VAKUUTTAVAA TURVAA – GARANTIA
Vakuutusosakeyhtiö Garantia on takausvakuutuksiin erikoistunut
kotimainen vakuutusyhtiö, joka tarjoaa kattavan valikoiman takaustuotteita. Garantian takaus voi liittyä esimerkiksi yrityksen tai yhteisön rahoitukseen ja liiketoiminnan velvoitteisiin tai yksityishenkilön asumisen
rahoitukseen.
Garantian lainatakaus myönnetään useimmiten vieraan pääomanehtoisen lainan vakuudeksi. Limiittipohjaiset takausratkaisut ovat hyvä vaihtoehto toistuviin
takaustarpeisiin. Garantialla on myös kattava valikoima erikoistakauksia, joiden
avulla voidaan löytää asiakkaalle parhaiten sopiva takausratkaisu. Pyrimme jatkuvasti vastaamaan asiakkaidemme asettamiin haasteisiin uusilla tuotteilla.
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TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

GARANTIA SÄILYTTI
VAKAVARAISUUTENSA

Suomessa ja myös koko eurovutettu ennakoitua paremmasta
alueella edellisvuonna alkanut tamaksutulon kehityksestä huolilouden elpyminen pysähtyi vuomatta. Yhtiön vakavaraisuuspääden 2011 jälkipuoliskolla. Eurooma säilyi kuitenkin ennallaan,
alueen kyvyttömyys ratkaista jo
mikä yhdessä vastuiden alenejonkin aikaa tiedossa olleet heimisen kanssa vahvisti suhteellista
koimpien euromaiden valtioiden
vakavaraisuutta.
velkaongelmat ovat johtaneet
Yhtiön tärkeät pitkäaikaiset
Mikael Englund
uuteen rahoitusmarkkinakriisiin.
kehityshankkeet ovat edistyneet.
Vakuutusosakeyhtiö Garantia
Tämä on näkynyt rahamarkkinoiMuun muassa yhtiön tärkeimmän
den uutena kiristymisenä, mihin
vakuutustuotantojärjestelmän ja
osaltaan on vaikuttanut myös
joidenkin Solvenssi II -valmiuksien
meneillään olevat vakavaraisuus- ja muiden valvontavaatikohottamiseen tähtäävien projektien valmistuessa yhtiön
musten tiukentaminen. Kohtuullista luottoriskiä edustavien
resursseja voitaneen ohjata muualle, erityisesti yhtiön riskienliikkeeseenlaskijoiden velkainstrumenttien korot ovat kuitenhallintajärjestelmien ja asiakasliiketoiminnan kehittämiseen.
kin laskeneet erittäin alhaisiksi ja ainakin parhaiden valtioiden
Vaikeasta toimintaympäristöstä ja heikoista suhdannelainojen reaalikorot ovat nyt selvästi negatiivisia.
näkymistä huolimatta yhtiö säilytti vuoden 2010 lopulla julGarantiassa päätuotteen, eläkelainojen takauksen kysyntä
kaistun kansainvälisen julkisen luottoluokituksen. Se paransi
hiipui loppuvuotta kohden. Tämä johtui lähinnä käytettävästä
yhtiön suhteellista kilpailuasemaa useiden potentiaalisten
korkonoteeraustekniikasta, jossa Euroopan kriisivaltioiden laiasiakkaiden ja kilpailijoiden luottoluokitusten heikennyttyä.
nojen korot vaikuttavat lainakorkoihin välittömästi. TeollisuuVaikka kulunut vuosi olikin niin korvausmenolla kuin siden erittäin alhainen investointitasokaan ei tue pitkäaikaisten
joitustoiminnan tuotolla mitaten yksi yhtiön lähihistorian
lainojen kysyntää. Yhtiön toisen päätuotteen, asuntolainojen
heikoimmista, yhtiö pystyi tekemään positiivisen tuloksen ja
täytetakausten kysyntä sen sijaan elpyi hieman edellisvuosamalla säilyttämään vakavaraisuutensa ja osingonmaksudesta, mikä johtui lähinnä tuotteen ehtoihin tehdyistä muukykynsä. Pidän vuoden aikana saavutettuja tuloksia rohkaitoksista.
sevina. Yhtiö on taas osoittanut, että se täyttää vaikeinakin
Maksutulo säilyi edellisvuoden tasolla vuonna 2011. Kuluaikoina keskeisten sidosryhmiensä tärkeimmät odotukset ja
van vuoden 2012 kysyntänäkymät päätuotteiden osalta ovat
säilyttää korvausten maksukyvyn erinomaisena sekä päätuotkohtalaiset. Yhtiö varautuu kuitenkin maksutulon maltilliseen
teidensa tarjonnan häiriöttömänä.
laskuun lähitulevaisuudessa, koska markkinoiden kehitys on
Haluan kiittää kaikkia sidosryhmiämme, erityisesti asiakkaipoikkeuksellisen epävarmaa.
tamme ja Garantian henkilökuntaa hyvän yhteistyön merkeisKorvauskulut kasvoivat vuonna 2011 selvästi edellisvuosä sujuneesta vuodesta 2011. Sen aikana tehty työ näkynee
desta ja ylittivät myös hieman budjetoidun määrän. Tämän ja
myös tulevina vuosina entistä parempana asiakaspalveluna
sijoitusten heikon tuoton vuoksi kaikkia tulostavoitteita ei saaja korkeatasoisempana sidosryhmäinformaationa.

YHTIÖ SÄILYTTI KANSAINVÄLISEN JULKISEN LUOTTOLUOKITUKSENSA VAIKEASSA
TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ.
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ENERGIAA
LAHDESTA
VAIKKA LAPPIIN
Lahti Energia haluaa olla Suomen nopeimmin
kasvava energiayhtiö. Oikeita asioita täytyy tehdä
oikealla tavalla – joskus jopa ensimmäisenä
maailmassa.
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Lahti Energian uusi voimalaitos Kymijärvi II on ollut koekäytössä viime vuoden puolelta. Tarpeeksi pitkä koeaika takaa
laitoksen toimivan moitteettomasti, kun se otetaan käyttöön
ensi huhtikuussa.
Se aloittaa uuden ajan energiantuotannossa, sillä Kymijärvi
II on tiettävästi maailman ensimmäinen pelkästään kierrätyspolttoainetta käyttävä kaasutusvoimalaitos.
– Fossiilisten polttoaineiden käyttöä rajoitetaan tulevaisuudessa. Meidän pitää etsiä uusia ratkaisuja tuotantomme
turvaamiseksi. Lahden alueella ei ole turvetta, ei vesivoimaa,
mutta sijaintimme on logistisesti erinomainen, viestintäjohtaja
Jaana Lehtovirta kertoo.
Toisaalta Lahti Energia on kaasuttanut jätteistä tuotettua
kierrätyspolttoainetta pienessä mittakaavassa kivihiilivoimalassaan jo vuodesta 1998. Kokemukset ovat olleet hyviä.
Voimalaitos maksoi noin 160 miljoonaa euroa. Se on jopa
vähemmän kuin voimalaitokset yleensä. Projektin rahoituskuvioissa on mukana muun muassa Euroopan ja Pohjoismaiden investointipankit sekä TEM ja EU.
– Kaikki rahoittajat lähtivät mukaan, koska arvostivat tätä
hanketta, talousjohtaja Eila Lindström toteaa.

RAHOITUSLEASING
AUTTAA KUNTIA
HALLITSEMAAN RISKEJÄ
Kuntien näkymät tulevaisuuteen eivät ole kirkkaita ja investointeihin liittyy epävarmuutta.
Rahoitusleasing ja jäännösarvotakaus auttavat osaltaan pitämään riskit kurissa.

Kuntakenttä on murroksessa. Samalla väki ikääntyy ja ihmisten palveluntarpeet muuttuvat. Nykyinen päiväkoti voi viidentoista vuoden päästä olla jotain muuta tai jossain muualla.
Seinien on siis joustettava ja mukauduttava niiden sisällä
tapahtuvaan toimintaan.
Myös korkealla tasolla pysyvät investointitarpeet ja tiukka
talouskuri ohjaavat kuntia miettimään uusia toimintamalleja.
Ne haluavat entistä harvemmin omistaa käyttämänsä kiinteistöt. Palvelupohjaiset elinkaarimallit yleistyvät, koska siten
voidaan optimoida kustannuksia pitkällä aikavälillä ja jakaa
kiinteistöjen omistamiseen liittyviä riskejä.
Tällöin rahoitusmalliksi sopii hyvin leasingrahoitus, jolloin
kohteet säilyvät rahoittajan omistuksessa.
– Leasingin avulla rahoitus saadaan paremmin vastaamaan kohteiden taloudellista ja teknistä käyttöikää, toteaa
Kuntarahoituksen osastonjohtaja Juha-Pekka Ketola.

