiering av exportkrediter,
ränteutjämning och kapitalinvesteringar. Vi kan bevilja
finansiering då företagsverksamheten inleds, växer och
internationaliseras samt för export. Vi strävar efter att
finländska företag förnyas, utvecklas och förbättrar sin
konkurrenskraft. Vi vill medverka till att ny

Finnveras verksamhet styrs av den lagstiftning som
gäller bolaget, av internationella avtal och av de
närings- och ägarpolitiska mål som finska staten har
ställt upp. Finnvera anskaffar de medel som behövs för
kreditgivningen på finansmarknaden.
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Verkställande direktörens översikt
Ett år som präglades av händelser i olika riktningar
År 2014 såg till en början ljusare ut än tidigare, men de
politiska kriserna fördunklade snart utsikterna på nytt.
Till all lycka verkade världsekonomin i viss omfattning
ta fart på nytt vid årsskiftet.

Finansmarknaden i Finland fungerade bättre än vad man
kunde sluta sig till av enskilda ställningstaganden, men
den var ändå exceptionellt polariserad 2014. Relativt små
företag hade speciellt svårt att få finansiering om
företagets balansstruktur försvagats. Efterfrågan på
exportfinansiering var fortsättningsvis hög.

Beträffande den ekonomiska utvecklingen förefaller det
som om Finland kommit på efterkälken jämfört med det
övriga Europa. Investeringarna var på låg nivå eftersom
många företagare och företag ansåg att
investeringsklimatet i Finland är ogynnsamt.
Exportbeställningarna gick i vågor hela året, men under
slutet av året gynnadesorderböckerna av några stora
fartygsbeställningar som Finnvera också var med och
finansierade.

Finnvera fick bättre möjligheter att finansiera företag
både via lagändringar och statsrådets beslut särskilt
under andra hälften av 2014.

Driftskapital behö
behövvdes
Försiktigheten och väntan till följd av den allmänna
ekonomiska situationen inverkade också på
företagsverksamheten och via våra kunder även på vår
verksamhet. Efterfrågan på SMF-finansiering var på
samma nivå som föregående år och gällde allt oftare
driftskapital samt omorganisering av tidigare krediter.
Projektflödet inom vår kapitalinvesteringsverksamhet
var på ungefär samma nivå som under tidigare år trots
att verksamheten kommer att övergå till Tekes under de
närmaste åren.

exportfinansiering. Finnvera deltar i finansieringen av
de kryssningsfartyg som Åbovarvet levererar till
beställaren TUI Cruises GmbH, vilket ökade antalet
givna garantiofferter.

En stor del av våra kundföretag klarade sig bra och
hittade nya kunder. Antalet konkurser var dock
fortsättningsvis högt, vilket är ett bevis för att
verksamhetsmiljön och den ekonomiska situationen är
utmanande. Talvivaara ansökte om konkurs under
rapportperioden. Talvivaaras ansvar hade till största
delen nedskrivits redan tidigare och några nya stora
förluster behövde inte bokföras. Till följd av detta var

Finlands export stannade på en lägre nivå än väntat
under rapportperioden. Rysslands ekonomiska tillväxt
som började försvagas 2012, rubelns krasch och tvisten
mellan Ryssland och Ukraina försvårar verksamheten
för finländska företag som bedriver export till Ryssland.
Dessa faktorer återspeglades i efterfrågan på vår

Finnverakoncernens ekonomiska resultat bättre än
prognostiserat men fortfarande under en procent i
proportion till ansvarsstockarna som vuxit kraftigt.

På jämlik fot med k
konkurrentländerna
onkurrentländerna
Staten förbättrade den offentliga finansieringens
möjligheter betydligt för Finnveras del. Till följd av
ändringarna i lagar och förbindelserna kan vi öka vår
risktagning både inom SMF-finansiering och
exportfinansiering.

Våra finansieringssätt utökades av
masskuldebrevsfinansiering, beviljandet av garantier för
stora företags inhemska investeringar som gäller export
och möjligheten att finansiera företag som är större än
EU:s definition av små och medelstora företag. Då
lagförslaget som gäller den så kallade
återfinansieringsborgen träder i kraft kan vi konstatera
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att vi beträffande fullmakter och finansiella instrument
är på samma nivå som våra viktigaste kontrolländer, till
exempel Sverige och Tyskland.

