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Vakuuttavaa
turvaa – Garantia

Vakuutusosakeyhtiö Garantia on
takausvakuutuksiin erikoistunut
kotimainen vakuutusyhtiö, joka
tarjoaa kattavan valikoiman
takaustuotteita.
Garantian takaus voi liittyä esimerkiksi yrityksen tai yhteisön rahoitukseen ja liiketoiminnan velvoitteisiin tai yksityishenkilön asumisen rahoitukseen. Garantian lainatakaus myönnetään useimmiten vieraan pääomanehtoisen
lainan vakuudeksi. Limiittipohjaiset takausratkaisut ovat
hyvä vaihtoehto toistuviin takaustarpeisiin. Garantialla on
myös kattava valikoima erikoistakauksia, joiden avulla voidaan löytää asiakkaalle parhaiten sopiva takausratkaisu.
Pyrimme jatkuvasti vastaamaan asiakkaidemme asettamiin haasteisiin uusilla tuotteilla.
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Toimitusjohtajan
katsaus
Erityisesti Euroopassa vuoden 2012 alussa taloudellista keskustelua
hallinnut euroalueen heikkojen valtioiden velkariisi heikensi
suhdannenäkymiä lähes kaikissa Euroopan maissa.
Vaikka velkakriisistä pahimmin kärsineiden Etelä-Euroopan
maiden kaltainen talouksien dramaattinen supistuminen
tai työttömyyden kasvu sietämättömälle tasolle ei pohjoisen suhteellisen terveissä kansantalouksissa vaikutakaan
todennäköiseltä, tulee valtioiden nopea velkaantuminen
hidastamaan talouskasvua vielä pitkään.
Osana rahoituskriisin hoitoa pankkien valvontaa ja pääomavaatimuksia on tiukennettu, mikä näkyi pankkirahoituksen kiristymisenä vuoden loppua kohti. Tämä oli
ainakin osasyynä Garantian päätuotteen, eläkelainojen,
takauksen kysynnän vilkastumiseen. Uusia eläkelainojen
takauksia myönnettiinkin vuonna 2012 enemmän kuin
kertaakaan sitten vuoden 2009. Myös kuluvan vuoden
aikana lainatakausten kysynnän odotetaan säilyvän vähintään kohtuullisena.
Talouden alavire ja epävarmuus hiljensivät asuntomarkkinoita ja epävarmuutta lisäsi asuntojen lainoitusasteiden
rajoittamiseen tähtäävien lainsäädäntöhankkeiden valmistelu. Garantian myöntämien asuntolainojen täytetakausten volyymi laski muutamasta edellisvuodesta
selvästi sekä yleisestä markkinatilanteesta että
joidenkin jakelijapankkien luotonantopolitiikan
tiukentumisesta johtuen. Asuntolainojen täytetakausmarkkina on murroksessa, mistä johtuen tulevan markkinakehityksen ennakoiminen on poikkeuksellisen haastavaa.
Garantian kaupallisten takausten volyymi kasvoi voimakkaasti vaikka kysyntä olikin heikkoa uudisrakentamisen alhaisen volyymin takia. Syynä kaupallisten
takausten määrän lisäykseen voidaan nähdä viime vuoden
aikana ensimmäisen kerran avattu jällenvakuutusjärjestely
sekä tuotteen markkinointiin tehdyt panostukset.
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Yhtiö jatkoi riskienhallintamenetelmiensä kehittämistä,
vaikka alalla pitkään vireillä ollut Solvenssi II:n nimellä kulkeva valvontasäännöstön uudistus lykkääntyikin muutaman vuoden aiotusta aikataulusta. Kuluneen vuoden
alkupuolella otettiin käyttöön täysin uusi päätuotantojärjestelmä. Järjestelmän käyttöönotto myöhästyi muutaman kuukauden alkuperäisestä aikataulustaan mutta
lopputulokseen voidaan kuitenkin olla tyytyväisiä, koska
projektin kustannusarvio piti hyvin, uusi järjestelmä on
vakaa ja täyttää oleellisesti aiempaa järjestelmää paremmin muun muassa tietoturvalle asetettavat vaatimukset.
Viime vuonna korvauskulut jäivät oleellisesti aiempina
vuosina totuttua ja myös budjetoitua tasoa alemmiksi. Kun
samalla myös sijoitustoiminnassa päästiin hyvään tulokseen, useimmat viime vuodelle asetetut tavoitteet saavutettiin ja solvenssipääoman operatiivisella muutoksella
mitaten yhtiö saavutti historiansa toiseksi parhaan tuloksen. Yhtiön vakavaraisuus onkin nyt solvenssipääomalla
mitattuna korkeampi kuin kertaakaan yhtiön historiassa.
Kun myös yhtiön kansainvälinen luottoluokitus säilyi
hyvällä tasolla, on yhtiöllä hyvät edellytykset kehittää
liiketoimintaansa nykyisen liikeideansa puitteissa.
Yhtiön aloittaessa 20. toimintavuottaan, haluan
kohdistaa kiitokseni erityisesti asiakkaillemme,
jotka ovat mahdollistaneet toimintamme
vakiintumisen ja ne tulokset, joihin meillä nyt
on syytä nöyrästi olla tyytyväisiä. Lisäksi haluan
kiittää Garantian henkilökuntaa hyvässä hengessä
sujuneesta työntäyteisestä vuodesta.
Mikael Englund
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Takausvakuutukset
– mitä ne ovat ja miten niitä käytetään?
Takausvakuutukset toimivat samalla tavoin kuin pankkitakaukset. Garantia ja asiakas tekevät vakuutussopimuksen, jonka nojalla Garantia sitoutuu asiakkaan puolesta
vakuutettavan sitoumuksen mukaisten velvoitteiden hoitamiseen siltä varalta, että asiakas tulisi maksukyvyttömäksi
tai ei pystyisi hoitamaan velvoitteitaan.
Vakuutettava sitoumus voi olla esimerkiksi laina-, urakkatai toimitussopimus tai lakisääteinen velvoite. Lainan tai
urakan saamisen edellytyksenä on usein vakuuden antaminen esimerkiksi luotettavan takauksen muodossa.
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Lainan ehdot ovat myös edullisemmat, jos vakuutena on
takausvakuutus. Takauslimiitti on joustava ja tehokas työkalu silloin, kun takauksia tarvitaan toistuvasti yrityksen
toiminnassa. Esimerkiksi urakoitsija voi hoitaa urakkatakaukset, talopakettien toimittaja ennakkomaksutakaukset tai asuntolainoja myöntävä pankki asuntolainan täytetakaukset asiakkailleen Garantian kanssa tekemänsä
vakuutussopimuksen perusteella. Samoin institutionaalinen vuokranantaja voi järjestää kauttamme vuokralaisilleen asuinhuoneistojensa vuokravakuudet.