EI SIDO PÄÄOMIA OMISTAMISEEN
Kuntarahoitus tarjoaa rahoitusleasingiä asiakkailleen, kunnille,
kaupungeille, kuntayhtymille ja kuntien omistamille yhtiöille
vaihtoehtona perinteiselle taselainalla rahoittamiselle.
Kuntarahoitus ei kuitenkaan voi ottaa jäännösarvoriskiä.
Yhtiön yhteistyökumppani tässä on Garantia, joka vastaa koh-
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teeseen sopimuskauden päättyessä liittyvästä riskistä määritellyn jäännösarvon mukaan.
– Jäännösarvotakaus on yksi työkalu, joka osaltaan vähentää kiinteistöihin ja irtaimistoon liittyvää riskiä, Juha-Pekka
Ketola sanoo.
Leasinginmallin etuja on muun muassa sen hinnoittelun
läpinäkyvyys ja kohtuulliset marginaalit. Leasingratkaisu myös
helpottaa budjetointia ja rahoituksen suunnittelua.

TILAELEMENTEISTÄ JOUSTAVUUTTA
Monissa kunnissa taseen ulkopuolinen rahoitus on lisääntynyt rahoitustarpeiden kasvaessa. Eniten kysyntää on yksittäisten isompien kohteiden kuten tilaelementtien leasingjärjestelyistä.
– Kuntien ongelmina on usein se, että tilantarve voi muuttua äkillisesti. Ratkaisuksi voi käydä tilaelementtiratkaisu,
jonka voi olosuhteiden muuttuessa siirtää uuteen paikkaan,
Ketola kertoo.
Tällaiset siirreltävät tilaelementit, parakkien ja paikallarakennettujen rakennusten välimuoto, yleistyvätkin kunnissa. Niitä käytetään esimerkiksi päiväkoteina tai kouluina.
Yli puolet tilaelementtikohteista toteutetaan leasingrahoituksella.

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS
MARKKINATILANNE

VAKUUTUSTOIMINNAN TULOS

Muutaman vuoden takaisesta finanssikriisistä hyvin vauhtiin päässyt elpyminen kääntyi Euroopassa uudeksi rahoitusalan kriisiksi monien lähinnä Etelä-Euroopan valtioiden
velkaongelmien vuoksi. Syksyä kohti syventyneen kriisin
vaikutukset näkyivät kesän 2011 jälkeen paitsi sijoitusten
heikkona arvon kehityksenä, myös takaustuotteiden hiljaisena kysyntänä. Erityisesti yhtiön päätuotteen, eläkelainojen takauksen kysyntä heikkeni vuoden loppua kohti. Myös
vahinkojen määrä kasvoi loppuvuodesta oltuaan laskussa
vuoden 2009 loppupuolelta lähtien.

Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta oli
2,3 (5,9) miljoonaa euroa ja siirto tasoitusvastuuseen oli
2,3 (6,3) miljoonaa euroa.

VAKUUTUSTOIMINTA
Garantian takausvakuutuskannan kokonaisvastuu oli vuoden alussa 1 362 miljoonaa euroa ja vuoden päättyessä
1 274 miljoonaa euroa. Kaikkiaan voimassa olevia vakuutuksia oli tilikauden päättyessä 689 kappaletta. Vuotta aikaisemmin vastaava luku oli 789 kappaletta.
Vakuutuskannan tasoitusmäärä oli vuoden lopussa 54,6
miljoonaa euroa oltuaan vuoden alussa 52,3 miljoonaa euroa. Yhtiön vakavaraisuuspääoma oli vastaavasti 82,6 (82,7)
miljoonaa euroa ja vastuunkantokyky 753 % (748 %).

VAKUUTUSMAKSUT
Vakuutusliikkeen bruttomaksutulo oli 13,5 miljoonaa euroa
vuonna 2011, kun se vuotta aiemmin oli 13,6 miljoonaa
euroa. Menevän jälleenvakuutuksen osuus maksutulosta
oli 1,7 (1,6) miljoonaa euroa.

KORVAUKSET
Vuonna 2011 sattui 71 (79) vahinkotapahtumaa, joiden
johdosta maksettiin korvauksina yhteensä 5,9 (5,0) miljoonaa euroa. Tästä summasta kirjattiin regressisaamisiin
0,1 (1,6) miljoonaa euroa. Tilikauden aikana ja sitä aikaisemmin maksetuista korvauksista saatiin perittyä takaisin
2,8 (3,4) miljoonaa euroa. Tästä summasta kohdistui regressisaamisiin 1,7 (2,0) miljoonaa euroa. Tämän lisäksi
Garantialle esitettiin 5,0 miljoonan euron korvaushakemus,
joka yhtiön näkemyksen mukaan on perusteeton. Yhtiötä
kohtaan ei ole esitetty muita vaateita, eikä yhtiöllä ole meneillään oikeudenkäyntejä.
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SIJOITUSTOIMINTA
Sijoitustoiminnan kirjanpidollinen nettotuotto oli 1,6 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin vastaava luku oli 4,2
miljoonaa euroa. Samaan aikaan sijoitusomaisuuden arvostusero supistui 7,7 miljoonasta eurosta 5,3 miljoonaan
euroon. Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin oli -0,8
(7,3) miljoonaa euroa eli -0,8 % (8,2 %).

RISKIT JA RISKIENHALLINTA
Riskienhallinta on keskeinen osa yhtiön toimintaa ja suuri osa yhtiön ydinprosesseista on suunniteltu riskien hallinnan näkökulmasta. Yhtiön hallitus vahvistaa vuosittain
suunnitelman sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta
sekä seuraa yhtiön riskiaseman kehitystä ja riskipääoman
riittävyyttä säännöllisesti. Yhtiön riskienhallinta organisoitiin
uudelleen vuoden 2011 lopulla ottaen huomioon mm.
riskienhallintatoiminnon riippumattomuus liiketoiminnasta sekä viimeaikoina tapahtuneet ja ennakoitavissa olevat
muutokset vakuutusyhtiöiden viranomaisvalvonnassa.
Vakuutustoimintaan liittyvien riskien keskeisiä hallintakeinoja ovat luottoriskien huolellinen tutkiminen ja arviointi
ennen riskin ottamista, riskien riittävä hajauttaminen, vastavakuusjärjestelyt ja suurten riskien jälleenvakuuttaminen.
Myös samojen vastapuolien aiheuttama riski vakuutus- ja
sijoitustoiminnassa huomioidaan kokonaisriskin hallinnassa.
Yrityksille suunnatuissa takaustuotteissa riskien arviointi
ja hallinta perustuu yhtiön omaan luottoluokitusjärjestelmään ja siihen liittyvään yritysten huolelliseen tutkimiseen.
Yhtiön oma luottoluokitusjärjestelmä on ollut käytössä vuodesta 1993, ja siihen perustuvat oleellisilta osin nykyisin
käytössä olevat riskipääoman allokaatiojärjestelmä, takausvakuutusten hinnoittelu sekä kokonaisriskinoton määrän
mittaaminen. Osana riskienhallintaa ja vahingontorjuntaa
asiakasyritysten luottoluokitukset päivitetään säännöllisesti
ja tarvittaessa käynnistetään vahingontorjuntatoimenpiteet.
Yhtiön jälleenvakuutuksilla ja turvaavilla vastavakuuksilla
kattamaton vastuumäärä oli tilivuoden lopussa 819 (831)
miljoonaa euroa.

Myös sijoituksiin liittyvää kokonaisriskin määrää arvioidaan käyttäen yhtiön omaa laskentamallia, joka perustuu
markkinaindekseistä laskettuihin riskeihin. Näin laskettu
markkinariskin määrä saa olla korkeintaan toimintapääoman vähimmäismäärän ylittävän toimintapääoman määrän suuruinen. Sijoitusten VaR-luku 31.12.2011 oli 16,3
(18,4) miljoonaa euroa.
Operatiivisten riskien hallinta perustuu toimintaohjeistuksen jatkuvaan kattavuuden arviointiin, päivitykseen ja
ohjeiden soveltamiseen liittyvään koulutukseen. Operatiivisten riskien arviointi- ja hallintajärjestelmän uudistaminen
käynnistettiin vuoden 2011 loppupuolella, ja päivitetty järjestelmä otetaan käyttöön kuluvan vuoden 2012 aikana.
Yhtiön kaikki riskit kattava ja Solvenssi II-valvontakehikon
vaatimukset täyttävä riskien- ja vakavaraisuuden arviointijärjestelmä (ORSA) saataneen käyttöön vuoden 2012 aikana.