Vi sporrar företag till internationell tillväxt
Ett av våra mål är att identifiera tillväxtföretag och
sporra dessa till internationell tillväxt. För att påskynda
detta inledde vi tillsammans med Tekes och Finpro
programmet Team Finland LetsGrow. Programmets
finansierings- och rådgivningstjänster hjälper företag
att förverkliga sina planer som är inriktade på
internationalisering. Vi fortsätter också med
programmet Finansiering av exporthandel som vi inlett
tillsammans med bankerna. Syftet med programmet är
att förbättra SMF-företagens kunskaper om olika sätt att
finansiera exportaffärer.

Vi delar risken med bankerna i tusentals projekt årligen.
Vi fortsätter att arbeta för att vår finansiering ska vara så
effektiv som möjligt och beviljas för sådana objekt som
är de viktigaste med tanke på näringspolitiken. Vi vill att
den kunderfarenhet som våra tjänster ger ska vara den
bästa i referensgruppen och att vårt samarbete både med
privata finansiärer och offentliga systerorganisationer
ska vara smidigt.

Jag vill rikta ett varmt tack till våra kunder,
samarbetspartner och alla våra intressentgrupper för
visat förtroende och för ett uppbyggande samarbete. Jag
vill också tacka alla anställda vid Finnvera som med sin
egen insats bidrar till att det uppstår nya finländska
succéhistorier. Vårt mål är att de gemensamma
satsningarna ska hjälpa våra kunder – finländska företag
– att nå framgång.

För företag på hemmamarknaden är vår princip i fråga
om riskfördelningen att banken eller en annan privat
finansiär, till exempel ett försäkringsbolag, är
huvudfinansiär. Vår finansiering gäller i synnerhet
finansiering som företag behöver i
förändringssituationer och finansiering som nystartade
företag behöver i etableringsskedet.

"Vi delar risken med bankerna i tusentals projekt årligen."
- Pauli Heikkilä
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Affärsverksamheten
De lama ekonomiska utsikterna påverkade SMFföretagens tillväxtplaner och risktagning. Den
ekonomiska tillväxten stampade på stället för tredje året
i rad och företagen var pessimistiska. Det låga antalet
investeringar var mycket bekymrande.

procent jämfört med föregående år och uppgick till 7 290
miljoner euro (8 447). Efterfrågan på finansiering av
exportkrediter var också mindre än föregående år.

Antalet offererade exportgarantier och
specialborgensförbindelser steg däremot med 51 procent
till sammanlagt 5 034 miljoner euro (3 327). Största
delen, 71 procent, gällde kapitalvaruexport till
industriländer, 15 procent till Latinamerika och 7
procent till Mellanöstern och Nordafrika. Offerterna
som gällde finansiering av exportkrediter uppgick till 2
829 miljoner euro.

Efterfrågan på SMF-finansiering var måttlig och ungefär
på samma nivå som föregående år. Finansiering söktes
för totalprojekt på sammanlagt två miljarder euro.
Efterfrågan gällde driftskapital i större utsträckning än
under tidigare år. Uppskov med amorteringar på
krediter samt andra omorganiseringar av finansieringen
var vanliga.

Antalet exportgarantier som trätt i kraft ökade med 46
procent från föregående år till 4 004 miljoner euro

Finnvera beviljade sammanlagt 1 003 miljoner euro i
SMF-finansiering, vilket är 21 procent mer än år
2013.Ökningen berodde delvis på att tidigare beviljade
finansieringar omorganiserades. Under året deltog
Finnvera i finansieringen av ägararrangemang i 866
företag (972) med sammanlagt 87 miljoner euro (108).

(2 738). Garantierna träder i kraft när exportaffären är
slutgiltig. Ansvaren var fördelade på 87 länder. De
största enskilda ansvarsländerna var Förenta Staterna,
Brasilien och Tyskland. Av de enskilda länderna ökade
ansvarsstocken för exportgarantier som gäller affärer till
Tyskland mest jämfört med föregående år.