Garantian
lainatakaus

Garantian
jäännösarvotakaus

Garantian uudet
pientakaukset

• Soveltuu lainojen vakuudeksi
yrityksen toimialasta, koosta
tai sijainnista riippumatta
• Garantia voi taata lainan tai
sopimusvelvoitteen kokonaan
tai antaa tarvittavan
riskinjakotakauksen
• Toimii myös yritysten
omistusjärjestelyjen
muutostilanteissa
• Takausaika on enimmillään
10 vuotta
• Takauksen hinta määräytyy
luottoriskiarvion, lainaajan pituuden ja mahdollisten
vastavakuuksien perusteella
• Uusimpana tuotevarianttina
on pientakaus, jolla pystytään
hoitamaan lainojen vakuusvaateet
enintään 500 000 euroon saakka

• Vakuutustuote, joka sopii
taseen ulkopuolisen investoinnin
rahoittamiseen yhteistyössä
rahoitusyhtiön, Garantian ja
investoivan 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

• Tarkoitettu kattamaan kriteerit
täyttävien yritysten vakuustarpeet
joustavasti ja nopeasti
• Garantia voi taata lainan tai
sopimusvelvoitteen kokonaan
tai antaa tarvittavan
riskinjakotakauksen
• Pientakauksen hakeminen
on helppoa, hakemuksen ja
tilinpäätöstietojen lähettäminen
riittää
• Vastavakuutta ei aina edellytetä
• Pientakaus lainatakauksena
enintään 500 000 euroa
• Käyttötarkoitus voi liittyä
esimerkiksi investointiin tai
käyttöpääoman rahoitukseen
• Laina on tasalyhenteinen ja
laina-aika enintään 5 vuotta
• Pientakaus kaupallisten
takausten limiittinä enintään
2 000 000 euroa

Takausvakuutuksia voidaan käyttää myös sijoituksen (rahastotakaus) tai investointihyödykkeen (jäännösarvotakaus) arvon
säilymisen vakuuttamiseen. Usein takausvakuutus ja sen ehdot
muokataan yksilöllisesti ottaen huomioon asiakkaan tarpeet.
Esittelemme seuraavilla sivuilla muutaman
asiakkaan kokemuksia heidän käyttämistään
Garantian takausvakuutuksista. Kaikista tuotteistamme saa lisätietoa kotisivuiltamme
osoitteesta www.garantia.ﬁ.