LUOTTOLUOKITUS
Yhtiöllä on kansainvälisesti tunnetun luokituslaitoksen luottoluokitus (Standard & Poor’s: A-/Stable outlook), jonka
tuorein päivitys ja luokitusraportti julkaistiin 17.1.2012.

HENKILÖSTÖ
Tilikauden aikana Garantian palveluksessa oli keskimäärin
23 (24) henkilöä. Henkilöstön keski-ikä 31.12.2011 oli
48,6 (47,9) vuotta ja työsuhteen pituus Garantiassa oli
keskimäärin 11 (11) vuotta.

HALLINTO
Garantian varsinainen yhtiökokous valitsi 29.3.2011 hallituksen jäseniksi uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi, joka
kestää valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, Kaj Frimanin, Timo T. Laitisen, Hannu Linnoisen, Esko Rytkösen ja Juho Lenni-Taattolan. Hallituksen
puheenjohtajana on toiminut Timo T. Laitinen ja hallituksen
varapuheenjohtajana Kaj Friman.
Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Mikael Englund ja
varatoimitusjohtajana Jorma Hilden, joka toimi myös toimitusjohtajan sijaisena 31.12.2011 asti. Johtoryhmän ovat
muodostaneet toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Riitta Takala, jonka yhtiön hallitus nimitti toimitusjohtajan sijaiseksi 1.1.2012 lukien, sekä johtajat Hannu
Loponen ja Timo Lehikoinen. Yhtiön aktuaarina on toiminut
Kalervo Koistinen SHV.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 29.3.2011 valittiin tilintarkastajiksi KHT Juha-Pekka Mylén ja KHT Paula Pasanen ja
varatilintarkastajiksi KPMG Oy Ab ja KHT Eija Kauppi-Hakkarainen.

OMA PÄÄOMA
Yhtiökokouksen 29.3.2011 ja hallituksen 22.12.2011
tekemien päätösten mukaisesti vararahastoa alennettiin
10 025 715 eurolla ja koko pääoma siirrettiin sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastoon.

HALLITUKSEN ESITYS
VOITTOVAROJEN KÄYTÖSTÄ
Tilikauden tulos on 1 221 322,93 euroa ja yhtiön voitonjakokelpoinen oma pääoma 4 751 342,79 euroa. Yhtiön
hallitus ehdottaa, että voitto siirretään edellisten tilikausien
voitto- ja tappiotilille ja osinkoa maksetaan 20 euroa/osake
eli yhteensä 1 200 000 euroa.

NÄKYMÄT VUODELLE 2012
Syksyllä 2011 nopeasti heikentyneen suhdannetilanteen
ei odoteta nopeasti korjaantuvan, ellei euroalueen ongelmavaltioiden lainakriisiä saada nopeasti ja uskottavasti ratkaistuksi. Eläkelainojen takausten kysyntä säilyy alhaisella
tasolla, ellei eläkelainojen korkonoteeraustekniikkaa saada
uudistettua sellaiseksi, etteivät kriisimaiden valtiolainojen
jälkimarkkinanoteeraukset suoraan vaikuta eläkelainojen
korkoihin.
Vaikka yhtiön tuotteiden kysyntänäkymät ovat korkeintaan kohtalaiset, voidaan arvioida, että niin vakuutusyhtiöitä kuin pankkejakin koskevan regulaation nopea lisääntyminen yhdessä erittäin kireän pääomamarkkinatilanteen
kanssa toisaalta vähentää alan kilpailua ja toisaalta lisää
kustannuksia. Vuonna 2012 yhtiön maksutulon kasvu jäänee parhaimmillaankin maltilliseksi. Ellei uutta käännettä
huonompaan nähdä, ei vahinkomäärän kuitenkaan merkittävästi odoteta kasvavan edellisvuodesta.
Sijoitusmarkkinoiden näkymät ovat poikkeuksellisen
haastavat, ja kohtuullisen likviditeetin ja positiivisen reaalituotto-odotuksen tarjoavia sijoituskohteita on erittäin vähän
tarjolla.
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TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET
Tilinpäätös on laadittu kirjanpito-, osakeyhtiö- ja vakuutusyhtiölakien mukaisesti sekä vakuutusyhtiöitä valvovien viranomaisten
päätöksiä, määräyksiä ja ohjeita noudattaen.

VAKUUTUSMAKSUT
Vakuutusmaksutuloon on kirjattu vakuutusmaksut niiltä vakuutussopimuksissa sovituilta vakuutusmaksukausilta, jotka ovat alkaneet tilikauden aikana. Vakuutusmaksutulosta on vähennetty
luottotappiona ne vakuutusmaksusaamiset, joista ei todennäköisesti saada suoritusta.

AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN
ARVOSTUS JA JAKSOTUS

ULKOMAANRAHAN MÄÄRÄISET ERÄT
Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilinpäätöksessä sijoitusten käyvät arvot on
muutettu euroiksi tilinpäätöspäivän kurssiin.

Aineettomina oikeuksina on aktivoitu tietokoneohjelmien käyttöoikeudet ja muina pitkävaikutteisina menoina käyttöomaisuuden kiinteistöosakkeen perusparannusmenot sekä vakuutusjärjestelmän kehitystyöstä aiheutuneet menot. Ne on esitetty
taseessa suunnitelman mukaisilla poistoilla vähennetyn hankintamenon määräisinä.

SELOSTUS SIITÄ, MITEN HENKILÖKUNNAN
ELÄKETURVA ON JÄRJESTETTY

SIJOITUSTEN JA SAAMISTEN
ARVOSTAMINEN TASEESSA

SUUNNITELMAN MUKAISTEN
POISTOJEN PERIAATTEET

Kiinteistöosakkeet on arvostettu hankintahintaan tai sitä alempaan käypään arvoon.
Osakkeet ja osuudet on arvostettu hankintahintaan, tai jos
käypä arvo on ollut tätä alempi, niin käypään arvoon. Tehdyt
arvonalennukset on palautettu tulosvaikutteisesti siltä osin kuin
sijoituksen käypä arvo tilinpäätöshetkellä ylittää alennetun hankintamenon. Palautukset on tehty enintään alkuperäiseen hankintamenoon saakka.
Rahoitusmarkkinavälineet on lyhyiden velkainstrumenttien
osalta arvostettu hankintahintaan ja valtion obligaatioiden sekä
muiden joukkovelkakirjalainojen osalta hankintahintaan, jota
oikaistaan lainakohtaisesti juoksuaikanaan tasaisesti kohti nimellisarvoa. Mikäli joukkovelkakirjalainan käypä arvo on aikaisemmin tehdyillä arvonalennuksilla vähennettyä hankintamenoa pienempi, alennetaan hankintamenoa tulosvaikutteisesti
arvonalennuksella. Muut rahoitusmarkkinavälineet on arvostettu
hankintahintaan tai sitä alempaan käypään arvoon.
Korvaustapahtuman johdosta syntyneet riidattomat regressisaamiset on kirjattu taseeseen todennäköiseen arvoon noudattaen varovaisuuden periaatetta ja ottaen huomioon yhtiölle
jääneet vastavakuudet.
Vakuutusmaksusaamiset ja muut saamiset on arvostettu nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Aineettomat oikeudet
Atk-ohjelmat
Muut pitkävaikutteiset menot
Perusparannusmenot
Kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet

SELOSTUS MENETELMISTÄ, JOILLA SIJOITUSTEN
KÄYVÄT ARVOT ON MÄÄRITETTY
Kiinteistöosakkeiden markkina-arvot arvioitiin ulkopuolisen arvioitsijan toimesta 30.11.2010. Kiinteistöosakkeiden käypänä
arvona on pidetty arvioitsijan ilmoittamaa arviota vähennettynä
siitä tarkkuusmarginaalin alaraja 10 %.
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Pörssiosakkeiden käypänä arvona on pidetty tilinpäätöspäivän viimeistä saatavilla olevaa jatkuvankaupankäynnin mukaista
ostokurssia tai sen puuttuessa viimeisintä kaupankäyntikurssia.
Joukkovelkakirjalainojen käypänä arvona on pidetty vuoden
viimeisintä ostokurssia tai sen puuttuessa viimeisintä kaupankäyntikurssia.
Muiden sijoitusten käypänä arvona on pidetty todennäköistä
luovutushintaa.