Konflikten mellan Ryssland och Ukraina gjorde affärer
riktade till Ryssland, ett av Finlands viktiga
exportländer, osäkra. Bankerna var mycket försiktiga
när det gällde finansiering av finländska företags affärer
i Ryssland. Dessutom återspeglades den osäkra
ekonomiska situationen i efterfrågan på garanti inom
exportfinansieringen. Efterfrågan sjönk med cirka 14

Direkta kapitalinvesteringar gjordes till ett belopp av 16
miljoner euro och nyinvesteringar till ett belopp av
sammanlagt 3 miljoner euro (5). Antalet
uppföljningsinvesteringar var 82 (66) och de uppgick till
sammanlagt 12 miljoner euro (11).
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SMF-finansiering
• driftskapital, som bland annat kan bero på
säsongvariationer eller upprätthållande av
försäljningslager
• utveckling av produkt eller tjänst
• utvidgning till exportmarknaden.

Inom SMF-finansieringen gäller finansieringsbehoven
främst driftskapital eller investeringar. Behovet av
finansiering varierar dock beroende på företagets
storlek, projektets omfattning och i vilket skede av
livscykeln företaget befinner sig.

För ett företag som internationaliseras är det däremot
viktigt att finansiera utvidgningen av verksamheten till
utlandet till exempel genom företagsförvärv eller genom
att grunda ett utländskt dotterbolag, samföretag eller
kontor. Beträffande tillväxtföretag och företag som
internationaliseras finansierar Finnvera förutom
driftskapital även leveransgarantier i anslutning till
exportaffärer och behovet av driftskapital, både under
tillverkningen och efter leveransen.

Nystartade företag ansöker om finansiering för
basinvesteringar och etableringskostnader, t.ex. för
anskaffning av ingående lager eller för investering i
materiel. Finnveras finansiering eller borgen för ett
banklån till ett nystartat småföretag är i genomsnitt
cirka 25 000 euro.

Även företag som är verksamma på hemmamarknaden
söker ofta finansiering för driftskapital men även för

Finnveras finansiering eller borgen för internationell
tillväxt uppgår i genomsnitt till 800 000–900 000 euro.
Behoven varierar dock och de största enskilda
finansieringarna kan uppgå till flera miljoner euro.

maskinanskaffningar eller olika förändringssituationer
som exempelvis generationsskiften eller andra
omstruktureringar av ägarförhållanden.

Tillväxtföretag kan behöva finansiering till exempel för:
• anskaffning av maskin eller anordning

"Inte ett enda lönsamt projekt borde få bli på hälft på
grund av otillräcklig finansiering."
- Katja Keitaanniemi, affärsområdesdirektör

Finnvera delar risken med andra finansiärer och
bankerna har en stor roll i finansieringsarrangemangen.
Innan ett finansieringsbeslut fattas bedömer Finnvera
företaget som helhet, dess förutsättningar att nå
framgång, affärsverksamheten, konkurrenskraften och
hur företaget klarar av ekonomiska förpliktelser.
Beslutet om finansiering och Finnveras
finansieringsandel fattas på basen av denna bedömning.

den nödvändiga självfinansieringsandelen, företagarens
eller företagets kreditstörningar, den hårda
konkurrensen i branschen eller att företaget inte anses
ha förutsättningar för lönsam affärsverksamhet.

Vid utgången av 2014 uppgick ansvarsstocken inom
SMF-företagsfinansiering till sammanlagt 2,8 miljarder
euro (2,9).

Finnvera får årligen cirka 20 000 ansökningar från SMFföretag varav cirka 80 procent beviljas finansiering.
Grunden till ett avslag kan bland annat vara avsaknad av

Det alltjämt stora antalet konkurser är ett bevis på den
utmanande ekonomiska situationen. Under 2014 gick
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sammanlagt 497 kundföretag (481) i konkurs. Företaget
med det största ansvarsbeloppet var Talvivaara.

Finansiering för driftskapital och små projekt
En ännu större del av den beviljade SMF-finansieringen
var finansiering av driftskapital och
betalningstidsarrangemang. Efterfrågan på finansiering
för investeringar och företagsarrangemang var mindre
än föregående år.