Garantian kaupalliset
takaukset
• Käytetään sopimusvelvoitteiden
vakuutena muun muassa
rakentamisessa, laite- ja
projektitoimituksissa sekä
vuokrasopimuksissa – myös
institutionaalisten vuokranantajien
asuinhuoneistojen
vuokratakauksina
• Sopii myös lakisääteisten
velvoitteiden ja lupien
vakuudeksi esimerkiksi
talopakettien toimittajille,
matkanjärjestäjille, ympäristötai maa-ainesliiketoimintaa
harjoittaville sekä tullivelvoitteita
omaaville yrityksille
• Toistuviin takaustarpeisiin soveltuu
joustava takauslimiitti
• Takauslimiittiasiakkaamme saavat
veloituksetta käyttöönsä
ePalvelun, jonka avulla takausten
hakeminen ja hallinnointi on
helppoa
• Limiitistä annettavan
takaussitoumuksen saa
useimmiten jo hakemispäivänä
• Limiitti on yleensä
vastavakuudeton, joten se ei sido
yrityksen varallisuutta

Osaava ja
kokenut henkilöstömme
kertoo mielellään lisää takausvakuutuksistamme. Ota yhteyttä,
niin selvitetään yhdessä, voisiko
takausvakuutus olla helppo ja
edullinen tapa hoitaa yrityksesi
rahoitusasioita ja muita
velvoitteita.

Garantian asuntolainojen
täytetakaus
• Antaa asuntolainan ottajalle
tämän tarvitseman
lisävakuuden, jolloin
lainanottaja välttyy esimerkiksi
henkilötakauksen käytöltä
• Antaa asuntolainan
myöntäjälle tämän edellyttämän
lisävakuuden lainan turvaksi
• Takausvakuutuslimiitti
myönnetään asuntolainoittajalle
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Asiakkaan
ehdoilla

Suomen valtion omistama VR Group on hyvin tunnettu
matkustuksen, logistiikan ja infrarakentamisen palveluyritys.
150-vuotiaan yrityksen toimintaa ohjaavat arvot asiakaskeskeisyydestä, vastuullisuudesta ja ympäristöystävällisyydestä.
150-vuotiaan VR Groupin historiaan mahtuu paljon. Junat
ovat alkujaan liikennöineet vuoropäivisin vain yhteen
suuntaan, ja vetureina on nähty niin höyryllä, dieselöljyllä kuin sähkölläkin kulkevia voimanpesiä. Rautatiet ovat
mahdollistaneet koko Euroopan ja Suomen teollistumisen
kuljettamalla tuotteita sisämaasta rannikoille ja satamiin.
Suomi onkin ensimmäisiä maita, jotka alkoivat valtiojohtoisesti rakentaa koko maan kattavaa rautatieverkostoa.
Ensimmäinen yhteys kulki Helsingin ja Hämeenlinnan
väliä. Raiteilla on kuljetettu matkustajien lisäksi myös paljon teollistuvan Suomen tavaraa, muun muassa paperia ja
terästä, lisäksi sotien aikana rautatiet vastasivat miehistön
kuljetuksista.
Valtion liikelaitoksena aloittanut VR yhtiöitettiin vuonna
1995. VR Groupilla on kolme pääliiketoiminta-aluetta,
joista VR vastaa matkustajaliikenteestä, VR Transpoint
logistiikkapalveluista ja VR Track infrarakentamisesta, kuten
raiteiden rakennus- ja kunnossapitotehtävistä. VR Groupin
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konserni vastaa yhteisistä toiminnoista, joita ovat esimerkiksi talous-, henkilöstö- ja turvallisuuspalvelut.
Tämän päivän VR Group on ympäristöystävällinen ja
monipuolinen kuljetusyhtiö. Konsernin tavoitteena on
olla Suomen johtava matkustuksen, logistiikan ja infrarakentamisen palveluyritys. Visiota tavoitellaan strategialla, jonka keskiössä ovat asiakkaat, kilpailukyky, kasvu ja
kansainvälistyminen.