Henkilökunnan eläketurva on järjestetty Eläke-Tapiolasta otetulla TyEL-vakuutuksella. Eläkevakuutusmaksut on kirjattu kuluksi
suoriteperusteisesti.

tasapoisto 5 vuotta
tasapoisto 10 vuotta
menojäännöspoisto 25 %
menojäännöspoisto 25 %

Suunnitelman mukaiset poistot vastaavat evl-poistoja.

VÄLITTÖMÄT VEROT
Tuloslaskelmassa välittömät verot on esitetty suoriteperusteisesti.

MUUT VELAT
Muut velat kuin vakuutustekninen vastuuvelka on merkitty taseeseen nimellisarvoon.

VAKUUTUSTEKNINEN VASTUUVELKA
Vakuutusmaksuvastuu sisältää tilivuonna ja aikaisempina vuosina kertyneestä vakuutusmaksutulosta sen osan, jota vastaava
riski kohdistuu tilivuoden jälkeiseen aikaan.
Korvausvastuu sisältää tilivuoden jälkeen yhtiön suoritettavaksi tulevat korvausmäärät, jotka aiheutuvat tilivuonna tai aikaisemmin sattuneista vahingoista. Korvausvastuuseen sisältyy
tasoitusmäärä, joka on runsasvahinkoisten vuosien varalle laskettu puskuri. Tilinpäätöksessä on sovellettu Finanssivalvonnan
27.1.2010 vahvistamia tasoitusmäärän laskuperusteita.

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
1. TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT 1 000 €
1.1 Vakuutusmaksutulo

2011

2010

Vahinkovakuutus
Ensivakuutus
Kotimaasta
Jälleenvakuutus

13 455
54

13 637
45

Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta

13 508

13 682

1.2 Vakuutusluokkaryhmäkohtainen tulos
Sarakkeet:

1 = Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta
2 = Vakuutusmaksutuotot ennen jälleenvakuuttajien osuutta
3 = Korvauskulut ennen jälleenvakuuttajien osuutta
4 = Liikekulut ennen jälleenvakuuttajien palkkioita ja voitto-osuuksia
5 = Jälleenvakuuttajien osuus
6 = Vakuutustekninen kate ennen yhteistakuuerän ja tasoitusmäärän muutosta

Ensivakuutus
Luotto ja takaus
2011
2010
2009
Jälleenvakuutus
2011
2010
2009
Yhteensä
2011
2010
2009

1

2

3

4

5

6

13 455
13 637
14 428

12 567
12 533
11 152

-5 584
-2 080
-6 905

-3 057
-3 078
-2 860

-1 617
-1 531
-1 184

2 309
5 844
203

54
45
128

29
62
77

0
4
-4

0
0
0

0
0
0

29
66
73

13 508
13 682
14 557

12 596
12 595
11 229

-5 584
-2 076
-6 909

-3 057
-3 078
-2 860

-1 617
-1 531
-1 184

2 337
5 910
276

Tasoitusmäärän muutos
2011
2010
2009

-2 338
-6 360
-1 303

Vakuutustekninen kate
2011
2010
2009

-1
-449
-1 027

1.3 Vakuutusmaksutulosta vähennetyt erät
Luottotappiot vakuutusmaksusaamisista

2011

2010

1

2
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TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
1.4 Sijoitustoiminnan nettotuoton erittely 1 000 €

2011

2010

334
2 549
7
2 891

169
2 772
12
2 953

1 387
862
2 249

1 818
648
2 466

5 140

5 420

0
-177
-2
-179

0
-182
-2
-184

-3 082
-237
-3 319

-63
-939
-1 002

Sijoitustoiminnan kulut yhteensä

-3 498

-1 186

Sijoitustoiminnan nettotuotto

1 642

4 234

2011

2010

1 253
561
1 243
3 057

1 304
568
1 206
3 078

2011

2010

162
3 057
153
3 372

159
3 078
149
3 385

2011

2010

10
13

10
91

Sijoitustoiminnan tuotot
Tuotot muista sijoituksista
Osinkotuotot
Korkotuotot
Muut tuotot
Arvonalentumisten palautukset
Myyntivoitot
Sijoitustoiminnan tuotot yhteensä
Sijoitustoiminnan kulut
Kulut kiinteistösijoituksista
Kulut muista sijoituksista
Korkokulut ja muut vieraan pääoman kulut
Arvonalennukset
Myyntitappiot

1.5 Tuloslaskelman liikekulujen erittely
Vakuutusten hankintamenot
Vakuutusten hoitokulut
Hallintokulut

1.6 Kokonaisliikekulut toiminnoittain
Maksetut korvaukset
Liikekulut
Sijoitustoiminnan hoitokulut

1.7 Tilintarkastajan palkkiot
KPMG Oy Ab
Tilintarkastuspalkkiot
Muut palkkiot
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TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
2. TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 1 000 €
2.1 Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutokset
Aineettomat
hyödykkeet

Aineelliset
hyödykkeet

Yhteensä

Hankintameno 1.1.
Edellisenä vuonna loppuun poistetut
Lisäykset
Vähennykset
Hankintameno 31.12.

1 390
-33
250
0
1 607

580
-15
5
0
569

1 971
-49
255
0
2 177

Kertyneet poistot 1.1.
Edellisenä vuonna loppuun poistetut
Vähennysten kertyneet poistot
Tilikauden poistot
Kertyneet poistot 31.12.

-397
33
0
-130
-494

-461
15
0
-22
-468

-858
49
0
-153
-962

1 113

101

1 215

Jäljellä oleva
hankintameno

Kirjanpitoarvo

Käypä arvo

1 293
1 293

1 293
1 293

2 025
2 025

15 684
74 495
90 179

15 684
74 495
90 179

17 391
77 334
94 725

91 473

91 473

96 750

Kirjanpitoarvo 31.12.2011
2.2 Sijoitusten käypä arvo ja arvostusero
Sijoitukset 31.12.2011
Kiinteistösijoitukset
Muut kiinteistöosakkeet
Muut sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Rahoitusmarkkinavälineet
Yhteensä
Rahoitusmarkkinavälineiden jäljellä oleva hankintameno
sisältää korkotuotoiksi tai niiden vähennykseksi
jaksotettua nimellisarvon ja hankintahinnan erotusta
Arvostusero

-396
5 278
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TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
2.3 Kiinteistösijoitusten muutokset 1 000 €
Kiinteistöosakkeet
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Hankintameno 31.12.

1 293
0
0
1 293

Kirjanpitoarvo 31.12.

1 293

2.4 Omassa käytössä olevat kiinteistöosakkeet
Jäljellä oleva hankintameno
Kirjanpitoarvo
Käypä arvo

1 293
1 293
2 025

2.5 Oman pääoman muutokset

2011

2010

Sidottu
Osakepääoma 01.01. = 31.12.

10 200

10 200

Vararahasto 01.01.
Siirto Sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastoon

10 026
-10 026

0
10 200

0

10 026
20 226

Vapaa
Sijoitetun vapaan oman
pääoman rahasto 01.01.
Siirto Vararahastosta

0
10 026

10 036

0
0

0

Edellisten tilikausien
voitto/tappio 01.01.
Osingonjako

6 530
-3 000

3 530

4 923
-1 200

3 723

Tilikauden voitto / tappio

Oma pääoma yhteensä
2.6 Voitonjakokelpoiset varat
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Tilikauden voitto / tappio
Edellisten tilikausien voitto
Voitonjakokelpoiset varat yhteensä
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10 026

1 221
14 787

2 807
6 530

24 987

26 756

2011

2010

10 026
1 221
3 530
14 777

0
2 807
3 723
6 530

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
3. VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 1 000 €
3.1 Vastuut
Takausvakuutuksen kokonaisvastuu
Takausvakuutuksen kokonaisvastuu vähennettynä
vakuuksien laskennallisilla arvoilla
Leasingvuokravastuusopimukset
Vuokra seuraavalla tilikaudella
Myöhemmin maksettavat vuokrat
Sijoitussitoumukset

2011

2010

1 273 964

1 362 416

819 350

831 343

61
52

88
94

0
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Garantia on saanut 30.12.2011 ilmoituksen mahdollisesta vakuustapahtumasta ja siitä johtuvan 5 000 000 euron
korvausvaatimuksen. Garantia katsoo, että esitetty korvausvaatimus on perusteeton eikä ole kirjannut sitä tunnettujen
vahinkojen varaukseen tilinpäätöksessä.
4. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT
4.1 Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille
maksetut palkat ja palkkiot
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana

2011

2 010

1 955
321
81
2 357

1 934
343
82
2 359

301

273

23

24

Kirjanpitoarvo

Käypä arvo

6 734
2 970
1 720
11 425

8 121
3 096
1 720
12 937

Kirjanpitoarvo

Käypä arvo

2 940
2 940

3 134
3 134

Kirjanpitoarvo

Käypä arvo

681
681

681
681

Kirjanpitoarvo

Käypä arvo

638
638

638
638

5. OMISTUKSIA MUISSA YRITYKSISSÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1 000 €
5.1 Osakkeet ja osuudet
Ishares S&P 500
Ishares Europe 600
Ishares FTSE Bric 50
5.2 Osakerahastot
Fourton Stamina A
5.3 Kiinteistörahastot
Real Estate Fund Finland I Ky
5.4 Korkorahastot
Evli European Investment Grade
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TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
6. VAKAVARAISUUTTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 1 000 €
6.1 Toimintapääoma
Toimintapääoma
Oma pääoma ehdotetun voitonjaon vähentämisen jälkeen
Omaisuuden käypien arvojen ja taseen kirjanpitoarvojen
välinen arvostusero
Aineettomat hyödykkeet
Muut erät

Toimintapääoman vähimmäismäärä
Vakuutustekniseen vastuuvelkaan sisältyvä tasoitusmäärä
Suhteessa täyteen määräänsä %

2011

2010

23 777

23 756

5 278
-1 113

7 703
-993

27 942

30 466

3 500

3 500

54 656
34

52 318
33

Helsingissä, 10. päivänä helmikuuta 2012
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Timo Laitinen

Kaj Friman

Hannu Linnoinen

Juho Lenni-Taattola

Esko Rytkönen

Mikael Englund
toimitusjohtaja

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT
Vakuutusmaksutulo =
Vahinkosuhde, % =

Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta
Korvauskulut
Vakuutusmaksutuotot

x 100

Tunnusluku lasketaan jälleenvakuuttajien osuuden jälkeen.
Liikekulusuhde, % =

Liikekulut
Vakuutusmaksutuotot

x 100

Tunnusluku lasketaan jälleenvakuuttajien osuuden jälkeen.
Yhdistetty kulusuhde, % =

Vahinkosuhde + liikekulusuhde

Liikevoitto tai -tappio =

Voitto tai tappio ennen tasoitusmäärän muutosta, satunnaisia eriä,
tilinpäätössiirtoja ja veroja

Kokonaispääoman tuotto, % =
(käyvin arvoin)

+/- liikevoitto tai tappio
+ korkokulut ja muut rahoituskulut
+ perustekorkokulu
+/- arvonkorotusrahastoon/käyvän arvon rahastoon kirjattu arvonkorotus/peruutus
+/- sijoitusten arvostuserojen muutos
x 100
+ taseen loppusumma
- sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka
+/- sijoitusten arvostuserot
Tunnusluvun jakaja lasketaan tilikauden ja edellisen tilikauden taseen mukaisten
arvojen keskiarvona.

Oman pääoman tuotto =
prosentteina (käyvin arvoin)

Voitto tai tappio ennen satunnaisia eriä
+ tuloverot varsinaisesta toiminnasta
+/- arvonkorotusrahastoon kirjattu arvonkorotus/peruutus
+/- sijoitusten arvostuserojen muutos
- verot (mukaan lukien laskennallisen verovelan muutos sijoitusten arvostuseroissa)
x 100
+ Oma pääoma alussa + lopussa
+ vähemmistöosuus al + lop
+/- sijoitusten arvostuserot laskennallisen verovelan vähentämisen jälkeen al + lop
Tunnusluvun jakaja lasketaan tilikauden ja edellisen tilikauden taseen mukaisten
arvojen keskiarvona.

Toimintapääoma =

+ oma pääoma ehdotetun voitonjaon vähentämisen jälkeen
+ tilinpäätössiirtojen kertymä
+/- sijoitusten arvostuserot
+/- laskennalliset verovelat
+ pääomalainat (Fivan luvalla)
- aineettomat hyödykkeet
+/- muut laissa säädetyt erät

Tasoitusmäärä
euromääräisesti =

Toimintapääoma ja tasoitusmäärä on määritetty vakuutusyhtiölaissa sekä tarkemmin
asetuksella ja ministeriön määräyksillä

Vakavaraisuuspääoma =

Toimintapääoma + tasoitusmäärä + vähemmistöosuus

Vakavaraisuuspääoma =
% vastuuvelasta

Vakavaraisuuspääoma
Vakuutustekninen vastuuvelka - tasoitusmäärä

x 100

Vakuutustekninen vastuuvelka lasketaan jälleenvakuuttajien osuuden jälkeen.
Vakuutusmaksutuotot lasketaan kahdeltatoista edeltävältä kuukaudelta
jälleenvakuuttajien osuuden jälkeen.
Vastuunkantokyky, % =
38

Vakavaraisuuspääoma
Vakuutusmaksutuotot 12 kuukaudelta

x 100

TILINTARKASTUSKERTOMUS
VAKUUTUSYHTIÖ GARANTIAN
YHTIÖKOKOUKSELLE
Olemme tilintarkastaneet Vakuutusosakeyhtiö Garantian
kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.2011–31.12.2011. Tilinpäätös sisältää
taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VASTUU
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja
riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä,
että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla
tavalla järjestetty.

TILINTARKASTAJAN VELVOLLISUUDET
Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme
ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että
suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja
siitä, ovatko hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet
osakeyhtiölakia, vakuutusyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä.

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista
tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan
harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä
johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen.
Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon
sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä
valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä
tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen
valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös
sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen.
Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

LAUSUNTO
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen
ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten
mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja
tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.
Helsingissä, 29. helmikuuta 2012
Juha-Pekka Mylén
KHT

Paula Pasanen
KHT
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GARANTIA – A T YOUR SERVICE
Garantia Insurance Company Ltd is a non-life insurance company specialising in guaranties in the Finnish domestic market.
The guaranty can be related to corporate investment and working capital financing as well as for corporate acquisitions. We also provide
products targeted to domestic home financing market.
Garantia’s loan guaranty is issued as a security for loans and other liabilities. The limit based solution is a good alternative for continuous/repeated guarantee needs. Garantia has an extensive product range including
special guaranties. Also taylor-made products are available to meet the
customer’s special needs.
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MANAGING DIRECTOR’S REVIEW

GARANTIA MAINTAINED
ITS SOLVENCY
The premium income remained at the previous year’s level
The economic recovery that started last year in Finland and in
in 2011. With regard to the demand for our main products,
the entire eurozone came to a halt in the latter half of 2011.
the outlook for 2012 is moderate. The company is, however,
The eurozone’s inability to solve the debt issues of the weaker
prepared to a moderate decrease in premium income in the
eurozone states known for some time already led to a new
near future because of the
crisis in the financing market. This
unexceptional uncertainty
was reflected as a new tightening
of the market.
of the money market, which was in
The claims incurred in
part also influenced by the ongoing
2011 increased clearly comtightening of solvency requirements
pared to the year before and
and other regulatory requirements.
also exceeded the budget
The interest rates of issuers represlightly. As a result of this
senting a moderate interest rate risk
and the poor return on inhave however, decreased to a very
Mikael Englund, Managing Director
vestments, not all targets for
low level, and the real interest of the
Garantia Insurance Company
profitability were met even
best state loans are clearly negative.
though the premium income
At Garantia, the demand for its
developed better than expected. The company’s capital base, howmain product, pension debts, decreased towards the end of
ever, remained unchanged, which in combination with the dethe year. This was mainly due to the interest rate calculation
crease in liabilities strengthened the company’s relative solvency.
method used in which the interest rates of the European crisis
Important long-term development projects of the company
states have an immediate effect on the interest rates of pension
have progressed. When the projects aiming at the improvement
loans. The very low investment level of industry does not supof the company’s most important insurance production system
port the demand for long-term financing either. The demand
and some Solvency II requirements are completed, company
for the company’s other main product however, mortgage loan
resources can likely be directed elsewhere, specifically to the
guaranties, increased slightly from the previous year, which was
development of the company’s risk management systems and
mainly caused by the changes in the terms and conditions of
customer business operations.
the product.

THE COMPANY MAINTAINED ITS
INTERNATIONAL CREDIT RATING
IN A DIFFICULT OPERATING
ENVIRONMENT.