Finnvera dessa områden med sammanlagt 69 miljoner
euro.

Den beviljade finansieringen för tillväxt och
internationalisering uppgick till 440 miljoner euro år
2014. Finansieringen ökade med 6 procent jämfört med
föregående år.

År 2014 uppgick finansieringen till lokala småföretag till
116 miljoner euro. Beloppet ökade med 3 procent jämfört
med föregående år.

Finansieringen som Finnvera beviljade företag på
hemmamarknaden uppgick till 437 miljoner euro under

Statsrådet gav i juni 2014 Finnvera befogenheter att
teckna masskuldebrevslån emitterade av bolag som
klassas som små och medelstora företag enligt EU:s
definition. I slutet av 2014 utökades befogenheterna och

rapportperioden. Ökningen var cirka 47 procent jämfört
med 2013. Under 2014 hade 8 områden i Finland
genomgått en plötslig strukturomvandling. Tillsammans
med andra offentliga och privata aktörer finansierade

från början av år 2015 har Finnvera kunnat finansiera
företag som är större än EU:s definition upp till en
omsättning på 300 miljoner euro. Teckningar kan totalt
göras till ett belopp av 600 miljoner euro.

Tillsvidare har SMF-företagens emissioner, som Finnvera skulle ha kunnat delta i, varit få.

Under rapportperioden inleddes i samarbete med Finpro
och Tekes finansieringsprogrammet Team Finland
LetsGrow som riktar sig till SMF-företag och sporrar
tillväxtföretag till internationalisering. Finnvera
fortsatte med programmet Finansiering av exporthandel

som inleddes 2012 och som är avsett för SMF-företag.
Syftet med programmet är att förbättra SMF-företagens
kunskaper om olika verktyg för finansiering av
exportaffärer.

Smidigare finansieringstjänster
I slutet av 2014 förbereddes en ny kreditpolitik i enheten
för SMF-finansiering. Den innebär att Finnvera från och
med 2015 kan erbjuda ännu flexiblare
finansieringslösningar särskilt till nya, under tre år
gamla företag och företag som eftersträvar tillväxt
genom internationalisering. Brist på säkerheter är ofta
orsaken till att banken inte beviljar ett företag
finansiering och därför ökar Finnvera under 2015 stegvis
sin finansiering utan säkerhet.

Bolagets nya regionorganisation inledde sin verksamhet
i september under rapportperioden och samtidigt
tillsattes ett riksomfattande team för att tillgodose
finansieringsbehoven hos företag som växer och
internationaliseras samt en servicecentral som sköter
småföretags finansieringsärenden. Vår verksamhet
utvecklas kontinuerligt för att SMF-företag ska få
tillgång till ännu bättre finansieringstjänster än tidigare.

8

ÅRSREDOVISNING 2014

AFFÄRSVERKSAMHETEN

Exportfinansiering
Syftet med Finnveras exportfinansiering är att främja
finländska företags förutsättningar att bedriva
exporthandel. Finnvera erbjuder internationellt
konkurrenskraftiga tjänster till exportföretag och
banker som finansierar export. Till tjänsterna hör bl.a.
exportgarantier för export- och projektrisker,
finansiering och ränteutjämning av exportkrediter samt
kreditförsäkringar för export med kort betalningstid.
Med hjälp av garantier kan företagen minska de politiska
och kommersiella riskerna i anslutning till export och på
detta sätt förbättra möjligheterna till finansiering för
exportaffärer.

Exportgaranti- och exportkreditverksamheten är
internationellt reglerad. I OECD:s exportkreditavtal
fastställs villkoren för offentligt understödda
exportkrediter med en löptid på två år eller mer, bland
annat gällande kontantandelen och kredittidens längd.
Separata bestämmelser finns för vissa branscher och
projekt, till exempel för fartygskrediter och krediter för
sektorn för förnybar energi. Finnvera undersöker alltid
mållandets och köparnas kreditvärdighet fall för fall. En
förutsättning för att garantier eller finansiering ska
beviljas är att affärerna som finansieras ska gynna
Finlands nationalekonomi.

