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

GARANTIAN
KANNATTAVUUS
JA VAKAVARAISUUS
VAHVASSA KUNNOSSA

Vuonna 2010 Suomen talous alkoi toipua muutamaa vuotta
lainojen täytetakausten kysyntä jäi viime vuonna muutamaa
aiemmin alkaneesta lamasta. Monien valtioiden laman myöedellisvuotta hiljaisemmaksi. Kuluvana vuonna päätuotteiden
tä nopeutunut velkaantuminen johti joidenkin euromaiden
kysyntänäkymät ovat vakaat, eivätkä suuret volyymimuutokvelkakriiseihin, jotka osaltaan ovat lisänneet talouden epäset vaikuta todennäköisiltä lähitulevaisuudessa.
varmuutta ja pitäneet luottomarginaalit edelleen selvästi lamaa
Korvauskulut jäivät vuonna 2010
edeltävää tasoa korkeammalla.
selvästi edellisvuotta ja myös budToisaalta suurien valuuttojen nijetoitua pienemmiksi, mikä yhmelliskorot on pidetty erittäin
dessä hyvän sijoitusomaisuuden
alhaisina elvyttävän rahapolitiituoton kanssa nosti yhtiön kannatkan avulla, mikä on helpottanut
tavuuden ennakoitua paremmaksi
Mikael Englund
velkaisia yrityksiä ja kotitalouksia
ja myös kaikki asetetut keskeiset
Vakuutusosakeyhtiö Garantia
selviämään kohonneista luottokannattavuustavoitteet saavutettiin.
marginaaleista.
Korvauskulujen suotuinen kehitys
mahdollisti ennätyssuuren tasoiGarantiassa jo usean vuoden ajan nopeana jatkunut kasvu
tusvastuusiirron, mikä vahvisti nopeasti yhtiön vakavaraisuustaittui vuoden aikana, koska vuosien 2008 ja 2009 vaihpääomaa, jonka nyt voidaan katsoa olevan hyvällä tasolla.
teeseen osunut finanssikriisistä johtunut eläkelainojen raju
Yhtiön useammalle vuodelle ajoittuvia tärkeitä kehityshankkysyntä normalisoitui. Näin ollen myös yhtiön päätuotteen,
keita on jatkettu. Solvenssi II -valmiuksien saavuttaminen
eläkelainojen takausten kysyntä oli hiljaisempaa kuin kahtena
vuoden 2013 alkuun mennessä, vakuutustuotantojärjesteledeltävänä vuotena. Myös yhtiön toisen päätuotteen, asuntomän uusiminen ja oman riskipääoman sitoutumis- ja tuottei-

JULKINEN LUOTTOLUOKITUS LISÄÄ
TOIMINNAN LÄPINÄKYVYYTTÄ
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TAKAUSVAKUUTUKSET

den hinnoittelumallin kehittely ja käyttöönotto ovat
olleet yhtiölle suuria ja paljon resursseja sitovia
ponnistuksia, jotka jatkuvat vielä kuluvana ja sitä
seuraavanakin vuonna.
Yhtiölle haettiin myös maailman suurimman luokituslaitoksen julkinen luottoluokitus, joka julkaistiin
loppuvuodesta 2010. Ottaen huomioon Garantian suhteellisen pienen koon, tuotevalikoiman ja
markkina-alueen suppeuden, voidaan yhtiön luokitusta pitää vähintäänkin tyydyttävänä. Joka tapauksessa julkinen luottoluokitus yksityiskohtaisine analyyseineen yhtiön tilasta lisää yhtiön läpinäkyvyyttä
ja tunnettuutta.
Vaikka taakse jäänyt syvä talouden taantuma nostikin yhtiön korvauskulut ennen kokemattoman korkealle tasolle, eivät yhtiön korvausten maksukyky
tai vakavaraisuus olleet missään vaiheessa uhattuina. Myös yhtiön uusien vakuutusten myöntökyky pystyttiin säilyttämään finanssikriisin vaikeimpinakin aikoina. Se, että yhtiö kykeni säilyttämään
tuotteidensa tarjonnan keskeytymättömänä läpi
vaikean kriisiajan, näkyi myös asiakastyytyväisyystutkimuksissamme. Valtaosa asiakkaistamme kokee Garantian asiantuntevana, luotettavana asiansa osaavana toimijana, mikä on jo pitkään ollut
tavoitteenammekin.
Haluan kiittää kaikkia sidosryhmiämme, erityisesti
asiakkaitamme ja Garantian henkilökuntaa erittäin
hyvästä vuodesta 2010, jonka aikana voitiin hyvien
tulosten muodossa pitkälle lunastaa niitä odotuksia ja lupauksia, joita kuluneiden vuosien aikana
olemme sidosryhmillemme antaneet.

– MITÄ NE OVAT JA
MITEN NIITÄ KÄYTETÄÄN?
Takausvakuutukset toimivat monissa tilanteissa samalla tavoin kuin pankkitakaukset. Garantia ja takausvakuutuksen
valinnut asiakas tekevät vakuutussopimuksen, jonka nojalla Garantia sitoutuu asiakkaan puolesta vakuutettavan
sitoumuksen mukaisten velvoitteiden hoitamiseen siinä
tapauksessa, että asiakas joutuu maksukyvyttömäksi. Tällainen vakuutettava sitoumus voi olla esimerkiksi laina-,
urakka- tai toimitussopimus. Lainan tai urakan saamisen
edellytyksenä on usein luotettavan takauksen tarjoaminen.
Lainan ehdot ovat myös edullisemmat, jos vakuutena on
takausvakuutus.
Takauslimiitti on joustava ja tehokas työkalu silloin,
kun tarvitaan usein toistuvia pienehköjä takauksia. Esimerkiksi talopakettien toimittaja voi hoitaa ennakkomaksutakaukset tai asuntolainoja myöntävä pankki asuntolainan
täytetakaukset suoraan asiakkaalleen Garantian kanssa
tekemänsä vakuutussopimuksen perusteella. Takausvakuutuksia voidaan käyttää myös sijoituksen (rahastotakaus) tai investointihyödykkeen (jäännösarvotakaus)
arvon säilymisen vakuuttamiseen. Usein takausvakuutus
ja sen ehdot myös muokataan yksilöllisesti ottaen huomioon asiakkaan tarpeet.
Esittelemme seuraavilla sivuilla muutaman asiakkaan kokemuksia heidän käyttämistään Garantian takausvakuutuksista. Kaikista tuotteistamme saat lisätietoa kotisivuiltamme
osoitteesta www.garantia.fi.
Osaava ja kokenut henkilöstömme kertoo mielellään lisää takausvakuutuksistamme. Ota yhteyttä, niin selvitetään
yhdessä, voisiko takausvakuutus olla edullinen tapa hoitaa
yrityksesi rahoitusasioita.
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KAARNANVEISTELYSTÄ
MILJOONABISNEKSEKSI
Rapala VMC Oyj on laajentunut kansainväliseksi
kalastustarvikeyritykseksi lukuisin yritysostoin.
Samalla rahoituksen riskienhallinnan
merkitys on korostunut.
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Tässäpä yritys, jolla on tarina. Tai oikeastaan monta tarinaa.
Kaikki alkaa 30-luvulla Lauri Rapalan oivalluksesta Päijänteellä. Hän huomaa, että petokaloja houkuttaa haavoittuneen
kalan vaappuva liike ja keksii rakentaa tuota liikettä matkivan
kaarnaisen vaappu-uistimen.
Pitkään yritys toimii muutaman käsityöläisen varassa,
mutta 60-luvulla räjähtää. Rapalasta tehty juttu sattuu ilmestymään samaisessa Life-lehdessä, jossa muistellaan juuri
kuollutta Marilyn Monroeta. Lehti myy kuin häkä, ja pian Asikkalaan tulvii tilauksia.
Amerikan valloituksesta alkaa yrityksen muodonmuutos
kansainväliseksi pörssiyhtiöksi, joka nykyään myy vieheitä
140 maahan, 20 miljoonaa vuosittain.

tiedä. Siksi Rapala vie Peltosen suksia jatkossa myös Norjaan ja Venäjälle.
– Se tasaa säiden aiheuttamaa riskiä, toteaa talousjohtaja
Jussi Ristimäki.
Rapalan viimeisin hankinta on vuonna 2010 ostettu karppien syöttejä valmistava brittiyhtiö Dynamite Baits. Yrityshankinta tekee Rapalasta vahvan tekijän karpinkalastuksessa, joka
on nopeimmin kasvava segmentti Euroopan urheilukalastuksen markkinoilla.
Rapalan ydinbisnestä ovat toki yhä kuuluisat vaaput, joita
valmistetaan 60 000 kappaleen päivävauhtia tuotteen synnyinsijoilla Asikkalan Vääksyssä sekä Venäjällä ja Virossa, jossa
jokainen niistä myös koeuitetaan.

SUKSI LUISTAA

VALTTINA JAKELUVERKOSTO

Rapala on kansainvälistynyt viime vuosina rivakkaan tahtiin
nappaamalla haaviinsa koko joukon kalastustarvikeyrityksiä.
Laajentuminen nykymuotoon alkoi, kun Rapala osti kolmihaarakoukkuja tekevän ranskalaisen VMC:n vuonna 2000.
Sitä seurasivat muun muassa Marttiini ja Peltonen, jonka tuotemerkin Rapala omisti ennestään.
Suksikaupalla yritys tasapainotti kesään painottunutta
bisnestään. Rapala teki kaupat suksivalmistajasta hyvään
aikaan, sillä viime vuosien runsaslumiset talvet ovat olleet
Peltoselle mannaa. Mutta tulevien talvien lumista ei kukaan

Rapala on maailman neljänneksi suurin kalastustarvikeyritys,
mutta mittavan jakeluverkostonsa ansiosta kansainvälisempi
kuin yksikään kilpailijoistaan.
– Oma jakelutie varmistaa tuotteille maksimaalisen myyntitehon. Samalla voimme miettiä, mitä muita tuotteita voisimme myydä sen kautta, Ristimäki linjaa.
Kansainvälisyys tuo haasteita tuotekehitykseen, sillä kalastamisen tavat vaihtelevat eri puolilla maailmaa. Yksi on
kuitenkin kalastajille yhteistä: intohimo harrastukseen. Kalastajat ovat myös hyvin bränditietoisia, eivätkä hevin vaihda

– TyEL-laina on keino hallita
korko- ja likviditeettiriskiä,
toteaa Rapalan talousjohtaja
Jussi Ristimäki.

uistinta tai siimaa toiseen. Usein merkkiuskollisuus myös periytyy sukupolvelta toiselle.
Pohjois-Amerikassa brändi on pysynyt vahvana. Markkina-alue on tärkeä,
sillä maassa peräti 50 miljoonalla ihmisellä on kalastuslupa. Yrityksen liikevaihdosta neljännes tuleekin Yhdysvalloista.
Kasvavat markkinat ovat kuitenkin Itä-Euroopassa, erityisesti Venäjällä,
sekä Aasiassa, ja sinne Rapala suuntaa nyt koukkunsa laajentaen taas jakeluverkostoaan.

ELÄKELAINA HAJAUTTAA RISKIÄ
Laajentumista on hyvä jatkaa, sillä kasvustrategia on osoittautunut tuloksekkaaksi. Rapala VMC rikkoi ennätyksiä viime vuonna hyvän talven, taantuman
taittumisen ja valuuttojen vahvistumisen avulla. Konsernin liikevaihto oli viime vuonna 269 miljoonaa euroa kasvaen edellisvuodesta 15 prosenttia.
Liikevoitto kasvoi 35 prosenttia.
Laajasta kansainvälisestä toiminnastaan huolimatta Rapala on pitänyt organisaationsa pienenä ja hierarkiansa matalana. Myös rahoituksessa Rapala
pyrkii notkeaan toimintaan.
– Rahoituksessa toimimme samalla periaatteella kuin muutenkin: tehokkaasti pienin resurssein.
Riskienhallinta on entistä tärkeämpää konsernin laajentaessa nopeasti
liiketoimintaansa. Rapala päätyikin Garantian asiakkaaksi, koska halusi hallita
korko- ja likviditeettiriskiä taantuman aiheuttaman yleisen rahoituskriisin aikana. Garantia takasi TyEL-lainan, joka oli Rapalalle monen muun yrityksen
tavoin houkutteleva vaihtoehto yritysrahoituksen kiristyttyä. Pitkäaikaisena ja
kiinteäkorkoisena TyEL-takaisinlainaus oli hyvä keino hajauttaa riskiä.

GARANTIAN
LAINATAKAUKSET
• Soveltuu kaikkien vieraan pääomanehtoisten lainojen vakuudeksi yrityksen
toimialasta, koosta tai sijainnista riippumatta
• Soveltuu investointien ja käyttöpääoman rahoittamiseen
• Käytetään yritysten omistusjärjestelyjen
muutostilanteissa
• Takausaika on enimmillään 10 vuotta,
lainan korko voi olla kiinteä tai vaihtuva
• Takauksen hinta määräytyy luottoriskiarvion,
laina-ajan pituuden ja mahdollisten vastavakuuksien mukaan
• Garantian lainatakaus antaa yritykselle
mahdollisuuden vertailla eri luotonantajien
rahoitusvaihtoehtoja
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STRATEGIA JALOSTUU
SEINISTÄ TOIMINNAKSI
Senaatti-kiinteistöt rakennutti
Pietarsaareen virastotalon,
jonka omistusmuoto toteuttaa
valtion uutta kiinteistöstrategiaa.

Vuonna 2010 valmistunut valtion kiinteistöstrategia linjaa, ettei valtionhallinnon käyttämien kiinteistöjen ja toimitilojen ole välttämättä oltava valtion
omistuksessa. Tulevaisuudessa valtio keskittyy siis seinien omistamisen sijaan toimintaan.
– Linjauksen taustalla ovat valtion toimintaan kohdistuvat suuret muutospaineet, valtion kiinteistöomaisuutta hallinnoivan Senaatti-kiinteistöjen
johtava asiantuntija Hannu Viipuri sanoo.
Valtiontalouden tasapainottaminen, väestörakenteen muutos ja tietotekniikan tehostama työnteko näkyvät myös siinä, miten valtion kiinteistöjä
käytetään. Työntekijämäärän vähentyessä ja toimitilojen käytön tehostuessa
neliöitä ja seiniä on tulevaisuudessa liikaa.
– Ja se taas ei ole veronmaksajille hyvä asia, Viipuri jatkaa.

VALTIO OMISTAJASTA VUOKRALAISEKSI
Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön tulosohjauksessa oleva liikelaitos, jonka tehtävänä on järjestää työympäristöjä valtion toimijoille. Senaatti
hallinnoi ja valtio, eli me kaikki suomalaiset, omistamme.
– Senaatti-kiinteistöjen toiminnassa strateginen linjaus näkyy niin, että
valtion käyttämien kiinteistöjen omistusta voi ulkoistaa, jos niitä ei ole esimerkiksi turvallisuussyistä tarpeen pitää itsellä, Hannu Viipuri selittää.
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Pietarsaaren keskustaan alkuvuodesta 2011 noussut virastotalo on yksi esimerkki kiinteistöstrategiasta käytännössä. Siellä valtion virastojen käyttämän ja
Senaatti-kiinteistöjen rakennuttaman toimitilan omistaa SEB Leasing Oy.
– Toimintamalli ei ole uusi, mutta yleistymässä. Pietarsaaren kohde tosin
on harvinainen, koska se on uudisrakennus. Kun valtiolta yleisesti vapautuu
toimitilaa, sitä ei ole järkevää rakentaa lisää. Pietarsaaressa sopivaa kiinteistöä ei kuitenkaan ollut, Viipuri sanoo.