GARANTIA’S
LOAN GUARANTY

GARANTIA’S RESIDUAL
VALUE INSURANCE

GARANTIA’S NEW
MICRO-GUARANTY

• Qualifies as collateral for all senior
debt obligations regardless of the
branch, size or location of the company

• An insurance product suitable for financing
external investments in cooperation with
a finance company, Garantia and
the company investing

• Intended for covering guaranty needs of
companies meeting the requirements
flexibly and quickly

• Commonly used for financing
investments, working capital and
reorganizing existing financing
• Can also be used in arrangements
related to changes of ownership
• Maximum guaranty period of
10 years; for loans with both fixed or
variable interest rate
• The price of the guaranty is
determined on the basis of estimated
credit risk, loan period and any
counter collateral
• Micro-guaranty is a new product
variant intended for covering collateral
requirements up to EUR 500,000
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• A transparent and reliable financing
solution for three parties, in which the
rights and responsibilities will be divided
among the different parties
• Suitable for use when the customer does
not want the operating lease to create a
debt on the company balance
• The investment object is owned by the
finance company and it shall be leased to
the user for a fixed period. Garantia shall
be responsible for the residual value after
the end of the agreement period
• Used as a financing instrument in
investment commodities with a long
economic life time and efficient resale
markets, such as real estates, ships and
trains, industrial facilities or process systems

• Garantia can guarantee the loan/commitment either entirely or provide the required
risk distribution guaranty
• Applying is easy: all you need to do is to fill
in an application and submit financial
statements
• We do not require counter collateral from
the customer
• The maximum amount of the microguaranty as a loan guaranty is EUR 500,000
• For financing investments or working capital
needs, for example
• The loan has a fixed amortisation schedule
and a loan period of max. 5 years
• When used as a commercial guaranty,
the maximum amount is EUR 1,000,000

ANNUAL REPORT OF THE BOARD
OF DIRECTORS
MARKET SITUATION

RESULT FROM INSURANCE ACTIVITIES

Recovery from the financial crisis, which had already made
a positive start, turned into a new crisis of the financing
sector in Europe due to the debt problems of many countries, mainly in Southern Europe. The crisis deepened
towards the autumn and after summer 2011 its effects
were reflected not only in the weak development of the
equity markets, but also in the slow demand for guarantee
products. In particular the demand for the company’s main
product, pension loan guaranties, decreased towards the
end of the year. Also the amount of claims increased at the
end of the year after having been on a downwards trend
from the end of 2009.

The balance on the technical account before change in the
equalisation provision was EUR 2.3 million (5.9 million),
and the transfer to the equalisation reserve was EUR 2.3
million (6.3 million).

INSURANCE OPERATIONS
The total of Garantia’s insurance exposure was EUR 1,362
million at the beginning of the year and EUR 1,274 million at the end of the year. There were a total of 689 valid
insurance policies at the end of the financial year. In the
previous year, this number was 789.
The equalization amount was EUR 54.6 million at the
end of the year and EUR 52.3 million at the beginning of
the year. The solvency capital of the company was EUR
82.6 million (82.7) and the claims paying ability 753%
(748%).

INSURANCE PREMIUMS
The gross premium income was EUR 13.5 million in 2011,
while it was EUR 13.6 million the year before. The share
of outward reinsurance of premium income was EUR 1.7
million (1.6 million).

CLAIMS
In 2011, there were 71 (79) claims events, which led to
a total claims volume of EUR 5.9 million (5.0 million). Of
this sum, EUR 0.1 million (1.6 million) was recorded as
claims of recourse. A total of EUR 2.8 million (3.4 million)
of claims paid during the financial year and before was
recovered. Of this sum, EUR 2.0 million (1.7 million) was
recorded as claims of recourse. In addition, a claim of EUR
5.0 million was made to Garantia. The company regards
this claim to be invalid. No other claims have been made
to the company and the company is not involved in any
litigations.

INVESTMENT ACTIVITIES
The net accounting income from investment activities was
EUR 1.6 million, while it had been EUR 4.2 million the year
before. At the same time, the valuation difference of investment assets decreased from EUR 7.7 million to EUR 5.3
million. The net profit from investment activities at current
values was EUR -0.8 million (7.3 million) or -0.8% (8.2%).

RISKS AND RISK MANAGEMENT
Risk management is an essential part of the company’s operations, and a large part of the company’s core processes
have been designed from the viewpoint of risk management. The Board of Directors approves annually a plan on
internal control and risk management and monitors the
development of the company’s risk position and the adequacy of risk capital on a regular basis. The company’s
risk management operations were reorganised at the end
of 2011, taking into account the independence of the risk
management function from business operations as well as
recent and expected changes in regulatory supervision.
The most important means of managing risks in insurance activities include careful analysis and evaluation of
credit risks before underwriting, adequate diversification,
collateral requirements and reinsuring major risks. Also the
risk arising from the same counterparts in insurance and
investment operations is taken into account in the management of the overall risk.
In guarantee products targeted to companies, the evaluation and management of risks is based on Garantia’s own
credit rating system and the careful corporate analysis related to it. The company has been using its own credit rating
system since 1993, and the current risk capital allocation
model, individual guarantee pricing and the measurement
of the overall risk are mainly based on it. The credit ratings
of customer companies are updated regularly as a part of
risk management. Loss preventive measures are initiated
if necessary. The amount of exposure not covered by reinsurance or secure collateral was EUR 819 million (831
million) at the end of the financial year.
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Also the investment risk is evaluated using the company’s own quantitative model based on the volatility of
market indices. The amount of market risk as quantified
in this manner may not exceed the amount of operating
capital exceeding the minimum operating capital. The VaR
value of the investments on 31 December 2011 was EUR
16.3 million (18.4).
The management of operational risk is based on continuous evaluation of the coverage of the operating guidelines, updating the guidelines as well as training related to
the application of the guidelines. A reorganisation of the
evaluation and management system of operational risks
was initiated at the end of 2011, and the updated system
will be taken into use in 2012.
The company’s own risk and solvency evaluation system
(ORSA) covering all risks and meeting the requirements of
the future Solvency II requirements is expected to be taken
into use in 2012.

CREDIT RATING
The company has a credit rating from an internationally
renowned credit rating agency (Standard & Poor’s: A-/Stable outlook). The latest update and rating report were published on 17 January 2012.

PERSONNEL
During the financial year, Garantia employed an average
of 23 (24) people. The average age of employees on 31
December 2011 was 48.6 years (47.9) and the duration
of employment at Garantia was 11 years (11) on average.

MANAGEMENT
Garantia’s annual general meeting on 29 March 2011 reelected Kaj Friman, Timo T. Laitinen, Hannu Linnoinen, Esko
Rytkönen and Juho Lenni-Taattola as members of the Board
for the next term lasting until the end of the annual general meeting following the election. Timo T. Laitinen was the
Chairman of the Board and Kaj Friman the Deputy Chairman.
Mikael Englund was the President and CEO and Jorma
Hilden the Executive Vice President, also acting as the
CEO’s deputy until 31 December 2011. The executive
group consisted of the CEO, the Vice President and the
Senior Vice President and CFO Riitta Takala who was appointed as the CEO’s deputy from 1 January 2012 by the
Board of Directors of the company, as well as Senior Vice
Presidents Hannu Loponen and Timo Lehikoinen. The actuary of the company was Kalervo Koistinen, SHV.
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Authorized public accountants Juha-Pekka Mylén and
Paula Pasanen were appointed as the company’s auditors
at the annual general meeting of 29 March 2011. KPMG
Oy Ab and authorized public accountant Riitta Pyykkö were
appointed the deputy auditors.

CAPITAL
According to the decisions of the annual general meeting
of 29 March 2011 and the Board meeting of 22 December
2011, the amount of the reserve fund was decreased by
EUR 10,025,715, and the entire capital was transferred to
the reserve for invested unrestricted capital.

BOARD OF DIRECTORS’ SUGGESTION
REGARDING THE USE OF PROFITS
The net profit for the financial year is EUR 1,221,322.93
and the distributable capital is EUR 4,751,342.79.
The Board of Directors proposes that the profit be transferred to the profit and loss account of the previous accounting years and that a dividend of EUR 20 per share or a total
of EUR 1,200,000 be paid.