Finnvera beviljar garantier till högriskländer och undersöker köparnas och borgensmännens
kreditvärdighet.

Finnveras exportgarantier omfattar inget stöd.
Kunderna betalar en garantiavgift enligt den risk som är
förknippad med projektet.

I slutet av 2014 uppgick ansvarsstocken för Finnveras
exportgarantier och specialborgen till sammanlagt 12,2
miljarder euro. Detta innebar en ökning med 17 procent
från föregående år. Från och med 2010 har
helhetsansvaret inom exportfinansiering ökat med 41
procent. Ökningen beror bl.a. på den internationella
krisen på finansmarknaden, regleringen som gäller
bankerna och den hårdare internationella konkurrensen
mellan exportörerna samt de stora fartygsaffärerna som
genomfördes under rapportperioden.

Finnveras dotterbolag Finlands Exportkredit kan
erbjuda finansiering av export- och fartygskrediter med
fast eller rörlig ränta. Finansieringen grundar sig på
Finnveras kapitalanskaffning. Finlands Exportkredit
administrerar dessutom ränteutjämningssystemet för
offentligt understödda exportkrediter. Med hjälp av
detta system förstärks finansinstitutens förutsättningar
att ordna långfristig exportfinansiering med fast ränta.
Vid ränteutjämning finansieras krediten av den bank
som arrangerar exportkrediten och banken ingår ett
ränteutjämningsavtal med Finlands Exportkredit.

Maximibeloppet för exportgarantier och specialborgen
höjdes under rapportperioden från 12,5 miljarder till 17
miljarder euro. Tack vare detta kan Finnvera i
fortsättningen delta i finansieringsarrangemang som
gäller finländska företags exportaffärer.

Finansieringen av exportkrediter sk
sker
er i samarbete mellan Finnv
Finnvera
era och
bank
bankerna
erna
Finnvera underlättar finansieringsarrangemangen för
utländska kunder som köper finländska kapitalvaror
genom att finansiera exportkrediter. Bankerna har en
central roll i ordnandet av finansiering av exportaffärer:
banken som köparen valt ordnar långfristig exportkredit
med OECD-villkor för kunden. Banken förhandlar med

Finnvera och Finlands Exportkredit om ett kreditavtal
som uppfyller villkoren och förvaltar dessutom
krediten. I arrangemanget överför banken
exportkrediten till Finlands Exportkredit för att
finansieras. Finnveras köparkreditgaranti är alltid en
förutsättning för att få finansiering.
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Antalet exportgarantiofferter ökade
Inom exportfinansieringen sjönk antalet ansökningar,
men antalet offerter ökade däremot med ungefär hälften
jämfört med föregående år.

föregående år ökade antalet offerter till industriländer
och Latinamerika mest. Deras andel uppgick till
sammanlagt 86 procent. De största garantibeloppen
offererades till Förenta Staterna, Finland och Tyskland.

Finnveras exportgaranti- och specialborgensofferter
steg till 5,0 miljarder euro (3,3).

År 2014 trädde garantier i kraft för sammanlagt 4,0
miljarder euro (2,7), varav majoriteten, dvs. 94 procent
gällde utländsk risktagning. Jämfört med föregående år
skedde inga nämnvärda förändringar i antalet projekt,
projektens omfattning eller kundkretsen.

Av de offererade garantierna gällde 88 procent
traditionella finländska branscher inom
kapitalvaruexport, som till exempel varvsindustrin,
telekommunikation och skogsindustrin. Jämfört med

Exportgarantier äv
även
en för inhemska exportrelaterade inv
investeringar
esteringar
Stora finländska industriföretag kan i fortsättningen
beviljas exportgarantier för inhemska långfristiga
krediter som beviljats av banker för inhemska
investeringar. Projekten ska ge upphov till eller gagna
exportindustrin. Lagändringen trädde i kraft den 1
september 2014.

Efter ändringen kan Finnvera delta i
finansieringsarrangemang för investeringar i hemlandet
som gagnar export. Detta ger finländska företag ett
jämnstarkare konkurrensläge när de erbjuder sina
produkter för investeringar i exportindustrin som
genomförs i hemlandet.