Asiakaslähtöisyys näkyy turvallisuudessa
VR Groupin toiminnan lähtökohtana ovat asiakkaat.
Konsernin arvoista tärkeimpänä pidetäänkin asiakaslähtöisyyttä, jota pyritään ilmentämään turvallisuudella, junaliikenteen täsmällisyydellä, avoimuudella sekä kykynä
uudistua. Lisäksi asiakkaat otetaan mukaan palvelujen
kehittämiseen, esimerkkinä tästä matkustajaliikenteen
kanta-asiakasohjelman jäsenet.

CASE: VR Group

Rahoitusjohtaja
Markus Hänninen
kiittelee mutkatonta
yhteistyötä.

VR Groupin ja Garantian yhteistyö
VR Groupin ja Garantian yhteistyö on alkanut noin
vuosi sitten. ”Yhteistyö on mutkatonta ja ripeää”, kertoo VR Groupin rahoitusjohtaja Markus Hänninen.
VR Groupin investoinnit ovat erittäin suuria, ja
VR-Yhtymän ja Vakuutusosakeyhtiö Garantian
yhteistyö on liittynyt kaupallisiin takauksiin.

”Ennen limiitin käytön aloittamista kävimme läpi
sekä VR Groupin että Garantian toimintatavat takauksiin liittyen. Yhteistyö VR Groupin kanssa onkin
alusta asti ollut vaivatonta ja miellyttävää”, VR
Groupin asiakkuudesta vastaava asiakasrahoitusjohtaja Sirpa-Liisa Heino Garantialta kiittää.

VR Groupilla on Garantiassa konsernitason limiitti,
josta on tilattu työ- ja takuuajan takauksia eri puolilla Suomea oleviin hankkeisiin. Takauslimiitti pyrittiin alusta alkaen määrittelemään tarpeeksi suureksi
koko konsernin takaustarpeita varten.

”Garantian monipuolisen tuotevalikoiman avulla
me Garantiassa voimme etsiä ratkaisuja myös tavallista haasteellisempiin takaustilanteisiin. Siinäkin
suhteessa yhteistyö VR-Yhtymän kanssa on ollut
palkitsevaa”, Heino sanoo.

Garantia on toimittanut takauksen muun muassa
Lielahti-Kokemäki-allianssihanketta varten.
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CASE: VR Group

”Rautatieverkosto
käsittää lähes koko maan
aina eteläisimmästä kärjestä
Lapin tuntureille saakka.
Sen pituus on noin 6000
kilometriä.”
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CASE: VR Group

Asiakaspalveluun satsataan
VR Groupin viime vuosien kehittämiskohteista näkyvin on
ollut lippu- ja hinnoittelu-uudistus, jonka osana uusittu
verkkokauppa on saanut suuren suosion. Muita matkustajalle suoraan näkyviä uudistuksia on tehty säännöllisesti
muun muassa kalustoon, joka on eräs maailman moderneimpia. Kalustoa uusitaan jatkuvasti, ja sille onkin tarvetta,
sillä päivittäin liikenteessä kulkee peräti 300 kauko- ja 900
lähiliikenteen junaa. VR Groupin investoinneista ja rahoituksen takausjärjestelyistä vastaa konserni.
VR-konserni investoi vuosittain suuria summia kaluston
hankintaan sekä kunnossapitoon. Tällä hetkellä meneillään on VR Groupin historian suurin yksittäinen hankinta
eli sähköveturien uudistaminen. Investointien rahoitus on
yhtiön omalla vastuulla, ja ne rahoitetaan yhtiön taseesta.

Rataverkoston kunto määrää tahdin
Rautatieverkosto käsittää lähes koko maan, aina eteläisimmästä kärjestä Lapin tuntureille saakka. Sen pituus on
noin 6000 kilometriä. Vilkkaimmat rataosat on sähköistetty, mutta koko rataverkon pituudesta lähes puolet on
vielä sähköistämättömiä. Valtion rataverkosta ja sen rakentamisesta sekä kunnossapidosta vastaa Liikennevirasto.
Vastoin yleistä harhaluuloa VR ei omista liikennöimäänsä
raideverkostoa, vaan sen liiketoimintana on raiteilla operointi ja kalusto.
Junien nopeudet ovat vuosien varrella nousseet rivakasti. Joillakin uusimmilla rataosuuksilla, kuten esimerkiksi Oikoradalla, voidaan matkustajia kuljettaa jo yli
200 kilometrin vauhdilla. Junien nopeudet määrätään
Liikennevirastosta. Nopeudet ovat riippuvaisia rataverkoston ominaisuuksista, muun muassa sen kunnosta ja siihen
kuuluvista osuuksista, kuten rautateiden kaarteista.