YHTEISTÄ ETUA HUOMIOIDEN
Senaatti-kiinteistöt rakennutti Ebba Brahe -nimisen uudisrakennuksen poliisin, oikeusministeriön ja maistraatin käyttöön. Vaikka talon omistaa yksityinen omistaja-rahoittaja, rakennus on suunniteltu täysin käyttäjien tarpeisiin
sopivaksi. Senaatti-kiinteistöt puolestaan vuokraa toimitilat edelleen käyttäjille.
– Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti. Jos kiinteistön rakentaa omaan
omistukseen, seinät pysyvät omina. Pietarsaaressa käytetty malli taas joustaa paremmin toiminnan ehdoilla, Hannu Viipuri kiteyttää.
Ryhtyminen omistajan sijaan toimitilojen vuokraajaksi hajauttaa myös
valtion kiinteistöriskiä. Rakennuksen käyttäjät puolestaan voivat keskittyä
tuottamaan mahdollisimman laadukasta palvelua, kun Senaatti-kiinteistöt
tarjoaa sille alustan.
– Yhteiskunnan etu huomioidaan kaikin puolin, Hannu Viipuri toteaa.

KIINTEISTÖRISKI VAKUUTETTU

GARANTIAN
JÄÄNNÖSARVOTAKAUS
• Vakuutustuote, joka sopii taseen
ulkopuolisen investoinnin rahoittamiseen
yhteistyössä rahoitusyhtiön, Garantian ja
investointia tekevän yrityksen kesken
• Läpinäkyvä ja luotettava kolmen osapuolen
rahoitusratkaisu, jossa omistamiseen liittyvät
oikeudet ja velvollisuudet jakaantuvat eri
osapuolille
• Sopii käytettäväksi silloin, kun käyttöleasingsopimuksen ei haluta muodostuvan velaksi
yrityksen taseeseen
• Investointikohteen omistaa rahoitusyhtiö ja
se vuokrataan käyttäjälle määräajaksi,
Garantia ottaa kohteen jäännösarvon
vastuulleen sopimuskauden päätyttyä
• Käytetään rahoitusinstrumenttina
pitkän taloudellisen käyttöiän investointihyödykkeissä, joilla on toimivat jälleenmyyntimarkkinat kuten kiinteistöissä,
laivoissa ja junissa, teollisuuslaitoksissa
tai prosessijärjestelmissä

Ebba Brahe on 6 400 bruttoneliön ja noin 12 miljoonan euron kiinteistöinvestointi. Senaatti-kiinteistöt on vuokrannut rakennuksen 15 vuodeksi, jonka
jälkeen tilanne on avoin.
– Määräajan jälkeen valtiolla on mahdollisuus joko lähteä rakennuksesta, lunastaa se itselleen tai sopia vuokraamisen jatkamisesta. Järjestely tuo
mahdollisuuksia ja sitä kaivattua joustavuutta,
Hannu Viipuri sanoo.
SEB Leasingin yhteistyökumppani rahoitusjärjestelyissä on Garantia. Rakennusleasingsopimus ja jäännösarvotakaus täydentävät
toisiaan, ja ovat jopa normaalia liikekiinteistön
vuokrasopimusta edullisempi vaihtoehto.
Infrastruktuurin, viennin ja projektien rahoittamiseen erikoistunut SEB Leasing kantaa
asiakkaaseen ja hankkeeseen liittyvät riskit rakennuksen vuokra-aikana, ja Garantia puolestaan ottaa kannettavakseen itse kohteeseen
sopimuskauden päättyessä liittyvän riskin,
määritellyn jäännösarvon mukaan. Näin uuden
ostajan löytäminen kiinteistölle ei jää rakennuttajan vastuulle.
– Julkisena hankintayksikkönä toimimme
vastuullisesti ja kiinnitämme huomiota sekä
laatuun että hintaan. Lähtökohtamme on
aina valtion toiminnan tukeminen ja muutok– Kiinteistöomaisuuden hallitsijana autamme omalta osaltamme
sen edesauttaminen omalta osaltamme. Toiyhteiskuntaa talouden, väestörakenteen ja tehostamisen paineissa,
mimme yhteiskunnan hyväksi, Hannu Viipuri
Senaatti-kiinteistöjen johtava asiantuntija Hannu Viipuri sanoo.
summaa.
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HEITTÄYDY LEIKKIIN!
Värikuulapeli tarjoaa aktiivisen ja liikunnallisen vaihtoehdon vaikka Tyky-päivään tai
nuorison tietokonepeleille. Joukkueina pelaaminen vahvistaa yhteishenkeä ja kohottaa
sykettä – eikä vähiten pelin jännityksen ansiosta.

Jokaiselle pelaajalle löytyy sopiva rooli ikään, kokoon ja kuntoon katsomatta. Peli herättää henkiin meissä olevat luontaiset vaistot, vaanimisen, selviytymisen ja oveluuden – rajana
on ainoastaan oma mielikuvitus!
– Värikuulapeli eli paintball sopii kaikille eikä edellytä
normaalia parempaa fyysistä kuntoa. Jokainen voi painottaa
pelissä niitä osaamisensa alueita, joissa on parhaimmillaan.
Joku on hyvä osumaan, toinen on liikkeissään nopea, kolmas
hioo porukan pelitaktiikan. Yhteen hiileen puhaltaminen on
kaiken a ja o, yrittäjä Tuure Toivola Sissos Oy:stä kertoo.
Sissos toimii paintball-tuotteiden markkinoijana Suomessa
ja Euroopassa.
– Tyypillisin peliasiakkaamme on noin 18–40-vuotias mies,
joka tulee työ- tai kaveriporukan kanssa pitämään hauskaa. Aika
paljon on myös isä-poika-kaksikkoja. Paintball onkin osoittautunut hyväksi keinoksi avata ”lukkiutuneet” välit esimerkiksi murrosikäisten kanssa. Tämän ovat huomanneet myös nuorisotyön
ammattilaiset. Monet nuorisokodit ovatkin ottaneet pelin käyttöönsä palkitsemisen ja yhteishengen luomisen avuksi. Monion-

gelmaisen 14–20-vuotiaan nuoren kiinnostuksen herättäminen
kun ei ole ihan niitä helpoimpia tehtäviä, Toivola jatkaa.
– Suomessa naiset eivät ole vielä oiken löytäneet lajia.
Satunnaisia polttariporukoita kyllä käy. Ulkomailla naisetkin
pelaavat kilpajoukkuetasolla asti.

KILPAURHEILUA JA TAISTELUKOULUTUSTA
Paintball taipuu moneen. Kilpaurheiluna sen voi vaativuudeltaan rinnastaa huipputason pesäpalloon. Myös armeija hyödyntää paintballia koulutuksissaan.
– Huipputasolla pelaajat treenaavat yhdessä useita kertoja
viikossa. Parhaat heistä osuvat kohteeseensa jopa syöksyessään itse piiloon esteiden taakse.
– Sissos on mukana sekä reserviläisten tapahtumissa että
sponsoroimassa kisajoukkueita ja osallistuu myös joka vuosi
Jämsässä järjestettävään suurpeliin. Sadan hengen ottelu on
paisunut kymmenessä vuodessa noin 700 hengen jättitapahtumaksi, Toivola hehkuttaa.

YRITTÄJÄASIAKKAAT
PAINTBALLIN VIESTINVIEJINÄ

Paintball on kilpaurheiluna vaativaa, mutta sopii harrastuksena monelle.
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Kuka tahansa voi ryhtyä paintball-yrittäjäksi.
Sissos on koonnut valmiita starttipaketteja,
joilla pääsee mukavasti alkuun.
– Yrittäjät ovat meille tärkeä asiakasryhmä
ja siksi haluamme tehdä myös aloittamisen
mahdollisimman helpoksi. Osa asiakkaistamme toimii oman leipätyönsä ohella ja joillekin
paintballista on muodostunut jo merkittävä
tulonlähde. Yhteistyömalliimme kuuluu jatkuva taustatuki niin huollon kuin järjestelyidenkin konsultoinnissa, Toivola toteaa.
– Malliesimerkki hyvin onnistuneesta
paintball-yrittäjästä on Jämsän Paintballin
Anssi Mennala, joka liitti toiminnan maatilamatkailun kylkeen. Nyt hänellä on omilla

– Yhteistyö Garantian kanssa on ollut
mutkatonta. Vuoden alusta alkaneen
pientakauksen kohdistamme
mielenkiintoiseen lähitulevaisuuden
kehitysprojektiin, Tuure Toivola kertoo
innostuneena.

maillaan lukuisia vaihtelevia pelikenttiä ja yhteistyösopimus muun muassa
Himoksen kanssa, Toivola kehuu.
Yrittäjät levittävät tehokkaasti peliä maakuntiin ja saavat lajille uusia,
aktiivisia harrastajia.

AUTOTALLIYRITYKSESTÄ
MARKKINAJOHTAJAKSI
Tuure Toivola on kuin syntynyt yrittäjäksi. Vielä lukiossa ollessaan hän aloitti
värikuulavarusteiden maahantuonnin yhdessä veljensä kanssa vuonna1995.
Ensimmäinen ”myymälä” oli kahdessa pahvilaatikossa sängyn alla. Toiminnan
kasvaessa siirryttiin isän autotalliin. Seuraavaksi olikin jo vuorossa Rauman
keskusta ja lopulta Rauman Aseaitan liiketoiminnan ostaminen vuonna1998.
– Omat vanhempani eivät ole yrittäjiä. Tässä on taitanut yrittäjängeenit
hypätä parin sukupolven ylitse. Olen kuulemma kuin ilmetty isoisoisäni niin
ulkoisen olemukseni kuin luonteenikin puolesta. Isoisoisällä oli kaupanteko
verissä. Pakko on itsekin todeta, että ajoittaisten rankkojen aikojen jälkeen
yrittäminen antaa tyydytystä ja on palkitsevaa, Toivola miettii.
– Suomessa on kaikkiaan 4–5 vakavasti otettavaa kilpailijaa. Meidän
markkinaosuus on noin 40 prosenttia. Menestys on ansaittu kovalla työllä
ja hyvällä palvelulla.
Vielä yksi kysymys – mistä nimi Sissos oikein juontaa juurensa? – Aku
Ankasta, Toivola nauraa. Aluksi se oli Sisso, muttei mennyt sellaisenaan läpi.
Nimi on ollut oikein hyvä ja toimii myös ulkomailla.

GARANTIAN
PIENTAKAUKSET
• Tarkoitettu kattamaan yritysten
enintään 200 000 euron takaustarpeet
joustavasti ja nopeasti
• Käyttötarkoitus voi liittyä esimerkiksi
investointiin tai käyttöpääoman
rahoitukseen
• Laina on tasalyhenteinen ja laina-aika
enintään 5 vuotta
• Hakeminen on helppoa,
hakemuksen ja tilinpäätöstietojen
lähettäminen riittää
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GARANTIAN
HALG-TAKAUSVAKUUTUS
• Antaa asuntolainan ottajalle tämän
tarvitseman lisävakuuden, jolloin
lainanottaja välttyy esimerkiksi
henkilötakauksen käytöltä
• Antaa asuntolainan myöntäjälle
tämän edellyttämän lisävakuuden
lainan turvaksi
• Takausvakuutuslimiitti myönnetään
asuntolainoittajalle

SUOMALAINEN
UNELMA
Henri Leskinen löysi kodikseen
perisuomalaisen unelman:
tilavan rintamamiestalon rauhalliselta
alueelta, mutta kuitenkin kaupungin
palveluiden tuntumasta.
Garantian HALG-takauksen avulla
rahoitus järjestyi ilman mittavia
henkilötakauksia.
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Omistusasunnon hankkiminen tuli ajankohtaiseksi, kun Henri Leskinen oli saamassa opintonsa
päätökseen ja aloittamassa vakituisen työn. Uudelle kodille hänellä oli tarkat kriteerit, samoin lainalle.
Useiden kuukausien etsimisen jälkeen sopiva
asunto löytyi kotipaikkakunnalta, Kouvolasta. Viihtyisään 50-lukulaiseen omakotitaloon oli hiljattain
tehty mittavat remontit, ja talo oli erittäin hyvässä
kunnossa.
Leskinen vertaili tarkkaan myös asuntolainoja
ja päätyi neuvottelujen jälkeen ottamaan lainan
Sampo Pankista. Siellä hän kuuli ensimmäisen
kerran mahdollisuudesta ottaa laina ilman mittavaa henkilötakausta. Se tuntui sopivalta ratkaisulta.
– Kun olen jo muuttanut pois kotoa, haluan
elää mahdollisimman omavaraisesti jatkossakin,
Leskinen perustelee.

Henri Leskisen lemmikit viihtyvät lähekkäin,
vaikka uudessa kodissa on tilaakin.

EI RASITA MUITA
Moni asunnonostaja ajattelee kuten Leskinen. Sukulaisia
ja tuttavia ei haluta vaivata lainatakauksella, eikä kaikilla ole
mahdollisuuttakaan siihen. Takausta he kuitenkin yleensä tarvitsevat, sillä pankit myöntävät asuntolainaa enintään 75 prosenttia hankittavan asunnon hinnasta, ja harvalla ensiasunnon ostajalla on riittävästi säästöjä kattamaan loppusummaa.
Tähän tilanteeseen Garantia on kehittänyt HALG-takauksen. Pankki saa siis lisävakuuden myöntämänsä asuntolainan
turvaksi eikä laina-asiakas välttämättä tarvitse muuta vakuutta.
Takauksen saadakseen lainanottajan luottotietojen täytyy
olla moitteettomat ja hänen täytyy olla maksukykyinen sekä
työsuhteessa. Lisäksi ostokohteen on sijaittava taajamassa.
Takauksen enimmäismäärään vaikuttavat ostettavan asunnon kauppahinta ja sijainti. Isoimmilla paikkakunnilla takaus
voi olla jopa 75 000 euroa.
Garantia perii takauksesta kertamaksun, joka määräytyy
takauksen summasta ja siitä, kuinka suuresta osasta luottoa
takaus vastaa.
Leskisen mielestä takauksen hinta oli kohdillaan.
– Se ei tuntunut suurelta muiden menojen ohessa.

JO YLI 20 000 KOTIA
Takausvakuutus on ollut tarpeellinen tuote rahoitusmarkkinoilla. Monet ovat Leskisen tavoin valmiita maksamaan hieman siitä, ettei heidän tarvitse turvautua henkilötakaukseen.
Takauksen kysyntä onkin jatkunut tasaisena talouden myllerryksestä huolimatta. HALG-takauksen avulla on hankittu yli
20 000 asuntoa, vuonna 2010 noin 4 000. Takauksen käyttäjät ovat useimmiten ensiasunnon ostajia, nuoria perheitä
ja uusiopareja.
HALG-nimen tuntee kuitenkin harva, sillä pankit tarjoavat takausta omilla nimillään. Vain Handelsbankenilla se on
HALG, Sampo Pankilla Lainatakaus, Säästöpankeilla Täystakaus, Paikallisosuuspankeilla POP-takaus ja Suomen Hypoteekkiyhdistyksellä Hypoteekkitakaus.
Takauksen ottaessaan asiakas asioi ainoastaan pankkinsa
kanssa.
– Lainan ja takausvakuutuksen sai samalla kertaa. Ne
hoituivat nopeasti, uuteen asuntoon kotiutunut Leskinen
toteaa.
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RAUTAISEN SUOMALAISEN
KOTIKENTTÄNÄ KOKO MAAPALLO
Tehokas viisikko päätti perustaa oman yrityksen, kun Huhtamäki myi heidän yhteisen
työnantajansa Lönnström Oy:n. Kukin perustajista toi mukanaan oman erityisosaamisensa.
Näin syntyi Raumaster Oy. Konsepti on ollut toimiva ja menestyksellinen.