"Tidigare har vi inte kunnat bevilja garantier för
storföretagens inhemska projekt. Det har varit lönsamt
att köpa de maskiner och anordningar som behövs för
projektet av en utländsk leverantör, eftersom
exportgarantin som beviljats av leverantörens inhemska
exportgarantianstalt då har kunnat utnyttjas. Finländska
utrustningsleverantörer har då kunnat förlora affärer till
sina konkurrenter. Vår möjlighet att bevilja
exportgarantier även för inhemska affärer
stärkerleverantörernas konkurrensläge och
sysselsättningen i Finland främjas."
- Topi Vesteri, vice verkställande direktör
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Finnv
Finnveras
eras och Finlands Exportkredits vverksamhet
erksamhet utv
utvecklas
ecklas k
kontinuerligt
ontinuerligt
Finnveras uppgift är att erbjuda finländska
exportföretag konkurrenskraftiga
exportfinansieringstjänster. En förutsättning för detta är
att verksamheten ständigt utvecklas. År 2014 började vi
bevilja garantier för inhemska investeringar som gäller
export. Under rapportperioden bereddes också en
framställning till statsrådet om återfinansieringsborgen.
Framställningen behandlas av riksdagen och beslutet

torde fås under 2015. Under rapportperioden utredde vi
också möjligheten att finansiera små exportkrediter.

Uppföljningen av de viktigaste konkurrentländerna
gjordes genom att jämföra Finnveras tjänster med
motsvarande system som används i
konkurrentländerna.
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AFFÄRSVERKSAMHETEN

Kapitalinvesteringar
Finnvera gör investeringar i nystartade teknologiföretag
samt i teknologiintensiva eller innovativa serviceföretag
som har förutsättningar att utvecklas till internationella
tillväxtföretag. Investeringsverksamheten möjliggör,
sätter i gång och påskyndar företagens tillväxt och
inträde på den internationella marknaden genom att
stärka företagens eget kapital.

I enlighet med de riktlinjer som Finnveras styrelse dragit
upp avstår bolaget stegvis från sina kapitalinvesteringar
i regionala fonder. Utöver sin direkta
investeringsverksamhet hade Finnvera i slutet av 2014
fondplaceringar i sammanlagt åtta regionala fonder.

Affärsängelverksamheten som Finnvera administrerar
överfördes i början av 2013 till FiBAN ry (Finnish
Business Angels Network) som grundades 2011 av
finländska affärsänglar. För att säkerställa att
verksamheten fortsätter har Finnvera stött utvecklingen
av FiBAN:s affärsängelverksamhet. FiBAN:s nätverk av
affärsänglar har tillgång till eventuella
investeringsobjekt från FiBAN:s eget projektflöde, men
även från bland annat Finnveras projektflöde.

Finnveras verksamhet siktar på att aktivt öka ägarvärdet
i målföretaget och bolaget deltar bland annat i
företagens styrelsearbete. I målföretagen agerar
Finnvera som minoritetsinvesterare och i
finansieringsrundan deltar alltid även andra finansiärer.

Under 2014 samlade Finnveras målföretag in mer än 60
miljoner euro i nytt privat kapital. Under åren
2006–2014 gjorde Finnvera direkta kapitalinvesteringar
i sammanlagt 228 målföretag. Sammanlagt har privata
investerare investerat mer än 260 miljoner euro i Seed
Fund Veras investeringsobjekt.

Kapitalinvesteringsverksamheten har organiserats via
Finnvera Abp:s dotterbolag Veraventure Ab (100
procent) och Seed Fund Vera Ab (94 procent).

Antalet kapitalinv
kapitalinvesteringar
esteringar fortsättningsvis högt
Efterfrågan på kapitalinvesteringsfinansiering har varit
på en hög nivå alltsedan verksamheten inleddes 2005. År
2014 ansökte sammanlagt 116 (134) företag om
investering.

finansierade projekten var 12 (19) nyinvesteringar till ett
totalbelopp om sammanlagt 3 miljoner euro (5). Antalet
uppföljningsinvesteringar var 82 (66) och de uppgick till
sammanlagt 12 miljoner euro (11).