kehitettyjä kuljetusratkaisuja. Kuljetusratkaisuissa junat ja
rekat täydentävät toisiaan, ja ratkaisut suunnitellaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti aina pienistä tavaroiden kuljetuksista suurten massojen siirtoihin. Juna soveltuu parhaiten suurten massojen kuljettamiseen säännöllisesti pitkillä
etäisyyksillä. Kustannustehokkuutta syntyy parhaiten silloin, kun kuljetuksia pystytään keskittämään.
Suomessa rautateiden tavaraliikenne on avattu kilpailulle vuonna 2007. Alalle ei suurta ryntäystä ole tullut, sillä
kalustoinvestoinnit ovat erittäin suuria. Sinänsä raideliikenne on aina ollut markkinoilla kilpailutilanteessa, sillä
se on kilpaillut matkustajista ja tavarankuljetuksista autojen kanssa.

Juna on vihrein valinta
Rautatiet on jo nyt vihrein vaihtoehto. VR Group on jo pitkään toiminut puhtaamman ympäristön puolesta, ja on
tehnyt viisi ympäristölupausta, joissa konserni lupaa muun
muassa parantaa kuljetusten energiatehokkuutta ja lisätä
uusiutuvan energian käyttöä. Ympäristöystävällisyys onkin
linjattu konsernin vahvuudeksi, ja ympäristötyötä tehdään
pitkäjänteisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja luonnonvarojen säästämiseksi.
Raideliikenne kuluttaa vähemmän energiaa kuin muu liikenne, joten siinä syntyy vähemmän hiilidioksidipäästöjä.
Esimerkiksi seitsemän kymmenestä tavarajunasta kulkee
sähkövedolla. Junaliikenteen käyttämä sähkö on peräisin
vesivoimasta, ja junaliikenteen hiilidioksidipäästöt ovatkin
sen ansiosta vähentyneet 65 prosenttia. Liikenteen kasvihuonepäästöistä junaliikenteen osuus on noin prosentin
luokkaa, joten hiilijalanjälki on varsin pieni.

Logistiikka raiteilla
VR Groupin tavaraliikenteestä vastaa VR Transpoint, jonka
tavoitteena on tuottaa kilpailukykyisiä ja asiakkaan kanssa
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Kotimainen
kasvutarina

Riikku Rakenteet Oy on kasvanut vauhdilla viimeisten vuosien aikana.
Menestyksen eväät ovat löytyneet kotimarkkinoilta ja niiden imuun
uskotaan tulevaisuudessakin.
Vuoden 2005 syksyllä perustettu Riikku Rakenteet Oy on
alumiini- ja lasirakentamisen asiantuntija. Toiminta on täysin projektiluonteista ja yhtiö valmistaa rakennuskohteisiin
parvekelaseja ja -kaiteita sekä erilaisia julkisivutuotteita,
kuten alumiinilasiseiniä, ovia ja valokattoja. Yhtiön kumppanit ovat pääsääntöisesti rakennusliikkeitä ja taloyhtiöitä.
”Kaikille neljälle perustajaosakkaalle alumiinirakentaminen oli ennestään tuttua puuhaa, ja päätimme yhdistää
voimamme, kun huomasimme, että kykenemme laajentamaan tarjontaa. Samaan saumaan onnistuimme löytämään vapaat tehdas- ja toimistotilat”, kertoo toimitusjohtaja Markus Vanha-aho.
Alavutelaisen Riikku Rakenteet Oy:n vahvasta jalansijasta ja
kasvusta löytyy todistuspohjaa, kun tarkastelee liikevaihtolukuja. Vuonna 2011 liikevaihto oli 6,8 miljoonaa euroa,
vuonna 2011 10,3 miljoonaa euroa ja vuonna 2012 luvut
näyttävät jo 13 miljoonaa euroa. Liikevaihto on siten tuplaantunut parin viime vuoden aikana. Yhtiöllä on toimintaa kolmella paikkakunnalla. Alavudella sijaitsee tehdas ja
pääkonttori, jonka lisäksi Raisiosta ja Vantaalta löytyvät toimipisteet. Riikku Rakenteet Oy työllistää noin 70 henkilöä.
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Katse kasvukeskuksiin
Rakentaminen on erittäin suhdanneherkkä ala, eikä tulevaisuutta osaa kukaan ennustaa. Riikku Rakenteillakin on
kovia kilpailijoita niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.
Projektitoiminnassa hinta on hyvin ratkaisevassa roolissa,
joten yrityksen tulee olla kaikilta osin trimmattu kestämään
kovaa kilpailua. Kotimaan markkinoilla Riikku Rakenteiden
katse kääntyy erityisesti pääkaupunkiseudun rakentamiseen, mutta myös kasvukeskuksiin, kuten Tampereelle,
Jyväskylään ja Turkuun.
”Tulevaisuuden näkymät ovat kaksijakoiset. Toisaalta
meillä on olemassa koko ajan tietty perustilauskanta,
mutta rakentamisen syklisyyden vuoksi ala saattaa yhtäkkiä sukeltaa. Epävarmuudesta huolimatta suhtaudumme
luottavaisena tulevaisuuteen”, Vanha-aho jatkaa.
Toistaiseksi yhtiö on siis kotimainen toimija, mutta kansainvälistyminen ei ole suljettu pois tulevaisuudessa.
”Olemme kuitenkin jo sen kokoinen toimija, että muille
markkinoille tähyäminen on mahdollista”, toimitusjohtaja
Vanha-aho selventää.