Raumaster toimitti vuonna 2003 Sunila Oy:n sellutehtaalle
uuden hakkeenkäsittelyjärjestelmän, johon kuuluu muun
muassa neljä hakkeen varastosiiloa. Kunkin siilon tilavuus
on 40 000 m3 ja ne ovat lajissaan maailman suurimmat.

luonteet sopivat yhteen. Yhteistyö on toiminut saumattomasti kaikki nämä vuodet ja kestänyt hyvin myös kilpailutilanteen
vaihtelut ja kilpailun kiristymisen.
– Kilpailutilanne on alkuajoista selvästi kiristynyt ja varsinkin nyt, kun bio-buumi on muotia. Alalle on tullut lisää
uusia toimijoita, jotka kokeilevat aikansa tätä tuotealuetta ja
päättävät sitten jatkaako vai ei. Alalla vakiintuneiden taitavien kilpailijoiden määrä on pysynyt jokseenkin samana koko
toimintamme ajan, Mäkilä jatkaa.
– Talouden heilahtelut tuntuvat meillä viiveellä. Tämä viimeisin taantuma vaikuttaakin lähinnä kuluvaan ja seuraavaan tilikauteen, koska meillä on käytössä kertatuloutus. Projektit ovat
pitkiä. Toimitusajat ovat jopa yli kaksi vuotta. Projektit tuloutuvat
aina siihen tilikauteen, missä niiden luovutus tapahtuu.
Prosessi- ja laitetoimituksissa tilaaja maksaa Raumasterille
osan kauppahinnasta ennakkoon. Tilaaja haluaa maksamastaan ennakosta sekä toimitus- ja takuuaikaisista velvoitteista
vakuuden. Tällaisissa tapauksissa Raumaster on käyttänyt
Garantian takauksia jo vuodesta 2005 lähtien.

KANSAINVÄLISTYMISEN
MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET
Kauko Einälä, Jouko Mäkilä, Juhani Rasilainen, Jukka Ruohola
ja Esko Saarela perustivat Raumaster Oy:n vuonna 1984. Se
on puu-, paperi- ja energiateollisuudelle kuljetinjärjestelmiä
valmistava yritys, jonka toiminta-ajatuksena on alusta alkaen
ollut materiaalinkäsittelyn kokonaistoimitukset.
– Edelleen pyrimme toimittamaan tällaisia kokonaisuuksia, mutta niihin liittyy nykyään myös prosessin hallinta. Tämä
tarkoittaa, että meidän on ymmärrettävä entistäkin paremmin
asiakkaittemme tarpeet ja pystyttävä vastaamaan niihin, vaikka ne eivät olisikaan aina konkreettisia laitteita, toimitusjohtaja Jouko Mäkilä kertoo.
Yrityksen alkutaipaleella epäilijöitä riitti laajan omistajajoukon takia. Perustajat olivat kuitenkin kaikki kokeneita insinöörejä ja tunsivat toisensa hyvin. Luottamus oli olemassa ja
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Raumaster Oy on toiminut alusta alkaen myös kansainvälisillä
markkinoilla niin viennissä kuin tuotannossakin. Liki 30 vuoden
aikana kotikentäksi on muodostunut käytännössä koko maapallo. Garantian kansainvälinen luottoluokitus A- parantaa takauksen käyttökelpoisuutta ulkomaille suuntautuvissa toimituksissa.
– Globalisaatio ja nykyinen verrattain helppo sähköinen
yhteydenotto on johtanut siihen, että asiakkailta tulee tarjouskyselyitä yhä enemmän ulkomailta. Meidän markkinaalueemme on jo hyvin pitkään ollut laaja, joten täysin uusia
alueita ei oikein enää ole löytynyt, Mäkilä toteaa.
– Yhteistyökumppanimme valikoituvat sekä taidon että
vastuullisuuden mukaan. Olemme perustamisestamme alkaen käyttäneet myös alihankkijoita niin suunnitteluun, valmis-

– Vaadimme kumppaneiltamme sekä taitoa
että vastuullisuutta, Sannamari Rasilainen
ja Jouko Mäkilä sanovat.

GARANTIAN
KAUPALLISET TAKAUKSET
• Käytetään sopimusvelvoitteiden
vakuutena rakentamisessa sekä
laite- ja projektitoimituksissa
• Sopii myös lakisääteisten velvoitteiden
sekä lupien vakuudeksi esim.
talopakettien toimittajille, matkan-		
järjestäjille sekä ympäristö- tai
maa-ainesliiketoimintaa harjoittaville
• Toistuviin takaustarpeisiin soveltuu
joustava takauslimiitti
• Takauslimiittiasiakkaamme saavat 		
veloituksetta käyttöönsä ePalvelun,
jonka avulla takausten hakeminen
sekä hallinnointi on helppoa
• Limiitistä annettavan takaussitoumuksen
saa useimmiten jo hakemispäivänä
• Limiitti on yleensä vastavakuudeton,
joten se ei sido yrityksen varallisuutta

tukseen kuin asennukseenkin. Alihankintatyöt ovat jatkuvasti kasvaneet sekä
kotimaassa että ulkomailla. Kotimaasta hankimme suunnittelua, erikoislaitteiden valmistusta ja kokemukseen perustuvaa asennuspalvelua. Edullisen
työvoiman maista hankimme yksinkertaiset peruslaitteet.

YMPÄRISTÖKYSYMYKSET JA VASTUULLISUUS
Raumaster valmistuttaa suurimman osan toimittamistaan laitteista alihankkijoilla. Heidän luonaan tehdään säännöllisesti toimittaja-auditointeja, joissa
käydään läpi muun muassa toimittajan vastuullisuudet, lainsäädännön noudattaminen, työolosuhteet, varusteet ja ympäristökysymykset.
Samojen periaatteiden mukaan toimitaan myös omilla konepajoilla, joissa näihin kysymyksiin paneudutaan esimerkiksi sisäisten auditointien ja työsuojelutoimikuntien avulla.
– Koemme työnantajan vastuullisuutena muun muassa sen, että emme
ole koskaan lomauttaneet tai irtisanoneet henkilökuntaa tuotannollisten tai
taloudellisten syiden nojalla. Pehmeät arvot ovat meille tärkeitä, ja pyrimme
parhaamme mukaan huolehtimaan henkilöstömme hyvinvoinnista, talouspäällikkö Sannamari Rasilainen kertoo.
Entä millainen yritys Raumaster Oy on kymmenen vuoden kuluttua?
– Toivomme tietenkin, että yrityksellä menee yhtä hyvin kuin nytkin ja
että henkilökunnalla on ilo työskennellä Raumasterissa, Rasilainen tiivistää.
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LIIKETOIMINTA

Uudet vakuutukset
2006–2010, ME
800

Garantia on finanssiryhmittymistä riippumaton suomalainen vakuutusyhtiö, joka keskittyy takausvakuutuksiin ja
niihin liittyvien palveluiden kehittämiseen ja tuottamiseen.
Liiketoiminnalle asetettavat pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteet ja strategiat päivitetään kerran vuodessa liiketoimintasuunnitelman ja vuosibudjetin käsittelyn yhteydessä yhtiön
hallituksessa. Garantian liikeidea ja perusstrategiat ovat
seuraavat:
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Bruttovastuu
2006–2010, ME

• Garantia on vakuutusyhtiö, joka keskittyy takauksien ja 		
niihin liittyvien palvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen.
• Garantia pyrkii yhtiön arvon kasvattamiseen.

PÄÄMÄÄRÄT
• Asiakkaat ja yhteistyökumppanit kokevat Garantian 		
asiantuntevaksi ja pitkäjänteiseksi toimijaksi.
• Garantia on vakavarainen ja kasvua hakeva vakuutusyhtiö, jonka toiminta on kannattavaa.
• Garantia säilyttää takausvakuutuksissa johtavan
markkina-asemansa.
• Garantialla on monipuolinen valikoima
kilpailukykyisiä tuotteita.
• Garantialla on kattava ja tehokas yhteistyöverkosto,
jonka avulla tuotteiden ja palvelujen jakelu hoidetaan.
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Hyvä ja yksilöllinen asiakaspalvelu
Luotettavat riskienhallintamenetelmät
Henkilökunnan ammattitaito, motivaatio ja yhteistyökyky
Tehokas ja korkealaatuinen johtamisjärjestelmä
Kustannustehokkaat jakelutieratkaisut
Riittävä vakavaraisuus ja riskinkantokyky

PERUSARVOT
•
•
•
•

Luottamuksellinen yhteistyö asiakkaiden kanssa
Kehittyvä, tehokas ja kannattava toiminta
Rehti ja kannustava työskentelyilmapiiri
Eettisesti kestävä toiminta

VAKUUTUSTOIMINTA
Garantian kaikki vakuutusvastuut koostuvat vakuutuslajiin
15 luokitelluista takausvakuutuksista. Yhtiön päätuotteita
ovat lainatakaukset ja asuntolainojen täytetakaukset. Muita
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tuotteita ovat mm. kaupalliset takaukset ja jäännösarvotakaukset. Uusia vakuutuksia myönnettiin vuonna 2010
bruttovastuulla mitaten yhteensä 323 miljoonaa euroa.
Garantian asiakaskohtaisen riskin enimmäismäärä on kymmenen miljoonaa euroa 1.1.2011 alkaen. Garantia voi myöntää nimellismäärältään suurempiakin vakuutuksia, mikäli riskin
määrää voidaan rajoittaa jälleenvakuutuksin tai vastavakuuksin.
Garantia käyttää lainatakauksien riskien valinnassa, hinnoittelussa ja hallinnassa keskeisenä välineenä omaa riskipääoman allokaatio- ja hinnoittelumallia. Tämä sisäinen malli
puolestaan perustuu yhtiön päätuotteen osalta mm. omien
asiantuntijoiden tekemiin luotto- ja vakuusluokituksiin.
Käytännössä koko yhtiön vakuutuskanta koostuu suomalaisista riskeistä. Lainatakauskannan luottoriski yksittäiselle toimialalle pyritään pitämään kohtuullisena välttämällä
liian suuria toimialakeskittymiä.
Asuntolainojen täytetakauskanta koostuu tuotteen jakelusta vastaavien pankkien luotonmyöntökriteerien mukaan hyvää asiakasriskiä edustavien yksityishenkilöiden takauksista,
jotka liittyvät oman asunnon hankintaan otettuihin lainoihin.
Käytännössä Garantian täytetakauksen voi saada suomalaisessa taajamassa sijaitsevan pienehkön, omaan käyttöön
tulevan asunnon ostamiseen otettavan lainan vakuudeksi.

Vakuutuskanta tuotteittain

Halg-takausmäärät kunnittain

Lainatakaukset toimialoittain

Helsinki

68,1 M€

16 %

Vantaa

47,4 M€

11 %

Espoo

35,2 M€

8%

Tampere

20,2 M€

5%

Oulu

13,9 M€

3%

Lahti

12,8 M€

3%

Turku

11,5 M€

3%

Järvenpää

9,6 M€

2%

Nurmijärvi

9,1 M€

2%

Jyväskylä

7,8 M€

2%

Kerava

7,6 M€

2%

Tuusula

7,4 M€

2%

Kuopio

7,1 M€

2%

Hyvinkää

6,4 M€

Lohja
Kirkkonummi

57,8 %

Lainatakaukset,
yritykset

31,7 %

Asuntolainatakaukset

10,5 %

Muut takaukset

20,7 %

Kauppa ja kuljetus

1%

14,2 %

Rakentaminen

6,2 M€

1%

14,2 %

Muut toimialat

6,1 M€

1%

39,9 %

Teollisuus

Vihti

6,0 M€

1%

Rovaniemi

5,7 M€

1%

10,9 %

Kotka

4,6 M€

1%

Sähkö-, kaasu,
ja lämpöhuolto

Nokia

4,5 M€

1%

Muut kunnat 306 kpl

131,0 M€

31 %

Yhteensä

428,4 M€

100 %
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Sijoitusten tuottovertailu 2003–2010
12 %
10 %
8%
6%
4%
2%
0%
-2 %
-4 %
-6 %
-8 %
-10 %

2003
Sijoitusportfolio 6,4 % p.a
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2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Vertailuindeksi 3,8 % p.a

SIJOITUSTOIMINTA

OMISTUS

Garantia pyrkii sijoitustoiminnassaan vakaaseen ja tasaisesti kehittyvään varallisuuden kasvuun tavoittelemalla parasta mahdollista tuottoa valitun riskitason puitteissa. Riskien
pienentämiseksi sijoitukset hajautetaan tehokkaasti. Riskikeskittymien välttämiseksi sijoituskohteet valitaan siten, että
korrelaatio vakuutustoiminnan riskien kanssa on mahdollisimman pieni.
Sijoitustoimintaa ohjataan ja hoidetaan määrämuotoisen
sijoitusprosessin avulla. Sen mukaisesti Garantian hallitus
vahvistaa vuosittain yhtiön sijoitusstrategian ja seuraavan
vuoden sijoitussuunnitelman. Sijoitussuunnitelma laaditaan
voimassa olevien määräysten mukaisesti ja se määrittelee
pääperiaatteet ja tavoitteet Garantian sijoitustoiminnalle.
Sijoitussuunnitelmassa päätetyllä strategisella allokaatiolla tarkoitetaan sijoitusomaisuuden keskimääräistä jakautumista eri omaisuusluokkiin. Vuonna 2010 Garantian
korkosijoitusten neutraali allokaatiopaino oli 80 % ja osakesijoitusten 20 % koko sijoitusomaisuudesta. Korkosijoitusten vertailuindeksin duraatio oli noin kuusi vuotta.
Sijoitussalkun nettotuotto käyvin arvoin oli 8,2 % vuonna
2010 ja vertailuindeksin tuotto 1,3 %. Vuoden 2010 lopussa sijoitussalkun markkinariski oli VaR-luvulla mitattuna18,4
miljoonaa euroa eli markkinariskiä oli käytössä 68 % maksimiarvosta. Vuoden aikana käytetty riskitaso on vaihdellut
55–68 %:n välillä.