OUTLOOK FOR 2012
The economic situation weakened rapidly in the autumn
of 2011 and is not expected to recover quickly unless a
credible solution is soon found to the debt crisis of the
problem states in the eurozone. The demand for pension
loan guaranties will stay at a low level unless the interest
quotation mechanism is renewed in such a way that the
secondary market quotations of the state loans of the crisis countries have no direct effect on the interest rates of
pension loans.
Although the market outlook for the company’s products is at best moderate, the quickly increasing regulation
of both insurance companies and banks combined with
the very tight capital market can be expected to decrease
competition and increase costs in the industry. The growth
of the company’s premium income in 2012 is likely to be
modest at best.
Unless a new turn for the worse is seen, no significant
increase in the amount of claims from the previous year is
expected either.
The outlook of the investment market is exceptionally
challenging, and very few investment opportunities offering
a reasonable liquidity and a positive expected return in real
terms are available.

ACCOUNTING PRINCIPLES FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS
The financial statements have been prepared in accordance with Finnish legislation on accounting, limited-liability companies, and insurance
companies, and in compliance with the decisions, regulations, and
guidelines of the public authorities supervising insurance companies.

The fair value of bonds is taken to be the latest purchase price for
the year or, if it is missing, the latest trading price.
The fair value of other investments is taken to be the most probable
assignment price.

INSURANCE PREMIUMS

ITEMS DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

Insurance premiums for the premium contribution periods that have
begun during the financial period as agreed in the insurance contracts
have been recognized as premium income. Those premium receivables for which it is likely that payment will not be received have been
deducted from premium income as credit losses.

Business transactions denominated in foreign currencies have been
entered at the rate of the transaction date. In the financial statements,
the values of investments have been converted into euros at the rate
of the closing date.

VALUATION OF INTANGIBLE ASSETS AND
THE ACCRUAL CONCEPT
Rights to use computer software have been capitalized under intellectual property rights, and modernization expenses related to shares
in a real estate company have been capitalized under other long-term
expenditures. These have been recognized on the balance sheet at
acquisition cost less planned depreciation.

VALUATION OF INVESTMENTS AND RECEIVABLES
ON THE BALANCE SHEET
Shares in real estate companies have been valued at acquisition cost
or fair value, whichever is lower.
Shares and holdings have been valued at acquisition cost or at fair
value, if lower. Any write-downs made have been revalued through
profit or loss in so far as the fair value of the investment at the closing
date exceeded the acquisition costs written down. Any revaluations
are recognized up to the original acquisition cost.
In the case of short-term debt instruments, financial market instruments have been valued at the acquisition price, whereas treasury
bonds and other bonds have been valued at the acquisition price
which is steadily adjusted towards the nominal price on a bondspecific basis over its maturity. If the fair value of a bond is lower
than its acquisition cost less prior write-downs, a further write-down is
recognized to adjust the acquisition cost through profit or loss. Other
financial market instruments have been valued at acquisition cost or
fair value, whichever is lower.
Undisputed claims of recourse due to a loss event have been
recognized on the balance sheet at likely value in compliance with the
principle of prudence and taking into account any countersecurities
remaining with the company.
Premium receivables and other receivables have been valued at
nominal value or at lower probable value.

ACCOUNT OF METHODS FOR DETERMINING
THE FAIR VALUE OF INVESTMENTS
The market values of shares in real estate companies were valued by
an independent appraiser on November 30, 2010 The fair value of
shares in real estate companies is recognized at the value indicated
by the appraiser less 10%, i.e., the lower limit of the accuracy margin.
The fair value of listed shares is taken to be the final available purchase price during continuous trading at the closing date or, if it is
missing, the latest trading price.

ACCOUNT OF HOW PENSIONS HAVE BEEN
PROVIDED FOR PERSONNEL
The pensions of personnel have been arranged by means of a pension insurance policy in accordance with the Finnish Employees’ Pensions Act (TyEL) taken out with Tapiola Mutual Pension Insurance
Company. Pension contributions have been entered as expenses on
an accrual basis.

PRINCIPLES FOR PLANNED DEPRECIATION
Intangible assets
IT programs
Other long-term expenditure
Modernization expenses
Equipment
Other tangible assets

straight-line depreciation over 5 years
straight-line depreciation over 10 years
reducing balance depreciation 25%
reducing balance depreciation 25%

The planned depreciation corresponds to depreciation in accordance
with the Finnish Corporate Tax Act.

DIRECT TAXES
Direct taxes have been recognized in the income statement on an
accrual basis.

OTHER LIABILITIES
Other liabilities except for technical reserves have been recognized in
the balance sheet at nominal value.

TECHNICAL PROVISIONS
Technical provisions include that share of the premium income
accrued during the financial year and during previous years for which
the respective risk concerns the time after the financial year.
Provisions for outstanding claims include the amounts of claims to
be paid by the company after the financial year that are caused by loss
events taking place during the financial year or earlier. The provisions
include an equalization amount, which is a buffer calculated for years
with a large number of loss events. On January 27, 2010 The Finnish
Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) has confirmed new calculation bases for the company.
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
1. NOTES ON THE PROFIT AND LOSS ACCOUNT 1 000 €
1.1 Insurance premium income

2011

2010

Non-life insurance
Direct insurance
Domestic
Reinsurance

13 455
54

13 637
45

Insurance premium income before the share of reinsurers

13 508

13 682

1.2 Profit per insurance class
Colums

1 = Insurance premium income before the share of the reinsurers
2 = Insurance premium profit before the share of the reinsurers
3 = Claims incurred before the share of the reinsurers
4 = Operating costs before the fees of the reinsurers and shares of profit
5 = Share of the reinsurers
6 = Balance on technical account before the change of the collective guarantee item
and the equalization amount

Direct insurance
Debt and guarantee
2011
2010
2009
Reinsurance
2011
2010
2009

1

2

3

4

5

6

13 455
13 637
14 428

12 567
12 533
11 152

-5 584
-2 080
-6 905

-3 057
-3 078
-2 860

-1 617
-1 531
-1 184

2 309
5 844
203

54
45
128

29
62
77

0
4
-4

0
0
0

0
0
0

29
66
73

13 508
13 682
14 557

12 596
12 595
11 229

-5 584
-2 076
-6 909

-3 057
-3 078
-2 860

-1 617
-1 531
-1 184

2 337
5 910
276

Total
2011
2010
2009
Change of the collective guarantee item
2011
2010
2009

-2 338
-6 360
-1 303

Balance on technical account
2011
2010
2009

-1
-449
-1 027

1.3 Items deducted from the insurance premium income
Credit losses of insurance premium receivables
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2011

2010

1

2

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
1.4 Itemization of net profit from investment activities 1 000 €

2011

2010

334
2 549
7
2 891

169
2 772
12
2 953

1 387
862
2 249

1 818
648
2 466

5 140

5 420

0
-177
-2
-179

0
-182
-2
-184

-3 082
-237
-3 319

-63
-939
-1 002

Investment expenses total

-3 498

-1 186

Net profit from investment activities

1 642

4 234

2011

2010

Insurance acquisition expenses
Insurance management expenses
Administrative expenses

1 253
561
1 243
3 057

1 304
568
1 206
3 078

1.6 Total operating costs by activity

2011

2010

162
3 057
153
3 372

159
3 078
149
3 385

2011

2010

10
13

10
91

Income from other investments
Dividend income
Interest income
Other income
Cancellations of write-downs
Sales profits
Income from investment activities total
Investment expenses
Expenses from property investments
Expenses from other investments
Interest expenses and other expenses from loan capital
Write-downs
Loss on sales

1.5 Itemization of operating costs in the profit and loss account

Compensations paid
Operating costs
Investment management costs

1.7 Auditor’s fees
KPMG Oy Ab
Auditor’s fees
Other fees
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
2. NOTES TO THE BALANCE SHEET 1 000 €
2.1 Change of immaterial and material goods
Immaterial
goods

Material
goods

Total

Acquisition cost 1 January
Depreciated fully during the previous year
Increases
Deductions
Acquisition cost 31 December

1 390
-33
250
0
1 607

580
-15
5
0
569

1 971
-49
255
0
2 177

Accrued depreciations 1 January
Depreciated fully during the previous year
Accrued depreciation on deductions
Depreciations of the financial year
Accrued depreciations 31 December

-397
33
0
-130
-494

-461
15
0
-22
-468

-858
49
0
-153
-962

1 113

101

1 215

Remaining
acquisition cost

Book value

Current value

1 293
1 293

1 293
1 293

2 025
2 025

15 684
74 495
90 179

15 684
74 495
90 179

17 391
77 334
94 725

91 473

91 473

96 750

Book value 31 December 2011
2.2 Current value and valuation difference of investments
Investments 31 December 2011
Investments on property
Other property shares
Other investments
Shares
Money market instruments
Total
The remaining acquisition cost of money market instruments
includes difference between the nominal value and the acquisiton
value allocated as interest income or its deduction
Valuation difference
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-396
5 278
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2.3 Changes in investments on properties 1 000 €
Property shares
Acquisition cost 1 January
Increases
Deductions
Acquisition cost 31 December