CASE: Riikku Rakenteet Oy
Saumatonta yhteistyötä
Garantian ja Riikku Rakenteiden yhteinen taival
alkoi tammikuussa 2012. Yhteistyö perustuu kolmeen kokonaisuuteen: projektikohtaisiin takauksiin, yleisvakuuksiin ja tavarantoimittajalle osoitettuihin maksutakauksiin.
”Normaali toimintamalli rakennuspuolella on, että
kun urakka voitetaan, niin tilaajalle jätetään työaikainen takaus, joka saadaan takaisin silloin, kun
urakka on suoritettu. Urakan valmistumisen jälkeen taas tarvitaan takuuaikainen takaus, joka on
voimassa tietyn sopimuksessa määritellyn ajan.
Toinen takausmuoto, jota hyödynnämme, on

tietyille yhteistyökumppaneille annettavat yleisvakuudet, jotka kattavat takuuajan takaustarpeita. Näin
emme joudu jokaista projektia varten hakemaan
erillistä takausta. Lisäksi käytössämme on maksutakauksia tavarantoimittajille. Niiden avulla saavutamme tiettyjä etuuksia toimittajien suunnalta”,
Markus Vanha-aho kertoo.
Toimitusjohtaja Vanha-aho kiittelee saumatonta
yhteistyötä Garantian kanssa. ”Garantian mukaan
tuleminen on mahdollistanut monta asiaa toiminnassamme, kun kasvumme on ollut näin voimakasta”, Markus Vanha-aho kiittää.

Riikku
Rakenteet Oy on
alavutelainen parvekekaiteisiin, -lasituksiin ja
julkisivujen alumiinilasirakentamiseen
erikoistunut
yritys.
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Fokus
kannattavassa
kasvussa

Huhtamäki on yksi maailman johtavia kuluttaja- ja erikoispakkauksien
valmistajia. Yrityksen vahva osaaminen sekä selkeä liiketoiminnan
konsepti pakkausteknologiassa ovat siivittäneet Huhtamäen
hyvään markkina-asemaan maailmanlaajuisesti. Globaalilla
yrityksellä on fokus kannattavassa kasvussa.
Huhtamäellä on toimintaa lähes jokaisella mantereella, ja
sillä on maailmanlaajuisesti kymmeniä tehtaita ja myyntikonttoreita. Kaikkiaan työntekijöitä on reilut 14 000, joista
valtaosa työskentelee tehtaissa ja loput monipuolisesti
muissa tehtävissä, kuten myynnissä ja markkinoinnissa. 31
toimintamaan myötä työntekijöiden kansallisuuksien kirjo
on laaja ja liiketoiminta on hyvin kansainvälistä.
Huhtamäki-konsernin liiketoiminta-alueita on neljä: tarjoilupakkaukset, joustopakkaukset, kalvot ja kuitupakkaukset.
Näistä suurin osuus liikevaihdosta tulee tarjoilupakkauksista. Lisäksi Huhtamäellä on vahva asema joustopakkauksissa maailmanlaajuisesti. Yrityksen liikevaihto oli vuonna
2012 yli kaksi miljardia euroa, ja yrityksen osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