Garantian omistavat suomalaiset eläkevakuutusyhtiöt
ja Oy Veho Ab.
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

30,5 %

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

26,3 %

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera

18,0 %

Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia

18,0 %

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola

4,9 %

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas

2,0 %

Veho Oy Ab

0,2 %

Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia

0,1 %

HALLITUS JA ORGANISAATIO
HALLITUS

JOHTORYHMÄ

Timo T. Laitinen (s.1953)
Hallituksen puheenjohtaja
DI
FIM Oyj
Garantian hallituksessa
vuodesta 2007

Mikael Englund (synt. 1955), DI, MBA
Toimitusjohtaja, Garantiassa vuodesta 1993
Jorma Hilden (synt. 1947), OTK
Varatoimitusjohtaja, Garantiassa vuodesta 1993
Riitta Takala (synt. 1955), ekonomi
Talousjohtaja, Garantiassa vuodesta 1998

Kaj Friman (s.1953)
Varapuheenjohtaja
VT, ekonomi
Senior Advisor, Yara Suomi Oy
Garantian hallituksessa
vuodesta 2005

Timo Lehikoinen (synt. 1964), OTK
Päälakimies, Garantiassa vuodesta 1999
Hannu Loponen (synt. 1954), VT
Johtaja, asiakasrahoitus, Garantiassa vuodesta 2001

MUU ORGANISAATIO

Juho Lenni-Taattola (s.1960)
VT, KTM
Asianajaja,
Partner, Asianajotoimisto Hammarström
Puhakka Partners Oy
Garantian hallituksessa
vuodesta 2009

Hannu Linnoinen (s.1957)
Ekonomi, OTK
Varatoimitusjohtaja, CFO,
SRV Yhtiöt Oyj
Garantian hallituksessa
vuodesta 2007

Garantian henkilöstön kokonaismäärä
helmikuun 2011 lopussa oli 23.
Henkilökunnan keski-ikä oli 47,9 vuotta
ja keskimääräinen työsuhteen
pituus 11 vuotta.
Yhtiö hoitaa kaikki pysyvät ydintoimintonsa
oman organisaationsa voimin, mutta ostaa
asiantuntijapalveluita useilta toimijoilta ja
palveluiden tarjoajilta.

TILINTARKASTAJAT JA AKTUAARI
Yhtiön tilintarkastajina toimivat tilikauden
2010 päättyessä KHT Juha-Pekka Mylén ja
KHT Paula Pasanen ja varatilintarkastajina
KPMG Oy Ab ja KHT Riitta Pyykkö.
Yhtiön aktuaarina toimi Kalervo Koistinen SHV
ja aktuaarin varahenkilönä Yrjö Turtiainen SHV.

Esko Rytkönen (s.1957)
KTM
Garantian hallituksessa
vuodesta 2007
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RISKIENHALLINTA
Yhtiön hallitus käsittelee vuosittain yhtiön koko toiminnan
kattavan riskienhallintasuunnitelman. Suunnitelma kattaa
vakuutusten merkitsemiseen ja hinnoitteluun, jälleenvakuutuksen järjestämiseen, vakavaraisuuden kehittymiseen
sekä sijoitus- ja operatiiviseen toimintaan liittyvien riskien
hallinnan perusratkaisut. Yhtiön riskienhallintaan liittyy myös
hallituksen vahvistama valmiussuunnitelma yhtiön toimintojen turvaamiseksi yhteiskuntaa tai yhtiötä mahdollisesti
kohtaavien poikkeusolojen varalle.

Lainatakauksen myöntäminen edellyttää voimassaolevaa
Garantian luottoluokitusryhmän päättämää luokitusta, eikä
Garantia hyväksy sellaisenaan minkään ulkopuolisen tahon
luokituksia. Luottoluokituksia päivitetään niin kauan kuin
asiakkaan takaukset ovat voimassa.
Takausvakuutusten vastavakuudeksi tulevat vakuudet
arvioidaan ja luokitellaan niin ikään itse ja tämän luokituksen tekemisestä ja ylläpidosta vastaa Garantian vakuusluokitusryhmä.

VAKUUTUSTOIMINTA

JÄLLEENVAKUUTUS

Merkittävä osa yhtiön resursseista on kohdennettu vakuutustoimintaan liittyvän riskin arviointiin ja hallintaan. Takausvakuutusten pitkäaikaisuudesta ja luonteesta johtuen
pääpaino riskienhallinnassa on riskinvalintaan liittyvässä
riskinarvioinnissa ja päätöksenteossa.
Riskianalyysilla pyritään ensisijaisesti arvioimaan ja määrittämään taattavan maksukyvyttömyysriski. Lisäksi mallinnetaan tuotteen ja sopimusrakenteen sekä mahdollisten
vastavakuuksien ja jälleenvakuutuksen vaikutukset arvioitavan riskin määrään.
Vastapuolen maksukyvyttömäksi päätymisen riskiä
arvioidaan lainatakauksissa asiakaskohtaisella yritystutkimuksen tai muun selvityksen perusteella tehtävällä luottoluokituksella. Garantia on vuodesta 1993 lähtien käyttänyt
omaa luottoluokitteluasteikkoa.

Garantia voi myös jälleenvakuuttaa vastuitaan, mikäli jokin
yksittäinen riski on liian suuri ottaen huomioon Garantian
riskinhajauttamispolitiikan, tai jälleenvakuuttaminen katsotaan yhtiön solvenssistrategian näkökulmasta edullisemmaksi kuin muut vakavaraisuuspääoman hankkimistavat. Tällä
hetkellä yhtiö käyttää vain fakultatiivista jälleenvakuutusta
yksittäisten omapidätysmäärän ylittävien riskien kattamiseen.
Yhtiön suurin omapidätys on kymmenen miljoonaa euroa.

KORVAUKSET
Takausvakuutuksessa korvauskulut voivat vaihdella huomattavasti vuodesta toiseen riippuen talouden suhdanteista. Taloudellisen laman aikana ja sitä seuraavan noususuhdanteen alussa vahingot ovat usein moninkertaiset pa-
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Garantian luottoluokitusasteikko
AAA

Paras
mahdollinen riski

Maksuhäiriön todennäköisyys
10 vuoden jaksolla erittäin pieni

AA+
AA
AA-

Erittäin hyvä riski

Maksuhäiriön todennäköisyys
10 vuoden jaksolla pieni

A+
A
A-

Hyvä riski

Maksuhäiriön todennäköisyys
5 vuoden jaksolla erittäin pieni

A

BBB+
BBB Pieni riski
BBB-

Maksuhäiriön todennäköisyys
5 vuoden jaksolla pieni

BB+
BB
BB-

Normaali riski

Maksuhäiriön todennäköisyys
5 vuoden jaksolla täytyy
ottaa huomioon

B+
B
B-

Kohonnut riski

Maksuhäiriön todennäköisyys
3 vuoden jaksolla täytyy
ottaa huomioon

C

Suuri riski

Maksuhäiriön todennäköisyys
1 vuoden jaksolla täytyy
ottaa huomioon

D

Maksukyvytön

Maksukyvytön, maksuja rästissä
tai maksukyvyttömyyden todennäköisyys välittömästi erittäin suuri

Garantian vakuusluokat
VL1

turvaava, likvidi vakuus

VL2

vakuusarvon puitteissa oleva, turvaava vakuus

VL3

käyvän arvon puitteissa oleva vakuus

VL4

muu reaalivakuus

rempiin suhdannevaiheisiin ajoittuviin jaksoihin verrattuna.
Useimmiten osa maksetuista korvauksista saadaan perittyä
takaisin, mutta aikaviive korvausten maksamisen ja takaisinperinnän välillä on usein pitkä, jopa useita vuosia. Garantiassa vahinkoja torjutaan ja rajoitetaan ennakolta, kun
tieto asiakkaan uhkaavasta maksukyvyttömyydestä saadaan
oman asiakasseurannan avulla.

SIJOITUSTOIMINTA JA MARKKINARISKIT
Sijoitustoimintaa ohjaavat periaatteet, päätöksenteon ja
riskinoton puitteet sekä tavoitteet päättää yhtiön hallitus

Bruttovastuu luottoluokittain, yritystakaukset

9,6 %

A-

45,4 %

BBB+, BBB, BBB-

30,6 %

BB+, BB, BB-

13,1 %

B+, B, B-

1,3 %

C+, C, C-

Takausvastuuta rajoittavat
jälleenvakuutukset ja
vastavakuudet

21,1 %

Jälleenvakuutus

17,8 %

VL1 ja VL2

5,7 %

VL3 ja VL4

55,4 %

Vakuudeton osa
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Garantian vakavaraisuuspääoma (VPO) ja eri menetelmin
laskettu pääomantarve 31.12.2010 (milj.e)
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Yhtiön
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99,9 %

vuosittain sijoitussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.
Yhtiön sijoitusjohtaja valmistelee ja toteuttaa käytännössä
yhtiön sijoituspäätökset sijoitussuunnitelman mukaisesti.
Yhtiössä toimii sijoitusryhmä, joka tekee tärkeimmät sijoitustoiminnan operatiiviset päätökset sekä valvoo hallituksen ohella sijoitustoiminnan riskinottoa ja sitä, että sijoitustoiminta on muutoinkin hyväksytyn sijoitussuunnitelman
mukaista. Yhtiö korostaa riskien merkitystä sijoitustoiminnassaan ja pyrkii ensisijaisesti välttämään suurten arvonmuutos- ja likviditeettiriskien ottamista. Ottaen huomioon
yhtiön vakuutustoiminnan luonteesta johtuvan monia vahinkovakuutusyhtiötä korkeamman vakavaraisuuden, sijoitustoiminnan perusallokaatiossa osakkeiden paino on tavanomaista korkeampi kohtuullisen oman pääoman tuoton
saavuttamiseksi normaalioloissa.

Yhtiön
oma malli,
luottamustaso
99,5 %

Standard&Poor’s:in
malli,
AAA-luokitus

Standard&Poor’s:in
malli,
AA-luokitus

Yhtiöllä on käytössään sijoitustoiminnan riskien mallinnuksessa ja seurannassa oma malli, joka perustuu tavanomaisia,
muun muassa viranomaisvalvonnassa käytettäviä riskimalleja konservatiivisempiin oletuksiin sijoitustoiminnan tuottojen
jakaumasta.

GARANTIAN LUOTTOLUOKITUS
Maailman suurin luottoluokituslaitos Standard&Poor’s julkaisi
Garantiaa koskevan pitkäaikaisen luottoluokituksen 9.12.2010.
Yhtiöllä ei aikaisemmin ole ollut julkista luottoluokitusta. Garantian luottoluokitus (A-/Stable outlook) on samaa tasoa kuin
parhaiden ulkomaalaisten alan erikoisyhtiöiden luokitukset.
Suomessa vain harvoilla suurilla yrityksillä on julkinen luottoluokitus ja näistä vain muutamalla on samantasoinen tai parempi
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luokitus kuin Garantialla. Luokituksen taustalla olevan luokitusyhtiön tammikuussa 2011 julkaisema analyysi on luettavissa
myös Garantian kotisivuilta osoitteesta www.garantia.fi.
Julkisen luottoluokituksen jälkeen yhtiön tarkoituksena
on jatkossa lisätä mm. vientitoimituksiin liittyvien takaustensa tarjontaa.

ja. Kaikkien käytettyjen mallien mukaan yhtiön vakavaraisuus
ylittää riittäväksi arviodulla marginaalilla toiminnalta edellytettävän vakavaraisuuspääoman määrän.

VAKAVARAISUUS

Operatiiviseen toimintaan liittyviä riskejä hallitaan ensisijaisesti
kattavalla ohjeistuksella ja valvonnalla. Garantian toiminta on
organisoitu siten, että asioiden valmistelusta, päätöksenteosta
ja toimeenpanosta vastaavat eri henkilöt. Tämän periaatteen
mukaisesti esimerkiksi vakuutusten myynti ja niihin liittyvä riskien arviointi ovat erillään toisistaan.
Yhtiö on uusimassa vakuutustietojärjestelmäänsä, joka
tuottaa myös keskeisen osan riskienhallinnassa käytettävästä tiedosta. Uusimistyö on tarkoitus saada valmiiksi vuoden
2011 syksyyn mennessä. Myös yhtiön sisäinen ohjeistus
päätöksentekojärjestelmineen päivitetään mm. vakuutustuotantojärjestelmän uusimiseen ja meneillään olevaan
Solvenssi II -prosessiin liittyen.

Yhtiössä on kehitetty riskien mittaamiseen, vakavaraisuuspääoman kohdentamiseen ja vakuutustuotteiden hinnoitteluun
käytettävää omaa riskipääoman allokaatiomallia jo vuodesta
2007 alkaen. Lainatakausten osalta malli perustuu oleellisilta
osin omaan luotto- ja vakuusluokitukseen sekä niihin liittyviin
maksukyvyttömyys- ja takaisinsaantitodennäköisyyksiin.
Tämä riskipääoman allokaatiomalli on käytössä paitsi kokonaisriskin arvioinnissa ja hallinnassa, päätuotteiden osalta
myös hinnoittelussa. Yhtiön tarkoituksena on hakea hyväksyntä myös oman mallin käytölle yhtiön vakavaraisuuden
viranomaisvalvontaan.
Yhtiö käyttää vakavaraisuuspääomansa suunnittelussa ja
hallinnassa oman mallinsa rinnalla myös useita muita malle-

OPERATIIVISET RISKIT

TyEL-korkonoteeraukset 2.1.2009–11.2.2011
Korkotaso / %

TyEL-korot ovat Garantian julkisesti
noteeraamia markkinakorkoja, joita suomalaiset
eläkeyhtiöt käyttävät yritysrahoituksessaan.
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HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS
MARKKINATILANNE

KORVAUKSET

Suomen toipuminen lamasta on tapahtunut hitaammin
kuin monissa muissa Länsi-Euroopan maissa. Suomen
päähyödykkeiden viennistä riippuvainen talous on elpynyt
hitaasti laman jälkeen ja investoinnit ovat jääneet erittäin
alhaiselle tasolle. Tämä näkyi myös lainatakausten selvästi
heikompana kysyntänä vuonna 2010 verrattuna kahteen
edelliseen vuoteen. Toisaalta myös vahinkokehitys on
osoittautunut ennakoitua maltillisemmaksi. Valtion nopea
velkaantuminen tulee hidastamaan talouskasvua vielä pitkään, joskin eräiden heikompien kansantalouksien tapaista
velkakriisiä ei Suomessa ole näköpiirissä.

Vuonna 2010 sattui 79 (87) vahinkotapahtumaa, joiden
johdosta maksettiin korvauksina yhteensä 5,0 (9,7) miljoonaa euroa. Tästä summasta kirjattiin regressisaamisiin 1,6
(2,7) miljoonaa euroa. Tilikauden aikana ja sitä aikaisemmin maksetuista korvauksista saatiin perittyä takaisin 3,4
(0,2) miljoonaa euroa. Tästä summasta kohdistui regressisaamisiin 2,0 (0,0) miljoonaa euroa.

Maltillinen työttömyyskehitys, pitkään erittäin alhaisena säilynyt korkotaso sekä uusasuntotuotannon jyrkkä aleneminen aiheuttivat vielä alkuvuonna 2011 asuntojen hintojen
nousua kasvukeskuksissa. Tämä näkyi osaltaan odotettua
maltillisempana vahinkokehityksenä, mutta myös uusmyynnin volyymin alenemisena asuntolainojen täytetakausten
osalta.

VAKUUTUSTOIMINTA
Garantian takausvakuutuskannan kokonaisvastuu oli vuoden alussa 1 402 miljoonaa euroa ja vuoden päättyessä
1 362 miljoonaa euroa. Kaikkiaan voimassa olevia vakuutuksia oli tilikauden päättyessä 789 kappaletta. Vuotta aikaisemmin vastaava luku oli 878 kappaletta.
Vakuutuskannan tasoitusmäärä oli vuoden lopussa 52,3 miljoonaa euroa oltuaan vuoden alussa 45,9 miljoonaa euroa.
Yhtiön vakavaraisuuspääoma oli vastaavasti 82,7 (73,6) miljoonaa euroa. Vastuunkantokyky oli 748 % (736 %).