Antalet investeringar ökade något jämfört med
föregående år och antalet direkta investeringar var
94 (85). Mätt i euro var investeringarna något mindre än
föregående år, dvs. 16 miljoner euro (16). Av de

År 2014 lösgjordes sammanlagt 11 målföretag fullständigt
eller delvis och såldes vidare antingen till en industriell
köpare eller en annan kapitalinvesterare. 8 målföretag
gick i konkurs.

Finnv
Finnvera
era sålde sin andel i Vigo-fonderna till TTek
ekes
es K
Kapitalinv
apitalinvestering
estering Ab
I enlighet med de riktlinjer som arbets- och
näringsminister Jyrki Häkämies drog upp hösten 2012
avstod Finnvera från sin nystartade
fondinvesteringsverksamhet år 2014. Samtidigt inledde
Tekes motsvarande verksamhet som genomfördes via
Tekes Kapitalinvestering Ab. Finnveras fondandelar i
sammanlagt sex Vigo-acceleratorfonder såldes till Tekes
Kapitalinvestering Ab under 2014. Även ägarandelarna i
fem regionala fonder såldes till privata investerare.

Finnvera förhandlar fortfarande om försäljningen av
ägarandelar i sina fonder i aktiebolagsform till privata
aktörer.

Finnvera idkar direkt investeringsverksamhet i
nystartade teknologiinriktade små företag och gör
nyinvesteringar och uppföljningsinvesteringar fram till
utgången av 2017.
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NYCKELTAL

Nycketal
Finnverakoncernen

2014

2013

2012

2011

2010

Räntebidrag samt provisionsintäkter och -kostnader (netto), mn
euro

190,2

189,8

174,6

157,9

154,2

Administrationskostnader, mn euro

40,7

42,8

42,7

42,0

41,4

Nedskrivningar på fordringar samt borgens- och garantiförluster,
mn euro

97,5

111,6

125,0

87,3

74,6

Kreditförlustersättning från staten, mn euro

63,7

48,0

49,7

31,9

25,4

Rörelsevinst eller -förlust, mn euro

102,0

75,1

54,1

62,3

62,0

Räkenskapsperiodens resultat, mn euro

101,3

74,5

53,4

59,7

62,9

Avkastning på eget kapital, %

11,3

9,3

7,3

9,3

10,5

Avkastning på totalkapital, %

1,8

1,8

1,6

2,4

2,4

Självförsörjningsgrad, %

14,4

18,4

20,3

24,7

23,8

Kapitaltäckningsgrad, %, Tier 2, % *

18,6

16,9

16,3

15,5

14,6

Kostnads-/intäktsrelation, %

25,7

27,0

27,6

29,2

30,4

6 628,6

4 603,5

3 807,8

2 890,2

2 664,1

956,0

848,5

771,8

714,8

633,5

703,1

594,8

513,3

455,8

374,6

394

399

411

413

418

1 003

827

933

1 051

1 029

1 265

1 409

1 555

1 660

1 731

– Borgensstock, mn euro

988

1 047

1 068

1 093

1 065

– Ansvarsstocken för exportgarantier och borgen

385

353

315

368

338

Nyetablerade företag, st.

3 247

3 473

3 123

3 397

3 611

Nya arbetstillfällen, st.

8 105

8 663

8 660

10 159

8 994

Offererade exportgarantier och specialborgen, mn euro

5 034

3 327

5 272

3 722

2 264

Ansvar totalt, mn euro

12 216

10 651

10 889

9 997

8 593

28 800

29 700

30 000

29 900

29 300

376

382

393

391

397

Balansomslutning, mn euro
Eget kapital, mn euro
- varav fria fonder, mn euro
Antal anställda vid räkenskapsperiodens utgång
Finnvera Abp, SMF-finansiering
Beviljad finansiering, mn euro
Ansvarsstock enligt balansräkningen och åtaganden utanför
balansen i slutet av räkenskapsperioden
– Kreditstock, mn euro

Finnvera Abp, exportfinansiering

Finnvera Abp, kunder och personal
Antal kunder, SMF-företagsfinansiering och exportfinansiering
totalt
Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden
**Kapitaltäkningsgrad 2010–2012 beräknad enligt standarden Basel II.
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