Yritysostot vahvistaneet asemaa
Yrityksen tavoitteena on kasvaa kannattavasti, ja viime
aikoina kasvua on vauhditettu yritysostoilla. Vuosina
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2011-2012 tehdyt kuusi yritysostoa ovat vahvistaneet asemia eri markkinoilla ja kasvattaneet liikevaihtoa yhteensä
noin 230 miljoonalla eurolla. Myös uusia potentiaalisia
ostokohteita etsitään aktiivisesti sekä kehittyneillä että
kehittyvillä markkinoilla.
Yritysostojen lisäksi Huhtamäki panostaa orgaaniseen kasvuun. Orgaaninen kasvu on vahvinta kehittyneillä markkinoilla, ja myös kehittyvillä markkinoilla Huhtamäellä on
vahva jalansija. Kokonaisliikevaihdosta kehittyviltä markkinoilta tulee noin neljännes. Huhtamäki on panostanut
Aasiaan, ja Aasian osuus kokonaisliikevaihdosta on kaikkiaan noin 14 prosenttia vuonna 2012.

Hävikkiä vastaan
Yritys on sitoutunut kestävään kehitykseen. Sitoutuminen
näkyy käytännön tekoina. Huhtamäki muun muassa pyrkii vähentämään jätettä, ilmakehään vapautuvia päästöjä ja energian käyttöä kaikissa tuotantolaitoksissaan.

CASE: Huhtamäki

”Yhteistä taivalta on
takana jo yli kymmenen
vuotta, kertoo rahoitusjohtaja Tom Erander”.

Huhtamäen ja Garantian yhteistyö
Huhtamäki Oyj:n ja Garantian yhteistyö on alkanut
yli kymmenen vuotta sitten.

”Käytännönläheistä ja nopeaa”, luonnehtii
Tom Erander yhteistyötä Garantian kanssa.

”Olemme viimeisen parin vuoden aikana jälleenrahoittaneet velkasalkkumme ja pyrkineet hajauttamaan salkun maturiteettijakauman sekä rahoituksen lähteet. TyEL-rahastolaina Garantian
takauksella oli järkevä ja luonnollinen lisä velkasalkkuumme. Olemme tehneet yhteistyötä
Garantian kanssa tämän tiimoilta aiemminkin,
joten heidän toimintamallinsa oli meille tuttu”, kertoo Huhtamäki Oyj:n rahoitusjohtaja Tom Erander.

Huhtamäki Oyj:n ja Vakuutusosakeyhtiö Garantian
yhteistyö on liittynyt Huhtamäen pitkäaikaisen rahoituksen järjestämiseen. Garantian takaukset ja TyELrahoitus monipuolistavat yhtiön rahoitusrakennetta.
”Yhteistyö Huhtamäen kanssa on alusta asti toiminut
hyvässä hengessä ja toiminut sujuvasti kaikissa tilanteissa”, Huhtamäen asiakkuudesta vastaava asiakasrahoitusjohtaja Jyrki Tarkkonen Garantialta kiittää.

15

CASE: Huhtamäki

Pääosin
uusiutuvista raakaaineista valmistetut
BioWare-tarjoilupakkaukset
ovat kompostoituvia.

16

CASE: Huhtamäki

”Kahvilat ovat
trendikkäitä, ja yhä
useammin kaduilla
törmää kahvikuppia
aamulla työpaikalleen
kiikuttavaan
kahvittelijaan.”

Huhtamäki mittaa lisäksi elinkaariarvioinnilla tuotteidensa
kokonaisympäristövaikutuksia. Noin puolet Huhtamäen
tuotantolaitoksista on ympäristösertiﬁoituja.
Huhtamäelle kestävä kehitys kattaa niin taloudellisen, sosiaalisen kuin ympäristöstäkin otettavan vastuun. Laadukas
pakkaus edistää yhtiön mielestä luonnonvarojen käytön, hävikin ja hukkatuotannon vähentämistä, terveysriskien pienentämistä sekä samalla taloudellista tehokkuutta. Huhtamäki on kehittänyt ympäristöystävällisen
BioWare-tuotekonseptin. Pääosin uusiutuvista raakaaineista valmistetut BioWare-tarjoilupakkaukset ovat kompostoituvia. Niitä myydään Euroopassa, Oseaniassa sekä
Yhdysvalloissa.