VAKUUTUSMAKSUT
Vakuutusliikkeen bruttomaksutulo oli 13,6 miljoonaa euroa
vuonna 2010, kun se vuotta aiemmin oli 14,5 miljoonaa
euroa. Menevän jälleenvakuutuksen osuus maksutulosta
oli 1,6 (1,5) miljoonaa euroa.
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VAKUUTUSTOIMINNAN TULOS
Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta oli
5,9 (0,3) miljoonaa euroa ja siirto tasoitusvastuuseen oli
6,3 (1,3) miljoonaa euroa.

SIJOITUSTOIMINTA
Sijoitustoiminnan kirjanpidollinen nettotuotto oli 4,2 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin vastaava luku oli
5,9 miljoonaa euroa. Samaan aikaan sijoitusomaisuuden
arvostusero kasvoi 4,7 miljoonasta eurosta 7,7 miljoonaan
euroon. Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin oli
7,3 (7,0) miljoonaa euroa eli 8,2 % (8,9 %).

RISKIENHALLINTA
Riskienhallinta Garantiassa perustuu yhtiön hallituksen vuosittain vahvistamaan suunnitelmaan sisäisestä valvonnasta
ja riskien hallinnasta.
Vakuutustoimintaan liittyvän luottoriskin keskeisiä hallintakeinoja ovat luottoriskien riittävä hajauttaminen vakuutuskannassa, suurten riskien jälleenvakuuttaminen sekä
asiakasyritysten luottoluokitusten säännöllinen päivitys ja
sen perusteella vakuutussopimuksille edellytettävät vahingontorjuntatoimet. Yhtiön jälleenvakuutuksilla ja turvaavilla
vastavakuuksilla kattamaton vastuumäärä oli tilivuoden lopussa 831 (846) miljoonaa euroa.

Sijoituksiin liittyvää riskin määrää arvioidaan käyttäen Value
at Risk laskentamallia, joka perustuu markkinaindekseistä
laskettuihin riskeihin. Näin laskettu markkinariskin määrä
saa olla korkeintaan toimintapääoman vähimmäismäärän
ylittävän toimintapääoman määrän suuruinen. Markkinariskin laskennassa käytetään todennäköisyystasoa 99,50 %.

aktuaarina on toiminut Kalervo Koistinen SHV ja aktuaarin
varahenkilönä Yrjö Turtiainen SHV.

Sijoitusten VaR-luku 31.12.2010 oli 18,4 (13,5) miljoonaa
euroa eli markkinariskiä oli käytössä 68 (65) % maksimiarvosta.

HALLITUKSEN ESITYS
VOITTOVAROJEN KÄYTÖSTÄ

Operatiivisten riskien hallinta perustuu toimintaohjeistuksen jatkuvaan kattavuuden arviointiin, päivitykseen ja ohjeiden soveltamiseen liittyvään koulutukseen.

LUOTTOLUOKITUS
Yhtiö hankki vuoden 2010 aikana kansainvälisesti tunnetun
luokituslaitoksen luottoluokituksen (Standard & Poor’s: A-/
Stable outlook), joka julkaistiin 9.12.2010.

HENKILÖSTÖ
Tilikauden aikana Garantian palveluksessa oli keskimäärin
24 (22) henkilöä. Henkilöstön keski-ikä 31.12.2010 oli
47,9 (48,7) vuotta ja työsuhteen pituus Garantiassa oli keskimäärin 11 (11) vuotta.

HALLINTO
Garantian varsinainen yhtiökokous valitsi 24.3.2010 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. Johtoryhmä on koostunut toimitusjohtajasta, varatoimitusjohtajasta ja talousjohtaja Riitta Takalasta. Johtoryhmää täydennettiin ja hallitus
nimitti 1.12.2010 alkaen uusiksi johtoryhmän jäseniksi
johtaja Hannu Loposen ja johtaja Timo Lehikoisen. Yhtiön

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 24.3.2010 valittiin tilintarkastajiksi KHT Juha-Pekka Mylén ja KHT Paula Pasanen ja
varatilintarkastajiksi KPMG Oy Ab ja KHT Riitta Pyykkö.

Tilikauden tulos on 2 806 592,07 euroa ja yhtiön jakokelpoinen oma pääoma 6 530 019,86 euroa. Yhtiön hallitus
ehdottaa, että voitto siirretään edellisten tilikausien voittoja tappiotilille ja osinkoa maksetaan 50 euroa/osake eli yhteensä 3 000 000 euroa.

NÄKYMÄT VUODELLE 2011
Suhdannetilanne jatkunee hitaasti paranevana, mutta riski
huonompaan kehitykseenkin on ilmeinen. Eläkelainojen
takausten markkinatilanteen odotetaan jatkuvan nykyisellä tasolla. Teollisuudessa on edelleen runsaasti käyttämätöntä kapasiteettia, eikä luonnollista investointikysynnästä
johtuvaa lainojen kysyntää ole näköpiirissä, mutta yritysten
lainasalkkujen uudelleenjärjestelyt ylläpitänevät kohtuullista
lainatakausten, erityisesti eläkelainojen kysyntää.
Asuntolainojen ja myös niiden täytetakausten markkinaodotukset vaikuttavat neutraaleilta. Työttömyyden alentuminen ja uustuotannon käynnistyminen lisännevät kysyntää, mutta korkojen todennäköinen nousu taas hillinnee
tehokkaasti markkinoiden volyymin ja hintatason nousua.
Finanssisektorin merkittävä regulaation lisääntyminen tulee
hillitsemään kilpailua ja pitämään alan hintatason lähellä
nykyistä, vaikka laman mukanaan tuomat vaikeudet ovatkin
hellittämässä.
Sijoitusmarkkinoilla erittäin alhainen riskitön tuottotaso tullee nousemaan vain hitaasti. On epätodennäköistä, että
Garantian suhteellisen konservatiivisella ja korkeat likviditeettivaatimukset asettavalla sijoituspolitiikalla päästään
ennustekauden alkuvuosina 2000-luvulla saavutettuihin
keskituottoihin.
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TULOSLASKELMA 1.1.–31.12.
1 000 €
liite
2010
				
Vakuutustekninen laskelma				

2009

Vakuutusmaksutuotot		
1.1, 1.3			
Vakuutusmaksutulo			
13 682
14 557
Jälleenvakuuttajien osuus			
-1 569
-1 484
Vakuutusmaksuvastuun muutos			
-1 088
-3 328
Jälleenvakuuttajien osuus			
34
267
					
11 060
10 012
				
Korvauskulut				
Maksetut korvaukset			
-2 098
-6 809
Korvausvastuun muutos			
22
-100
Jälleenvakuuttajien osuus			
4
33
					
-2 072
-6 876
				
Liikekulut		
1.5, 1.6, 1.7
-3 078
-2 860
				
				
Vakuutustekninen kate
ennen tasoitusmäärän muutosta		
5 910
276
				
Tasoitusmäärän muutos			
-6 360
-1 303
				
Vakuutustekninen kate			
-449
-1 027
				
				
Muu kuin vakuutustekninen laskelma				
				
Sijoitustoiminnan tuotot		
1.4
5 420
7 653
				
Sijoitustoiminnan kulut		
1.4
-1 186
-1 763
				
Muut tuotot ja kulut				
1
				
Välittömät verot varsinaisesta toiminnasta		
-978
-1 253
				
Tilikauden voitto / tappio			
2 807
3 611
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RAHOITUSLASKELMA 1.1.–31.12.
1 000 €
				

		

2010

2009

Liiketoiminnan rahavirta					
Voitto/tappio varsinaisesta toiminnasta/ 				
voitto/tappio ennen satunnaisia eriä		
2 807
3 611
					
Oikaisut				
		 Vakuutusteknisen vastuuvelan muutos		
7 387
4 431
		 Sijoitusten arvonalentumiset ja -korotukset		
-1 755
-3 076
		 Suunnitelman mukaiset poistot		
166
171
		 Muut oikaisut 			
907
992
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta		
9 512
6 129
					
Käyttöpääoman muutos:				
		 Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten 			
		 lisäys (-)/vähennys (+)			
55
-2 284
		 Lyhytaikaisten korottomien velkojen			
		 lisäys (+)/vähennys (-)			
542
750
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja		
10 109
4 594
					
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan 				
rahoituskuluista				
Maksetut välittömät verot			
-617
-1 137
Rahavirta ennen satunnaisia eriä			
9 492
3 457
					
Liiketoiminnan rahavirta			
9 492
3 457
					
Investointien rahavirta					
Investoinnit sijoituksiin/ luovutustulot sijoituksista (pl. rahavarat)		
-6 973
-4 346
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä				
muun omaisuuden investoinnit ja luovutustulot (netto)		
-222
-239
					
Investointien rahavirta			
-7 195
-4 585
					
Rahoituksen rahavirta					
Maksetut osingot/takuupääoman korot ja				
muu voitonjako			
-1 200
0
					
Rahoituksen rahavirta			
-1 200
0
					
Rahavarojen muutos			
1 097
-1 128
					
					
Rahavarat tilikauden alussa			
376
1 504
Rahavarat tilikauden lopussa			
1 474
376
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TASE 31.12.
1 000 €
				

liite

2010

2009

VASTAAVAA
Aineettomat hyödykkeet		
2.1				
Aineettomat oikeudet			
103
193
Muut pitkävaikutteiset menot			
890
721
					
993
914
Sijoitukset				
Kiinteistösijoitukset		
2.2				
		 Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet
2.3, 2.4
1 293
1 293
Muut sijoitukset
		 Osakkeet ja osuudet			
23 277
10 126
		 Rahoitusmarkkinavälineet			
64 922
69 635
					
88 198
79 761
								
Yhteensä			
89 492
81 054
								
Saamiset
Ensivakuutustoiminnasta
		 Vakuutuksenottajilta			
597
348
Jälleenvakuutustoiminnasta			
202
65
Muut saamiset			
2 406
2 777
					
3 206
3 189
								
Muu omaisuus							
Aineelliset hyödykkeet							
		 Kalusto			
84
106
		 Muut aineelliset hyödykkeet			
34
36
					
119
142
Rahat ja pankkisaamiset			
1 474
376
								
Yhteensä			
1 592
518
								
Siirtosaamiset
Korot ja vuokrat			
1 329
1 378
Muut siirtosaamiset			
19
42
					
1 348
1 420
								
VASTAAVAA YHTEENSÄ			
96 631
87 096
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TASE 31.12.
1 000 €
				

liite

2010

2009

VASTATTAVAA
Oma pääoma		
2.5, 2.6
Osakepääoma			
10 200
Vararahasto			
10 026
Edellisten tilikausien voitto			
3 723
Tilikauden voitto/tappio			
2 807
						
Yhteensä			
26 756
						
Vakuutustekninen vastuuvelka			
Vakuutusmaksuvastuu			
15 276
Jälleenvakuuttajien osuus			
-628
					
14 649
						
Korvausvastuu			
706
Jälleenvakuuttajien osuus			
-78
					
628
						
Tasoitusmäärä			
52 318
						
Yhteensä			
67 594
						
Velat					
Ensivakuutustoiminnasta			
649
Jälleenvakuutustoiminnasta			
442
Muut velat			
263
					
1 354
						
Siirtovelat				
Muut siirtovelat			
928
					
928
						
VASTATTAVAA YHTEENSÄ			
96 631

10 200
10 026
1 313
3 611
25 149
14 189
-593
13 595
728
-74
654
45 958
60 207
587
484
118
1 190
550
550
87 096
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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. Samat
laskuperusteet olivat voimassa myös vuoden 2009 tilinpäätöksessä.

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
1. TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT 1 000 €						
						
1.1 Vakuutusmaksutulo			
2010
2009
									
Vahinkovakuutus
Ensivakuutus
		 Kotimaasta			
13 637
14 428
Jälleenvakuutus			
45
128
Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta		

13 682

14 557

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
1
2
3
4
5
6
Luotto ja takaus
2010
13 637
12 533
-2 080
-3 078
-1 531
5 844
2009
14 428
11 152
-6 905
-2 860
-1 184
203
2008
12 505
8 223
-891
-2 553
-686
4 092
Jälleenvakuutus
2010
2009
2008

45
128
48

62
77
17

4
-4
1

0
0
0

0
0
0

66
73
18

Yhteensä
2010
13 682
12 595
-2 076
-3 078
-1 531
2009
14 557
11 229
-6 909
-2 860
-1 184
2008
12 552
8 240
-890
-2 553
-686
								
Tasoitusmäärän muutos
2010						
2009						
2008						

-6 360
-1 303
-1 356

Vakuutustekninen kate
2010						
2009						
2008						

-449
-1 027
2 755

5 910
276
4 111

1.3 Vakuutusmaksutulosta vähennetyt erät		

2010

2009

Luottotappiot vakuutusmaksusaamisista		

2

46
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TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
1.4 Sijoitustoiminnan nettotuoton erittely 1 000 €		

2010

2009		

						
Sijoitustoiminnan tuotot				
Tuotot muista sijoituksista					
Osinkotuotot			
169
59
Korkotuotot			
2 772
2 769
Muut tuotot			
12
12
					
2 953
2 840
						
Arvonalentumisten palautukset			
1 818
3 277
Myyntivoitot			
648
1 535
					
2 466
4 812
						
Sijoitustoiminnan tuotot yhteensä		
5 420
7 653
						
Sijoitustoiminnan kulut
Kulut kiinteistösijoituksista			
0
0
Kulut muista sijoituksista			
-182
-170
Korkokulut ja muut vieraan pääoman kulut		
-2
-2
					
-184
-172
						
Arvonalennukset			
-63
-201
Myyntitappiot			
-939
-1 390
					
-1 002
-1 592
						
Sijoitustoiminnan kulut yhteensä		
-1 186
-1 763
						
Sijoitustoiminnan nettotuotto			
4 234
5 890
						
						
1.5 Tuloslaskelman liikekulujen erittely		
2010
2009
						
Vakuutusten hankintamenot			
1 304
1 475
Vakuutusten hoitokulut			
568
567
Hallintokulut			
1 206
819
					
3 078
2 860
						
						
1.6 Kokonaisliikekulut toiminnoittain		
2010
2009
						
Maksetut korvaukset			
159
96
Liikekulut			
3 078
2 860
Sijoitustoiminnan hoitokulut			
149
141
					
3 385
3 097
						
						
1.7 Tilintarkastajan palkkiot			
2010
2009
						
KPMG Oy Ab					
Tilintarkastuspalkkiot			
10
5
Muut palkkiot			
91
11
						
PricewaterhouseCoopers Oy					
Tilintarkastuspalkkiot			
0
16
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TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
2. TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 1 000 €						
2.1 Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutokset
				
				
Aineettomat
Aineelliset
Yhteensä
				
hyödykkeet
hyödykkeet		
								
Hankintameno 1.1.		
1 190
573
1 764
Edellisenä vuonna loppuun poistetut
-15
0
-15
Lisäykset		
215
7
222
Vähennykset		
0
0
0
Hankintameno 31.12.		
1 390
580
1 971
								
Kertyneet poistot 1.1.		
-276
-431
-708
Edellisenä vuonna loppuun poistetut
15
0
15
Vähennysten kertyneet poistot		
0
0
0
Tilikauden poistot		
-136
-30
-166
Kertyneet poistot 31.12.		
-397
-461
-858
								
Kirjanpitoarvo 31.12.2010		
993
119
1 112
								
								
2.2 Sijoitusten käypä arvo ja arvostusero					
Sijoitukset 31.12.2010		
Jäljellä oleva
Kirjanpitoarvo
Käypä arvo
				
hankintameno				
Kiinteistösijoitukset
Muut kiinteistöosakkeet		
1 293
1 293
2 025
				
1 293
1 293
2 025
Muut sijoitukset							
Osakkeet ja osuudet		
23 277
23 277
26 133
Rahoitusmarkkinavälineet		
64 922
64 922
69 036
				
88 198
88 198
95 169
								
Yhteensä		
89 492
89 492
97 194
								
Rahoitusmarkkinavälineiden jäljellä oleva hankintameno
sisältää korkotuotoiksi tai niiden vähennykseksi
jaksotettua nimellisarvon ja hankintahinnan erotusta
-87				
								
Arvostusero				
7 703
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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		
		
Sidottu
Osakepääoma 01.01. = 31.12.		