1 293
0
0
1 293

Book value 31 December

1 293

2.4 Property shares in own use
Remaining acquisition value
Book value
Current value

1 293
1 293
2 025

2.5 Changes in shareholders’ equity
Restricted
Share capital 1 Jan = 31 Dec
Reserve fund 1 Jan
Transfer to the reserve for invested unrestricted equity

Unrestricted
Reserve for invested unrestricted equity 1 Jan
Transfer from the reserve fund
Profit/loss of the previous accounting years 1 Jan
Distribution of dividends
Profit/loss of the accounting year
Shareholders’ equity total
2.6 Distrubutable funds
Reserve for invested unrestricted equity
Profit/loss of the accountig year
Profit/loss of the previous accounting years
Distributable funds total

10 026
-10 026

2011

2010

10 200

10 200

0
10 200

10 026
0

10 026
20 226

0
10 026

10 036

0
0

0

6 530
-3 000

3 530

4 923
-1 200

3 723

1 221
14 787

2 807
6 530

24 987

26 756

2011

2010

10 026
1 221
3 530
14 777

0
2 807
3 723
6 530

61

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
3. NOTES TO LIABILITY OBLIGATIONS 1 000 €
3.1 Liabilities
Total liability for guarantee insurance
Total liability for guarantee insurance deducted
with the calculated values of insurances
Leasing liability agreements
Lease of the following financial year
Leases paid later
Investment obligations

2011

2010

1 273 964

1 362 416

819 350

831 343

61
52

88
94

0

32

Garantia received a notification of a possible claims event and the related claim of EUR 5,000,000 on 30 December 2011.
Garantia considers this claim unfounded and has therefore not recorded it in the provision of known claims
in the annual report.
4. NOTES ON PERSONNEL AND MEMBERS OF BODIES
4.1 Personnel expenses
Salaries and remunerations
Pension expenses
Other indirect employee costs
Salaries and remunerations paid to the CEO
and members of the Board
Average number of employees during financial year

2011

2 010

1 955
321
81
2 357

1 934
343
82
2 359

301

273

23

24

Book value

Current value

6 734
2 970
1 720
11 425

8 121
3 096
1 720
12 937

Book value

Current value

2 940
2 940

3 134
3 134

Book value

Current value

681
681

681
681

Book value

Current value

638
638

638
638

5. NOTES ON OWNERSHIP IN OTHER COMPANIES 1 000 €
5.1 Shares
Ishares S&P 500
Ishares Europe 600
Ishares FTSE Bric 50
5.2 Share funds
Fourton Stamina A
5.3 Property funds
Real Estate Fund Finland I Ky
5.4 Interest funds
Evli European Investment Grade
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6. NOTES ON SOLVENCY 1 000 €
6.1 Operating capital
Operating capital
Shareholders’ equity after deducting the suggested distribution of dividends
Valuation difference between the current asset values and
the book values in the balance sheet
Immaterial goods
Other items

Minimum operating capital
Equalization amount included in the underwriting reserves
As % of the full amount

2011

2010

23 777

23 756

5 278
-1 113

7 703
-993

27 942

30 466

3 500

3 500

54 656
34

52 318
33

Helsinki, 10 February 2012
Timo Laitinen

Kaj Friman

Hannu Linnoinen

Juho Lenni-Taattola

Esko Rytkönen

Mikael Englund
Managing Director
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CALCULATION OF KEY INDICATORS
Insurance premium income =
Loss ratio, % =

Insurance premium income before the share of the reinsurers
Claims incurred
Insurance premium income

x 100

This key figure is calculated after the share of the reinsurers.
Operating cost ratio, % =

Operating costs
Insurance premium income

x 100

This key figure is calculated after the share of the reinsurers.
Combined ratio, % =

Loss ratio + operating cost ratio

Operating profit or loss =

Profit or loss before the change to the equalization provision, extraordinary items,
appropriations and taxes

Return on assets, % =
(at current values)

+/- operating profit or loss
+ interest expenses and other financing expenses
+ calculated interest expenses
+/- write-up/cancellation entered in the revaluation reserve/current value reserve
+/- change of investment valuation differences
x 100
+ balance sheet total
- technical reserves for unit-linked insurance
+/- valuation differences of investments
The divider of the key figure is calculated as the average of the values of the
accounting year in question and the previous year.

Return on equity capital =
% (at current values)

Profit or loss before extraordinary items
+ income tax for actual operations
+/- write-up/cancellation entered in the revaluation reserve
+/- valuation difference of investments
= - taxes (including the change of imputed tax debt in the valuation differences of investments)
x 100
= + Equity capital in the beginning + end
+ minority share in the beginning + end
+/- valuation differences of investments after the deduction of imputed tax in the beg + end
The divider of the key figure is calculated as the average of the values of the accounting year
in question and the previous year.

Working capital =

+ shareholders’ equity after deducting the suggested distribution of profits
+ accrued appropriations
+/- valuation differences of investments
+/- imputed tax liability
+ subordinated loan (by permission of the Financial Supervisory Authority)
- immaterial goods
+/- other regulatory items

Equalization amount
in EUR =

The working capital and equalization amount have been defined in insurance company
legislation and in more detail by decree and regulations of the ministry

Solvency capital =

Working capital + equalization amount + minority share

Solvency capital =
as % of technical reserves

Solvency capital
Underwriting reserves - equalization amount

x 100

The underwriting reserves are calculated after the share of the reinsurers.
Insurance premium income is calculated for the past 12 months after
the share of the reinsurers
Claims paying ability, % =

Solvency capital
12-month insurance premium income

x 100
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AUDIT REPORT
FOR THE SHAREHOLDERS’ MEETING OF
GARANTIA INSURANCE COMPANY LTD
We have audited the accounts, financial statements, annual report and administration of the Garantia Insurance
Company Ltd for the financial year 1 January 2011 – 31
December 2011. The financial statement includes the balance sheet, income statement, cash flow statement and
appendices.

RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF
DIRECTORS AND THE CEO
The Board of Directors and the CEO are responsible for
preparing the financial statement and the annual report,
and for providing correct and sufficient information according to the regulations related to the preparation of the financial statement and the annual report valid in Finland.
The Board of Directors is responsible for arranging appropriate monitoring of accounts and financial administration,
and the CEO is responsible for ensuring that the company’s
accounts comply with legal provisions and that the financial
administration is arranged in a reliable manner.

RESPONSIBILITIES OF THE AUDITOR
It is our responsibility to submit a report on the financial
statements and annual report based on the audit we have
conducted. The Auditing Act provides that we comply with
the principles of our occupational ethic. We have conducted the audit according to Finland’s good auditing practice.
According to the good auditing practice, we must plan and
conduct the auditing in order to be reasonably certain that
there are no material errors in the financial statements or
the annual report, and that the members of the Board of

Directors or the CEO have not committed an action or negligence that could lead to the company’s liability for damages, or that they have not violated the Companies Act,
the Insurance Companies Act or the Articles of Association.
The audit includes acquiring auditing evidence concerning
the figures and other information in the financial statements and the annual report. The choice of action is based
on the auditor’s judgement, which includes evaluating the
risk for material errors due to malpractice or faulty actions.
When evaluating these risks, the auditor has to take into account the internal control, which is significant in the company in order to prepare a financial statement and an annual
report which provide correct and sufficient information. The
auditor evaluates the internal control in order to be able to
plan appropriate auditing operations when considering the
circumstances but not with the purpose of reporting on the
effectiveness of the company’s internal control. In addition,
the auditing includes the evaluation of the appropriateness
of the applied conducting principles of the audit, the fairness of the evaluations related to the accounts made by
the operating management, and the general representation method.
To our knowledge, we have acquired a sufficient amount
of appropriate auditing evidence to support our statement.

STATEMENT
As our statement we announce that the financial statements and the annual report provide correct and sufficient
information on the company’s result of operations and financial position according to the requirements related to
preparing a financial statement and annual report valid in
Finland. The information in the annual report and in the
financial statement contains no discrepancy.

Helsinki, 29 February 2012
Juha-Pekka Mylén
Authorized Public Accountant
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Paula Pasanen
Authorized Public Accountant
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