2010		

2009

10 200		

10 200

Vararahasto 01.01. = 31.12.		
				

10 026		
20 226		

10 026
20 226

Vapaa
Edellisten tilikausien
voitto/tappio 01.01.
Osingonjako

1 313
0

1 313

2 807		
6 530		

3 611
4 923

26 756		

25 149

Tilikauden voitto / tappio		
Edellisten tilikausien voitto		

2 807		
3 723		

3 611
1 313

Voitonjakokelpoiset varat yhteensä

6 530		

4 923

Tilikauden voitto / tappio		
				
		
Oma pääoma yhteensä		

4 923		
-1 200
3 723

2.6 Voitonjakokelpoiset varat
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TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
3. VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 1 000 €				
							
3.1 Vastuut			
2010
2009
							
Takausvakuutuksen kokonaisvastuu			
1 362 416
1 402 023
							
Takausvakuutuksen kokonaisvastuu vähennettynä
vakuuksien laskennallisilla arvoilla			
831 343
846 467
							
Leasingvuokravastuusopimukset
Vuokra seuraavalla tilikaudella			
88
70
Myöhemmin maksettavat vuokrat		
94
38
							
Sijoitussitoumukset			
32
124
							
							
4. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT
4.1 Henkilöstökulut			
2010
2009
							
Palkat ja palkkiot			
1 934
1 771
Eläkekulut			
343
323
Muut henkilösivukulut			
82
56
					
2 359
2 150
							
Toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille						
maksetut palkat ja palkkiot			
273
270
							
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana		
24
22
5. OMISTUKSIA MUISSA YRITYKSISSÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1 000 €
5.1 Osakkeet ja osuudet			
Kirjanpitoarvo
						
Ishares S&P 500			
7 599
Euro Stoxx 50 ETF			
5 567
Ishares FTSE Bric 50			
2 006
					
15 171

Käypä arvo

5.2 Osakerahastot			
Kirjanpitoarvo
						
Fourton Stamina A			
2 969
Odin Norden II			
2 476
East Capital Eastern European Fund		
800
SEB Europa			
806
					
7 051

Käypä arvo

5.3 Kiinteistörahastot			
Kirjanpitoarvo
						
Real Estate Fund Finland I Ky			
703
					
703

Käypä arvo

5.4 Korkorahastot			
Kirjanpitoarvo
						
Evli European Investment Grade			
350
					
350

Käypä arvo

9 056
5 654
2 133
16 843

3 664
2 820
945
806
8 235

703
703

351
351
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TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
6. VAKAVARAISUUTTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 1 000 €				
6.1 Toimintapääoma			

2010

Toimintapääoma
Oma pääoma ehdotetun voitonjaon vähentämisen jälkeen		
23 756
Omaisuuden käypien arvojen ja taseen kirjanpitoarvojen
välinen arvostusero			
7 703
Aineettomat hyödykkeet			
-993
Muut erät
					
30 466
						
						
Toimintapääoman vähimmäismäärä			
3 500
						
Vakuutustekniseen vastuuvelkaan sisältyvä tasoitusmäärä		
52 318
Suhteessa täyteen määräänsä %			
32,8

Helsingissä, 11. päivänä helmikuuta 2011
Timo Laitinen

Kaj Friman

Juho Lenni-Taattola
Esko Rytkönen
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Hannu Linnoinen

Mikael Englund
toimitusjohtaja

2009
23 949
4 658
-914
27 693
3 500
45 958
29,6

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ
KUVAAVAT TUNNUSLUVUT
2010

2009

2008

2007

2006

Vakuutusmaksutulo, M€€

13,7

14,5

12,5

9,5

6,6

Liikevoitto, M€

10,1

6,1

2,5

6,7

9,5

2,8

3,6

0,8

3,3

4,9

Vahinkosuhde %

18,7 %

68,7 %

11,6 %

8,3 %

-4,8 %

Liikekulusuhde %

27,8 %

28,6 %

33,9 %

45,3 %

49,9 %

Yhdistetty kulusuhde %

46,6 %

97,2 %

45,5 %

53,6 %

45,1 %

Toimintapääoma, M€

30,4

27,6

24,2

45,1

45,5

Tasoitusmäärä, M€

52,3

45,9

44,6

43,3

40,9

Vakavaraisuuspääoma, M€

82,8

73,6

68,8

88,4

86,5

Kokonaispääoman tuotto % (käyvin arvoin)

13,4 %

8,4 %

1,5 %

6,1 %

8,6 %

Oman pääoman tuotto % (käyvin arvoin)

16,6 %

16,9 %

0,1 %

5,6 %

8,1 %

748,5 %

736,5 %

913,5 %

1 587,6 %

1 625,3 %

24

22

21

23

24

			

Tilikauden tulos, M€

Vastuunkantokyky %
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä
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TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT
Vakuutusmaksutulo =

Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta

Korvauskulut
Vahinkosuhde, % =		
Vakuutusmaksutuotot

x 100

Tunnusluku lasketaan jälleenvakuuttajien osuuden jälkeen.
Liikekulut
Liikekulusuhde, % =		
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

+/- liikevoitto tai tappio
+ korkokulut ja muut rahoituskulut
+ perustekorkokulu
+/- arvonkorotusrahastoon/käyvän arvon rahastoon kirjattu arvonkorotus/peruutus
+/- sijoitusten arvostuserojen muutos
Kokonaispääoman tuotto, % =				
x 100
(käyvin arvoin)
+ taseen loppusumma
- sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka
+/- sijoitusten arvostuserot
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 (Vakuutusvalvontaviraston 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
Vakavaraisuuspääoma =			
% vastuuvelasta
Vakuutustekninen vastuuvelka - tasoitusmäärä

x 100

Vakuutustekninen vastuuvelka lasketaan jälleenvakuuttajien osuuden jälkeen.
Vakuutusmaksutuotot lasketaan kahdeltatoista edeltävältä kuukaudelta jälleenvakuuttajien osuuden jälkeen.
Vakavaraisuuspääoma
Vastuunkantokyky, % =			
Vakuutusmaksutuotot 12 kuukaudelta
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x 100

TILINTARKASTUSKERTOMUS
VAKUUTUSYHTIÖ GARANTIAN
YHTIÖKOKOUKSELLE
Olemme tilintarkastaneet Vakuutusosakeyhtiö Garantian
kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.2010–31.12.2010. 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.

Helsinki 1. maaliskuuta 2011

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 apply 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 guaranty solution is a good alternative for
continuous guarantee needs. Garantia has an extensive product range
including special guaranties. Also customised products are available to
meet the customer’s special needs.
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MANAGING DIRECTOR’S REVIEW

STRONG SOLIDITY THROUGH
GOOD OPERATIONAL PERFORMANCE
In 2010, the Finnish economy began to recover from the
home loans, was lower in the past year than it had been in the
depression that had begun a couple of years earlier. The incouple of years before. The demand for the main products for
creased incurring of debt by many states led to a debt crisis
this year remains steady, and large changes in volume do not
in some countries of the Euro zone, leading to an increase
seem likely in the near future.
economical uncertainty and keepThe claims incurred in 2010
ing the credit margins at a level
were clearly lower than in the previclearly higher than that preceding
ous year and also lower than budgthe depression. On the other hand,
eted, which, in combination with
the nominal interest rates of large
good profits from investment assets,
currencies have been kept very low
raised the profitability of the company above the estimate. All major tarby means of financial politics, helpMikael Englund, Managing Director
gets for profitability were also met.
ing companies and households in
Garantia Insurance Company
The favourable development of
debt to deal with the clear increase
claims incurred allowed for a record
in debt margins.
level of transfer to the equalisation
Garantia’s rapid growth of several
insurance. This improved the company’s capital base that can
years took a downturn during the year as the intensive denow be considered good.
mand for pension loans caused by the economic crisis at the
Important development projects spreading over several
end of 2008 and beginning of 2009 was normalized. Thereby
years were continued. Meeting the Solvency II requirements
also the demand for the company’s main product, pension
by the beginning of 2013, renewing the insurance producloan guaranties, was lower than in the previous two years. The
tion system and developing and implementing a product pricdemand for the other main product, deficiency guaranties for

PUBLIC CREDIT RATING
IMPROVES TRANSPARENCY

		

GARANTIA’S
LOAN GUARANTY

GARANTIA’S RESIDUAL
VALUE INSURANCE

GARANTIA’S
COMMERCIAL BONDS

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

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

• Used as a guarantee of contract obligations
in construction as well as in equipment
and project deliveries

• Commonly used for financing
investments, working capital and
changes in ownership as well as
reorganizing existing financing

• A transparent and reliable financing
solution for three parties, in which
the rights and responsibilities will be 		
divided among different parties

• Maximum guaranty period of
10 years; for loans with both fixed
or variable interest rate

• Suitable to be used when the customer 		
does not want the operating lease to
create a debt on the company balance

• The price of the guaranty is
determined on the basis of estimated
credit risk, loan period and any
counter collateral

• 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

• Garantia’s loan guaranty offers
the company the possibility to
compare options offered by
different creditors

42

• 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

• Also suited for guaranteeing regulatory 		
obligations and permissions, for example 		
for prefabricated house suppliers, travel 		
agents and companies in the environmental
or soil business
• A flexible guarantee limit is suited for
recurring guarantee needs
• Our guarantee limit customers get free 		
access to an eService for easy application 		
and management of guaranties
• The guarantee of the limit is usually
available on the day of application
• The limit usually requires no counter
collateral, so it does not tie up company 		
assets

ing system as well as a pricing system for risk equity
are large efforts taking up a lot of resources. These
projects will continue this year as well as in the following year.
Also a public credit rating from the world’s largest rating agency was applied to the company and
published at the end of 2010. Considering Garantia’s relatively small size, product portfolio and limited market, the credit rating obtained can be considered satisfactory at least. In any case, a public
credit rating with detailed analysis of the company’s
situation improves its transparency and reputation.
Although the deep economical recession that is
now behind us increased the claims incurred to an unprecedented high, the company’s ability to make claim
and its solvency were never under any threat. Also the
ability to grant new guaranties was retained even during the most difficult times of the finance crisis. Our
customer satisfaction surveys reflected that we were
able to maintain our product offering throughout the
crisis. The majority of our customers see Garantia as a
competent operator who takes care of matters at hand,
which has been our goal for a long time.
I would like to thank our interest groups,
especially our customers and the Garantia staff, for
a very good year 2010, during which we were able,
through good financial results, to meet the expectations and promises made to our interest groups in
the past years.

GARANTIA’S HOME
LOAN GUARANTY
• Gives the borrower a possibility to avoid providing
a personal guarantee or an additional asset pledge
• Provides the supplementary guaranty for a
home loan as required by home loan creditors
• The loan guaranty limit is granted to the home
loan creditor

GARANTIA
MICRO-GUARANTY
• Intended for covering guaranty needs of companies
for max. 200 000 euros flexibly and quickly
• For financing investments or working capital needs,
for example
• The loan has a fixed amortization schedule and
a loan period of max. 5 years
• Applying is easy: all you need to do is to fill in
an application and submit financial statements
for the last 3 years

LOAN GUARANTIES

– WHAT ARE THEY
AND HOW ARE THEY USED?
Loan guaranties often work like bank guarantees.
Garantia makes an insurance agreement with a
customer seeking guaranty insurance, based on
which Garantia commits to fulfilling the responsibilities of the obligation being insured in place
of the customer if the customer becomes insolvent. An obligation insured like this can be a
loan, a project contract or a delivery agreement,
for example. Offering reliable guarantees is often a prerequisite for getting a loan or a contract.
The loan terms are also more beneficial if a loan
guaranty is offered as the guaranty. A loan guaranties is a flexible and efficient tool when recurring
guarantles with a relatively low value are needed.
A supplier of prefabricated houses, for example,
can arrange guarantees for advance payments, or
a bank giving out home loans can agree on the
guaranty directly with the client based on the insurance agreement made with Garantia. Loan guaranties can also be used for insuring the conservation of value of an investment (fund guaranty) or
a capital good (residual value insurance). A loan
guaranty and its terms are often also customized to
meet the individual needs of the customer.
In addition to these, Garantia offers several other types of guaranty. For more information about
our products, please see our website at www.garantia.fi.
Our skilled and experienced employees are
happy to tell you more about our loan guaranties.
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BUSINESS OPERATIONS

New insurances
2006–2010, ME
800

Garantia is a Finnish insurance company independent from
financial groups, focusing on loan guaranties and the development and delivery of related services. The long-term
and short-term business goals and strategies are updated
once a year during the Board of Directors’ discussion on
the business plan and annual budget. Garantia’s business
idea and basic strategies are the following:
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BUSINESS IDEA
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Gross exposure
2006–2010, ME

• Garantia is an insurance company focusing on loan
guaranties and the development and production of 		
related services.
• Garantia aims to increase the value of the company.

GOALS
• Customers and partners experience Garantia
as a professional and stable operator.
• Garantia is a solvent and profitable insurance
company seeking growth.
• Garantia retains the market leadership in
loan guaranties.
• Garantia offers a comprehensive range of
competitive products.
• Garantia uses an extensive and efficient
network of cooperation partners and deliverers
of products and services.

1500

1200
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SUCCESS FACTORS
0
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2008
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2010

•
•
•
•
•
•

Distinguished individual customer service
Reliable risk management methods
Professional, motivated and cooperative staff
Efficient and high quality management system
Cost-effective distribution solutions
Sufficient solvency and ability to bear risk

BASIC VALUES
•
•
•
•
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Confidential cooperation with the customers
Evolving, efficient and profitable operations
Fair and supporting work environment
Ethically sound operations

INSURANCE OPERATIONS
All of Garantia’s insurance exposure consist of loan guaranties classified as insurance category 15. The company’s
main products are loan guaranties and guaranties for home
loans. Other products include commercial bonds and residual value insurances, among others.
In 2010, new insurance policies were granted for a totalof almost EUR 323 million.
As of 1 January 2011, Garantia’s own retention is EUR
ten million. Garantia may, however, grant insurance policies with a nominal value exceeding this if the amount of
risk can be limited by means of reinsurance or counter
guaranties.
Garantia uses its own allocation and pricing model for
risk capital as a central tool for risk selection, pricing and
management of loan guaranties. For the company’s main
product, this internal model is based on credit and collateral classifications determined by the company’s own
experts according to the internal classification standards of
the company.
In practice, the entire insurance exposure of the company consists of Finnish risks. The credit exposure for an
individual industry is kept reasonable by avoiding excess
concentration on any one industry.
The exposure from home loan guaranties consists of
guaranties granted for private persons representing a good
customer risk according to the loan granting criteria of the
banks responsible for the distribution of the product. The
guaranties are related to loans taken for buying a home. In
practice, Garantia’s guaranty is sufficient for the purchase of
the borrower’s relatively modest own home.

Insurance exposure by product

57.8 %

Loan guaranties

31.7 %

Mortgage loan guaranties

10.5 %

Other guaranties

Guaranty exposure by industry
20.7 %

Trade and transportation

14.2 %

Construction

14.2 %

Other industries

39.9 %

Manufacturing

10.9 %

Electricity, gas
and heat

Halg guaranties by Muncipality
Helsinki

68.1 M€

16 %

Vantaa

47.4 M€

11 %

Espoo

35.2 M€

8%

Tampere

20.2 M€

5%

Oulu

13.9 M€

3%

Lahti

12.8 M€

3%

Turku

11.5 M€

3%

Järvenpää

9.6 M€

2%

Nurmijärvi

9.1 M€

2%

Jyväskylä

7.8 M€

2%

Kerava

7.6 M€

2%

Tuusula

7.4 M€

2%

Kuopio

7.1 M€

2%

Hyvinkää

6.4 M€

1%

Lohja

6.2 M€

1%

Kirkkonummi

6.1 M€

1%

Vihti

6.0 M€

1%

Rovaniemi

5.7 M€

1%

Kotka

4.6 M€

1%

Nokia

4.5 M€

1%

Other 306 pc.

131.0 M€

31 %

Total

428.4 M€

100 %
44
45

Investment return 2003–2010
12 %
10 %
8%
6%
4%
2%
0%
-2 %
-4 %
-6 %
-8 %
-10 %

2003

2004

Investment portfolio 6.4 % p.a

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Benchmark 3.8 % p.a

INVESTMENT ACTIVITIES
In its investment activities, Garantia aims at a stable and
steady growth of wealth by seeking the best available yield
within the selected risk level. In order to minimize the risks,
the investments are diversified effectively. In order to avoid
risk concentrations, the investment targets are selected in
such a way that the correlation of risks arising from the
insurance activities is as low as possible.
A structured investment process is used for guiding and
managing investment activities. Every year, Garantia’s Board
of Directors approves the company’s investment strategy
and the next year’s investment plan according to this structured investment process. The investment plan is prepared
according to the applicable legislation. It determines the
basic principles and goals of Garantia’s investment activities.
The strategic allocation determined in the investment
plan refers to the average distribution of investment
assets in the various asset classes. In 2010, the neutral
allocation weight of Garantia’s fixed income investments
was 80% and that of equity investments 20%. The duration of the reference index of the fixed income investments
was approximately six years.
The net return of the investment portfolio with current
values was 8.2% in 2010 and that of the reference index
was 1.3%. At the end of 2010, the market risk of the in-
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vestment portfolio measured as VaR was EUR 18.4 million,
i.e. 68% of the maximum market risk was at use. The risk
level varied between 55% and 68% during the year.

OWNERSHIP
Garantia is owned by Finnish pension insurance
companies and Oy Veho Ab.
Varma Mutual Pension Insurance Company

30.5%

Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company

26.3%

Etera Mutual Pension Insurance Company

18.0%

Mutual Insurance Company Pension-Fennia

18.0%

Tapiola Mutual Pension Insurance Company

4.9%

Veritas Pension Insurance Company Ltd.

2.0%

Veho Oy Ab

0.2%

Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia

0.1%

BOARD OF DIRECTORS AND ORGANIZATION
BOARD OF DIRECTORS

EXECUTIVE GROUP

Timo T. Laitinen (born1953)
Chairman of the Board
M. Sc. (Eng.)
FIM Corporation
Member of the Board
of Garantia from 2007

Mikael Englund (born 1955), M. Sc. (Eng.), MBA
President, CEO, at Garantia from 1993
Jorma Hilden (born 1947), LL. M.
Senior Vice President, at Garantia from 1993
Riitta Takala (born 1955), M.Sc. (Econ.)
Vice President, CFO, at Garantia from 1998

Kaj Friman (born1953)
Deputy Chairman
LL.M., M.Sc. (Econ.)
Senior Advisor, Yara Suomi Oy
Member of the Board
of Garantia from 2005

Timo Lehikoinen (born 1964), LL. M.
Vice President, General Councel, at Garantia from 1999
Hannu Loponen (born 1954), LL. M
Vice President, Customer Relations, at Garantia from 2001

OTHER ORGANIZATION

Juho Lenni-Taattola (born1960)
LL.M, M. Sc. (Econ.)
Lawyer, Partner,
Hammarström
Puhakka Partners, Attorneys Ltd
Member of the Board
of Garantia from 2009

Hannu Linnoinen (born1957)
M.Sc. (Econ.), LL. M.
Senior Vice President, CFO,
SRV Group Plc
Member of the Board
of Garantia from 2007

Esko Rytkönen (born1957)
M. Sc. (Econ.)
Member of the Board
of Garantia from 2007

The total number of employees in Garantia
was 23 at the end of February 2011.
The average age of employees was 47.9 years
and the duration of employment at Garantia
11 years in average.
The company executes all permanent core
operations with its own organization,
but purchases expert services from consultans
and service suppliers.

ACCOUNTANT AND ACTUARY
At the end of the 2010 financial year,
authorized public accountants
Juha-Pekka Mylén and Paula Pasanen
acted as the company’s auditors and
KPMG Oy Ab and authorized
public accountant Riitta Pyykkö as
the deputy auditors.
The actuary of the company was
Kalervo Koistinen SHV and his
deputy Yrjö Turtiainen SHV.
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RISK MANAGEMENT
The Board of Directors of the company approves annually
a risk management plan covering all operations of the company. The plan covers the basic risk management solutions for
insurance underwriting and pricing, arranging of reinsurance,
development of solvency, and investment and operational
actions. The company’s risk management also includes a contingency plan for safeguarding the company’s operations in any
exceptional circumstances which may endanger the society or
the company.

approve ratings granted by any outside body as such. The credit
ratings are updated as long as the customer’s guaranties stay
in force.
The collateral for loan guaranties are also evaluated and
rated at Garantia. The collateral rating group is responsible for
determining and updating the ratings.

REINSURANCE
Garantia can also reinsure its exposures if an individual risk is
considered too high when Garantia’s risk distribution policy is
taken into account or when reinsurance is considered a more
economical option from the viewpoint of the company’s solvency strategy than other sources of solvency capital. At this
moment, the company is using only facultative treaties to cover
individual risks exceeding the own retention. The company’s
maximum own retention is EUR ten million.

INSURANCE OPERATIONS
A significant part of the company’s resources is allocated on the
evaluation and management of risks related to the insurance
operations. Because of the long term and nature of loan guaranties, the emphasis of risk management is in the evaluation of
risks and in the underwriting decision-making.
The risk analysis aims primarily at evaluating and determining the risk of insolvency of the guaranteed party. In addition, the effects of the product and the agreement structure as well as any collateral or reinsurance are modelled.
In the case of loan guaranties, the risk of the counterparty
becoming insolvent is evaluated on the basis of credit rating determined based on a corporate analysis or other study. Garantia
has used its own credit rating scale since 1993.
Granting a loan guaranty requires a valid credit rating assigned by Garantia’s credit rating group. Garantia does not

CLAIMS
The claims volume may vary considerably from one year to
the other depending on the business cycle. During economic
recession and at the beginning of the upturn following it, the
claims are often many times higher than those of better economical periods. In most cases, some of the claims paid can
be recovered, but the time delay between the payment of
claims and the recovery is often very long, even several years.

Claims and recoveries in 1994–2010, Me
7
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At Garantia potential claims are worked out and limited in advance as soon as information is received about the threat of
insolvency of a customer.

INVESTMENT ACTIVITIES AND MARKET RISKS
The Board of Directors of the company decides on the investment principles, the framework for decision-making and risktaking as well as the goals on an annual basis in connection with
the approval of the investment plan. The investment director of
the company prepares and implements the company’s investment decisions according to the investment plan. An investment
group within the company makes the most important operative decisions concerning investing and, in addition to the Board
of Directors, monitors the risk-taking of investment activities and
ensures that the investment activities correspond with the approved investment plan. The company emphasizes the importance of risks in its investment activities and aims primarily to
avoid taking large risks related to changes in value and liquidity.
Considering that the company’s solvency is much higher than
that of many other insurance companies due to the nature of
the insurance activities, the weight of shares is higher than usual
in the basic allocation in order to ensure a higher return on equity
under normal conditions.
The company uses its own model for the quantifying and
monitoring of the risks of investment activities, based on more
conservative distribution assumptions than those generally
used in regulatory control.

Garantia’s gross exposure
by credit rating,
corporate guaranties
9.6 %
45.4 %

BBB+, BBB, BBB-

30.6 %

BB+, BB, BB-

13.1 %

B+, B, B-

1.3 %

C+, C, C-

Amount of exposure
covered by reinsurance
and collateral

GARANTIA’S CREDIT RATING
The world’s largest credit rating agency, Standard&Poor’s, published a long-term credit rating for Garantia on 10 December
2010. The company has not had a public credit rating before
this. Garantia’s credit rating (A-/Stable outlook) is of a similar
level to those of the best foreign special companies in the business. In Finland, only a few large companies have public credit
ratings, and only a couple of them have a rating equal to or
better than that of Garantia. The analysis used as the basis of
the rating published by the rating agency in January 2011 is
also available on the Garantia web site at www.garantia.fi
After the public credit rating, the company aims to increase its
offering of guarantees related to export deliveries, for example.

A-

21.1 %

Reinsured

17.8 %

VL1 ja VL2

5.7 %

VL3 ja VL4

55.4 %

Uncovered portion

Garantia’s collateral classes
VL1

A secure, liquid collateral

VL2

A secure collateral within the security value

VL3

A collateral within the current value

VL4

Other real security
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Solvency Capital of Garantia and Solvency Capital requirements
as of 31.12.2010 (Me)
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Capital (SC)

Regulatory
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(Solvency I)

Solvency II
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SC requirement
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SC minimum
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(VaR 99.5 %)

S&P’s insurance
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minimum

S&P’s insurance
model SC target
for AA-rating,
minimum

SOLVENCY

OPERATIONAL RISKS

The company has been developing its own risk capital
allocation model to be used for the allocation of solvency
capital and the pricing of insurance products since 2007.
For loan guaranties, the model is essentially based on
Garantia’s own credit and collateral ratings and the default
and recovery probabilities based on these ratings.
In addition to the evaluation and management of the overall
risk, this risk capital allocation model is also used for the pricing
of the main products. The company intends to seek approval
for using its own model for the regulatory control of the company’s solvency as well.
In addition to its own model, the company also uses
several other models in planning and management of its solvency
capital. According to all the models used, the company’s
solvency exceeds the amount of solvency capital required for
operations with a margin that is considered sufficient.

Risks related to operations are primarily managed by means of
extensive guidelines and control. The operations of Garantia are
organized in such a way that different people are responsible
for preparation, decision-making and implementation. According to this principle, the sales of insurance and the evaluation of
the related risks, for example, are separate operations.
The company is renewing its core information system
that also generates a large part of information used in risk
management. The renewal should be completed by the
autumn of 2011. Also the company’s overall guidelines and
decision-making systems are updated due to the renewal of
the information system and the ongoing Solvency II process,
among others.

Solvency Capital and Solvency requirement 2005–2010 Me
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ANNUAL REPORT OF THE BOARD
OF DIRECTORS
MARKET SITUATION

CLAIMS

Finland is recovering from the depression at a slower rate
than many Western European countries. The Finnish economy, dependent on exports of capital commodities, has
been slow to recover after the depression, and the level of
investment is still very low. This was also reflected in the
much lower demand for loan guarantees in 2010 than in
the previous two years. On the other hand, the development of claims has also been more reasonable than expected. The quick incurring of debts by the state will slow
down economic growth for a long time, although the type
of debt crisis experienced in some weaker economies is
not expected to occur in Finland.

In 2010, there were 79 (87) loss events, which led to
a total claims volyme of EUR 5.0 million (9.7 million).
Of this sum, EUR 1.6 million (2.7 million) was recorded as
claims of recourse. A total of EUR 3.4 million (0.2 million)
of claims paid during the financial year and before was
recovered. Of this sum, EUR 2.0 million (0.0 million) was
recorded as claims of recourse.

A moderate development of unemployment, an interest
rate level that has remained very low for a long time as
well as a steep drop in housing construction caused a rise
in housing prices in growth centres even at the beginning
of 2011. This was, in part, reflected in a lower than expected development of claims, but also in a decrease of new
underwriting volume of guaranties for home loans.

INSURANCE ACTIVITIES
The total liabilities of Garantia’s guarantee insurance exposure was EUR 1,402 million at the beginning of the year
and EUR 1,362 million at the end of the year. There were
a total of 789 valid insurance policies at the end of the
financial year. In the previous year, this number was 878.
The equalization amount was EUR 52.3 million at the
end of the year (EUR 45.9 million at the beginning of the
year). The solvency capital of the company was EUR 82.7
million (73.6 million). The claims paying ability was 748%
(736%).

INSURANCE PREMIUMS
The gross premium income from insurance activities was
EUR 13.6 million in 2010, while it had been EUR 14.5 million in the previous year. The share of outward reinsurance
of premium income was EUR 1.6 million (1.5 million).

RESULT FROM INSURANCE ACTIVITIES
The balance on technical account before change in the
equalisation provision was EUR 5.9 million (0.3), and the
transfer to the equalisation reserve was EUR 6.3 million
(1.3).

INVESTMENT ACTIVITIES
The net accounting income from investment activities was
EUR 4.2 million, while it had been EUR 5.9 million the year
before. At the same time, the valuation difference of investments assets grew from EUR 4.7 million to EUR 7.7 million.
The net profit from investment activities at current values
was EUR 7.3 million (7.0) or 8.2% (8.9%).

RISK MANAGEMENT
Garantia’s risk management is based on a plan of internal
control and risk management approved annually by the
Board of Directors.
The most important means of managing the credit risk related to insurance activities include adequate diversification
of credit risks in the insurance portfolio, reinsuring major
risks and regularly updating the credit ratings of the client
companies and implementing the appropriate loss control
measures required for the insurance agreements. The
amount of exposure not covered by reinsurance or prime
collateral was EUR 831 million (846 million) at the end of
the financial year.
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The risk related to investments is evaluated using the Value
at Risk calculation model based on risks calculated from
the market indices. The amount of market risk as calculated in this manner may not exceed the amount of solvency margin exceeding the minimum solvency margin.
A level of probability of 99.50% is used for calculating the
market risk.
The VaR value of the investments on 31 December 2010
was EUR 18.4 million (13.5 million), meaning that 68%
(65%) of the maximum value of the market risk was in use.
The management of operational risk is based on a continuous evaluation of the coverage of the operating guidelines,
updating the guidelines as well as training related to the
application of the guidelines.

CREDIT RATING
In 2010, the company acquired a credit rating from an
internationally known credit rating agency (Standard &
Poor’s: A-/Stable outlook). The rating was published on
9 December 2010.

PERSONNEL
During the financial year, Garantia employed an average of
24 (22) people. The average age of employees on 31 December 2010 was 47.9 years (48.7) and the duration of
employment at Garantia was 11 years (11) in average.

MANAGEMENT
Garantia’s annual general meeting on 24 March 2010 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. The executive group
consisted of the CEO, the vice president as well as the
senior vice president and CFO Riitta Takala. The executive
group was supplemented by the Board’s appointment of
new members from 1 December 2010. The new members were senior vice presidents Hannu Loponen and
Timo Lehikoinen. The actuary of the company was Kalervo
Koistinen SHV and his deputy Yrjö Turtiainen SHV.
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Authorized public accountants Juha-Pekka Mylén and Paula
Pasanen were appointed as the company’s auditors during
the annual general meeting of 24 March 2010. KPMG Oy
Ab and authorized public accountant Riitta Pyykkö were appointed the deputy auditors.

BOARD OF DIRECTORS’ SUGGESTION
REGARDING THE USE OF PROFITS
The net profit for the financial year is EUR 2,806,592.07
and the distributable capital is EUR 6,530,019.86.
The Board of Directors suggests that the profit be transferred to the profit and loss account of the previous accounting years and that a dividend of EUR 50 per share or
a total of EUR 3,000,000 be paid.

OUTLOOK FOR 2011
The economic situation continues to improve slowly, but
there is also an apparent risk of poorer development. The
market situation of pension debt guarantees is expected
to remain stable at the current level. There is still a significant amount of unused capacity in the industry, and no
natural demand for loans caused by investment demand
is expected, but the reorganization of the loan portfolios of
companies is expected to maintain a reasonable demand
for loan guarantees, especially for pension debts.
The market outlook for home loan guaranties seems neutral. A decrease in unemployment and the start of new
housing production are likely to increase demand, but the
likely increase of interest rates will probably effectively curb
the growth of volume and price level in the market.
A significant increase in the regulation of the finance sector
will limit competition and keep the price level close to the
current one, although problems caused by the depression
are now easing.
In the investment market, the very low risk-free yield will
raise only slowly. It is unlikely that Garantia’s relatively conservative investment policy, high requirements for liquidity,
and the average profits made in the beginning of the forecast period will reach the levels achieved during the first
decade of the millennium.

GARANTIA INSURANCE COMPANY LTD FINANCIAL STATEMENTS

PROFIT AND LOSS ACCOUNT 1.1.–31.12.
Notes

2010

2009

Earned premiums		
1.1, 1.3
Premiums written			
		 Reinsurers’ share			
Change to provision for unearned premiums		
		 Reinsurers’ share			
					

13 682
-1 569
-1 088
34
11 060

14 557
-1 484
-3 328
267
10 012

-2 098
22
4
-2 072

-6 809
-100
33
-6 876

-3 078

-2 860

Balance on technical account before
change to equalisation provision		

5 910

276

Change to equalisation provision			

-6 360

-1 303

Balance on technical account			

-449

-1 027

1 000 €		
				
Technical account

Claims incurred			
Claims paid			
Change in provision for outstanding claims		
		 Reinsurers’ share			
					
			
Operating expenses		
1.5, 1.6, 1.7

Non-technical account
Investment income		

1.4

5 420

7 653

Investment expenses		

1.4

-1 186

-1 763

Other income and expenses				

1

Direct taxes on ordinary operations			

-978

-1 253

Net profit / loss for the financial year		
			

2 807

3 611
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BALANCE SHEET 31.12.
1 000 €		
				

Notes

2010

2009

103
890
993

193
721
914

ASSETS
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Intangible assets		
2.1
Intangible rights			
Other long-term expenditure			
					
Investments
Investments in real property		
2.2
		 Real property and shares in property
2.3, 2.4
Other investments
		 Shares and participations			
		 Money market instruments			
					

1 293

1 293

23 277
64 922
88 198

10 126
69 635
79 761

Total			

89 492

81 054

Debtors
From primary insurance
		 From policy holders			
From reinsurance			
Other debtors			
					

597
202
2 406
3 206

348
65
2 777
3 189

Other assets
Tangible assets
		 Equipment			
		 Other tangible assets			
					
Cash in hand and in bank			

84
34
119
1 474

106
36
142
376

Total			

1 592

518

Prepayments and accrued income
Interest and rents			
Other prepayments and accrued income		
					

1 329
19
1 348

1 378
42
1 420

TOTAL ASSETS			

96 631

87 096

BALANCE SHEET 31.12.
Notes

2010

2009

Capital and reserves		
2.5, 2.6
Share capital			
Reserve fund			
Retained earnings			
Net profit/loss for year			

10 200
10 026
3 723
2 807

10 200
10 026
1 313
3 611

Total			

26 756

25 149

Technical provisions
Provision for unearned premiums		
Reinsurers’ share			
					

15 276
-628
14 649

14 189
-593
13 595

Provision for outstanding claims			
Reinsurers’ share			
					

706
-78
628

728
-74
654

Equalisation provision			

52 318

45 958

Total			

67 594

60 207

Creditors
From primary insurance			
From reinsurance			
Other creditors			
					

649
442
263
1 354

587
484
118
1 190

Accruals and prepaid income
Other accruals and prepaid income		
					

928
928

550
550

TOTAL LIABILITIES			

96 631

87 096

1 000 €		
				
LIABILITIES
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STATEMENT OF CHANGES IN
FINANCIAL POSITION 1.1.–31.12.
1 000 €
				

		

2010

2009

Cash flow from operations					
Profit/loss from ordinary operations/				
profit/loss before extraordinary items		
2 807
3 611
					
Adjustments				
		 Change in technical provisions		
7 387
4 431
		 Write-downs and revaluations on investments		
-1 755
-3 076
		 Planned depreciation			
166
171
		 Other adjustments			
907
992
Cash flow before changes in working capital		
9 512
6 129
					
Change in working capital				
		 Short-term non-interest-bearing trade receivables 			
		 increase (+)/decrease (-)			
55
-2 284
		 Short-term non-interest-bearing liabilities			
		 increase (+)/decrease (-)			
542
750
Cash flow from opearations before financing items and taxes		
10 109
4 594
					
Direct taxes paid			
-617
-1 137
Cash flow before extraordinary items		
9 492
3 457
Cash flow from operations			
9 492
3 457
					
Cash flow from investments					
Placements in investments/capital gains on
investments (excl. financial assets)		
-6 973
-4 346
Investment and capital gains (net) related to
intangible and tangible assets and other assets		
-222
-239
					
Cash flow from investments			
-7 195
-4 585
					
Cash flow from financing					
Dividends paid/interest on guaranty capital and				
other distribution on profits			
-1 200
0
					
Cash flow from financing 			
-1 200
0
					
Change in financial assets			
1 097
-1 128
					
					
Financial assets at the start of the financial year		
376
1 504
Financial assets at the end of the financial year		
1 474
376
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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, which have been used in the financial
statements for 2009.
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
1. NOTES ON THE PROFIT AND LOSS ACCOUNT 1 000 €						
						
1.1 Insurance premium income			
2010
2009
									
Non-life insurance							
Direct insurance							
		 Domestic			
13 637
14 428
Reinsurance			
45
128
Insurance premium income before the share of the reinsurers		

13 682

14 557

1.2 Profit per insurance class						
Columns:
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1 = Insurance premium income before the share of the reinsurers
2 = Insurance premium income 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
2010			
2009			
2008			

1

2

3

4

5

6

13 637
14 428
12 505

12 533
11 152
8 223

-2 080
-6 905
-891

-3 078
-2 860
-2 553

-1 531
-1 184
-686

5 844
203
4 092

Reinsurance
2010			
2009			
2008			

45
128
48

62
77
17

4
-4
1

0
0
0

0
0
0

66
73
18

Total
2010			
2009			
2008			

13 682
14 557
12 552

12 595
11 229
8 240

-2 076
-6 909
-890

-3 078
-2 860
-2 553

-1 531
-1 184
-686

5 910
276
4 111

Change of the collective guarantee item
2010								
2009								
2008								

-6 360
-1 303
-1 356

Balance on technical account
2010								
2009								
2008								

-449
-1 027
2 755

1.3 Items deducted from the insurance premium income		

2010

2009

Credit losses of insurance premium receivables		

2
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
1.4 Itemization of net profit from investment activities 1 000 €		

2010

2009		

Income from investment activities
Income from other investments					
		 Dividend income			
169
59
		 Interest income			
2 772
2 769
		 Other income			
12
12
					
2 953
2 840
						
Cancellations of write-downs			
1 818
3 277
Sales profits			
648
1 535
					
2 466
4 812
						
Income from investment activities total		
5 420
7 653
						
Investment expenses
Expenses from property investments		
0
0
Expenses from other investments		
-182
-170
Interest expenses and other expenses from loan capital		
-2
-2
					
-184
-172
						
Write-downs			
-63
-201
Loss on sales			
-939
-1 390
					
-1 002
-1 592
						
Investment expenses total			
-1 186
-1 763
						
Net profit from investment activities		
4 234
5 890
						
						
1.5 Itemization of operating costs in the profit and loss account		
2010
2009
						
Insurance acquisition expenses			
1 304
1 475
Insurance management expenses		
568
567
Administrative expense			
1 206
819
					
3 078
2 860
						
						
1.6 Total operating costs by activity		
2010
2009
						
Compensations paid			
159
96
Operating costs			
3 078
2 860
Investment management costs			
149
141
					
3 385
3 097
						
						
1.7 Auditor’s fees			
2010
2009
						
KPMG Oy Ab					
Auditor’s fees			
10
5
Other fees			
91
11
						
PricewaterhouseCoopers Oy					
Auditor’s fees			
0
16
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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		
1 190
573
1 764
Depreciated fully during the previous year
-15
0
-15
Increases		
215
7
222
Deductions		
0
0
0
Acquisition cost 31 December		
1 390
580
1 971
								
Accrued depreciations 1 January		
-276
-431
-708
Depreciated fully during the previous year
15
0
15
Accrued depreciation on deductions
0
0
0
Depreciations of the financial year
-136
-30
-166
Accrued depreciations 31 December
-397
-461
-858
								
Book value 31 December 2010		
993
119
1 112
								
								
2.2 Current value and valuation difference of investments
Investments 31 December 2010		
				
Investments on property
Other property shares		
				
Other investments

Remaining
acquisition cost

Book value

Current value

1 293
1 293

1 293
1 293

2 025
2 025

Shares		
Money market instruments		
				

23 277
64 922
88 198

23 277
64 922
88 198

26 133
69 036
95 169

Total			
89 492
89 492
97 194
								
The remaining acquisition cost of money market instruments
includes difference between the nominal value and the acquisition
value allocated as interest income or its deduction
-87
Valuation difference				
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
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		
2.5 Changes in shareholders’ equity

1 293
1 293
2 025
2010		

2009

Restricted
Share capital 01 Jan = 31 Dec		

10 200		

10 200

Reserve fund 01 Jan = 31 Dec		
				

10 026		
20 226		

10 026
20 226

Unrestricted
Profit/loss of the previous accounting
years 01 Jan
Distribution of dividends

4 923		
-1 200
3 723

1 313		
0
1 313

Profit/loss of the accounting year		
				

2 807		
6 530		

3 611
4 923

Shareholders’ equity total		

26 756		

25 149

Profit/loss of the accounting year		
Profit of the previous accounting years

2 807		
3 723		

3 611
1 313

Distributable funds total		

6 530		

4 923

2.6 Distrubutable funds
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
3. NOTES TO LIABILITY OBLIGATIONS 1 000 					
							
3.1 Liabilities			
2010
2009
							
Total liability for guarantee insurance		
1 362 416
1 402 023
Total liability for guarantee insurance deducted
with the calculated values of insurances		

831 343

846 467

Leasing liability agreements
Lease of the following financial year		
Leases paid later			

88
94

70
38

Investment obligations			

32

124

4. NOTES ON PERSONNEL AND MEMBERS OF BODIES
4.1 Personnel expenses			
2010
2009
							
Salaries and remunerations			
1 934
1 771
Pension expenses			
343
323
Other indirect employee costs			
82
56
					
2 359
2 150
Salaries and remunerations paid to
the CEO and members of the Board		

273

270

Average number of employees during the financial year		

24

22

5.1 Shares			

Book value

Current value

Ishares S&P 500			
Euro Stoxx 50 ETF			
Ishares FTSE Bric 50			
					

7 599
5 567
2 006
15 171

9 056
5 654
2 133
16 843

5.2 Share funds			

Book value

Current value

Fourton Stamina A			
Odin Norden II			
East Capital Eastern European Fund		
SEB Europa			
					

2 969
2 476
800
806
7 051

3 664
2 820
945
806
8 235

5.3 Property funds			

Book value

Current value

Real Estate Fund Finland I Ky			
					

703
703

703
703

5.4 Interests Funds			

Book value

Current value

Evli European Investment Grade			
					

350
350

351
351

5. NOTES ON OWNERSHIP IN OTHER COMPANIES 1 000
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
6. NOTES ON SOLVENCY 1 000 €
6.1 Operating capital			

2010

2009

23 756

23 949

7 703
-993

4 658
-914

30 466

27 693

Minimum operating capital			

3 500

3 500

Equalization amount included in the underwriting reserves		
As % of the full amount			

52 318
32,8

45 958
29,6

Operating capital
Shareholders’ equity after deducting the suggested distribution of dividend
Valuation difference between the current asset values and
the book values in the balance sheet		
Immaterial goods			
Other items
					

Helsinki, 11 January 2011
Timo Laitinen

Kaj Friman

Juho Lenni-Taattola
Esko Rytkönen
				

Hannu Linnoinen

Mikael Englund
Managing Director
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KEY FINANCIAL INDICATORS
			

2010

2009

2008

2007

2006

Gross premiums written, M€

13.7

14.5

12.5

9.5

6.6

Operating profit, M€

10.1

6.1

2.5

6.7

9.5

2.8

3.6

0.8

3.3

4.9

Loss ratio, %

18.7 %

68.7 %

11.6 %

8.3 %

-4.8 %

Expense ratio, %

27.8 %

28.6 %

33.9 %

45.3 %

49.9 %

Combined ratio, %

46.6 %

97.2 %

45.5 %

53.6 %

45.1 %

Solvency margin, M€

30.4

27.6

24.2

45.1

45.5

Equalisation provision, M€

52.3

45.9

44.6

43.3

40.9

Solvency capital, M€

82.8

73.6

68.8

88.4

86.5

Return on total assets, % (at current values)

13.4 %

8.4 %

1.5 %

6.1 %

8.6 %

Return on equity capital, % (at current values)

16.6 %

16.9 %

0.1 %

5.6 %

8.1 %

748.5 %

736.5 %

913.5 %

1587.6 %

1625.3 %

24

22

21

23

24

Profit/loss for the financial year, M€

Risk carrying capacity, %
Personnel average
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CALCULATION OF KEY INDICATORS
Insurance premium income =

Insurance premium income before the share of the reinsurers

				
Loss ratio, % =
				
				
				

Claims incurred			

				
Operating cost ratio, % =
				
				
				

Operating costs			

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.

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			

				

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			

x 100			
Insurance premium income			
This key figure is calculated after the share of the reinsurers.

x 100
Insurance premium income			
This key figure is calculated after the share of the reinsurers.

Underwriting reserves - equalization amount

12-month insurance premium income

x 100			

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 2010 – 31
December 2010. 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.

In Helsinki, 1 March 2011

Juha-Pekka Mylén			
Authorized Public Accountant
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Paula Pasanen
Authorized Public Accountant
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