Coffee to go!
Kahvilat ovat trendikkäitä, ja yhä useammin kaduilla törmää kahvikuppia aamulla työpaikalleen kiikuttavaan kahvittelijaan. Huhtamäen uusimpia omia design-tuotteita on
Enjoy-kuumajuomakuppi, joka vastaa kasvavaan Coffee to
go -trendiin. Pinnaltaan kuplakuvioisen Enjoyn etuna on
moderni design sekä käyttömukavuus, näpit eivät pala pitkälläkään kävelymatkalla. Kuppeja valmistetaan monta eri
kokoluokkaa, näin se soveltuu niin perinteisen kahvin kuin
jopa puolen litran erikoiskahvienkin nauttimiseen.

Huhtamäki Suomessa
Suomessa Huhtamäellä on pääkonttori Espoossa ja
Hämeenlinnassa sijaitseva tuotantolaitos. Pääkonttori keskittyy konsernitason tukitoimintojen, kuten henkilöstöhallinnon, rahoituksen, viestinnän, tietohallinnon ja lakiasioiden hoitamiseen. Konsernirahoitus vastaa koko konsernin
varainhankinnasta ja palvelee liiketoimintayksiköitä päivittäisessä rahoituksessa ja valuuttariski- ja kassanhallinnassa. Eri maiden liiketoimintojen operatiivisesta johdosta
vastaa kunkin liiketoimintasegmentin johto.
Huhtamäki on Suomessa johtava valmistaja muun
muassa kartonkikupeissa, ja esimerkiksi suurimmat pikaruokaketjut ovat yrityksen asiakkaita kotimarkkinoilla.
Maailmanlaajuisesti top 5 -pikaruokayritykset kuuluvat
Huhtamäen asiakkaisiin.
Hämeenlinnan tuotantolaitoksessa työskentelee reilu
kaksisataa työntekijää. Tehdas on erikoistunut tarjoilupakkauksiin, kuten kuppeihin ja lautasiin. Hämeenlinnan
tehdas tuottaa päivittäin noin kuusi miljoonaa yksittäistä
tuotetta, 1,3 miljardia tuotetta vuodessa. Tehtaan yhteydessä toimii moderni logistiikkakeskus.
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Rostek seilaa
vahvana eteenpäin
Perheyrityksenä koko 30-vuotisen historiansa ajan toiminut Rostek
teki 90-luvun laman aikana rohkean päätöksen. Yhtiö päätti lähteä
kehittämään omia kiinteistöhuollon tuotteitaan valtavirrasta poiketen.
Päätös on siivittänyt yhtiön globaaliksi ja alansa johtavaksi toimijaksi.
Markus Roschier perusti Rostekin isänsä kanssa vuonna
1983. Rostek toimi taipaleensa alussa henkilönostinten
maahantuojana. Laman iskiessä Suomen talouteen toden
teolla, Rostek haki päättäväisesti julkisen sektorin tukea
uusien tuotteiden kehittämiseen. Siitä alkoi taival suurten lasijulkisivujen hoitolaitteiden valmistukseen. Melko
nopealla tempolla yhtiöstä tuli tuotannollinen vientiyritys, jonka markkinat ovat tänä päivänä lähes kokonaan
Suomen rajojen ulkopuolella. Lisävauhtia antaa brittiläinen tytäryhtiö.
Yhtiön tuotteet ovat kaikessa yksinkertaisuudessaan
monimutkaisia. Niiden tehtävänä on ratkaista se, että
rakennusten lasipinnoille ja julkisivuille päästään turvallisesti huolto- ja puhtaanapitotöihin. Rostek on erikoistunut
alumiinirakenteisten ikkunanpesukelkkojen valmistukseen
ja on onnistunut saavuttamaan alalla johtavan aseman
vaativassa ympäristössä. Toimitusjohtaja Markus Roschier
kertoo, että Rostek on löytänyt maailmalta ”suuren pienen
markkinaraon”. Ei siis ole ihme, että yritys on Suomessa
säilynyt melko tuntemattomana.

Suuret ja monimutkaiset
rakennukset tähtäimessä
”Yhtiön tuotteille on sitä enemmän kysyntää mitä suurempi ja muodoiltaan haastavampi rakennus on kyseessä”,
Roschier jatkaa. Suomessa Rostek on toimittanut niin kutsutut luoksepääsyjärjestelmät lähes kaikkiin Nokian toimitaloihin ja useimpiin kauppakeskuksiin. Maailmalta yhtiön
ratkaisuja löytyy muun muassa Saigonin lennonjohtotornista, Singaporen Marina Bay Sands –kasinokompleksista
ja uusimpana projektina Euroopan suurimmasta sairaalasta Nya Karolinska Sjukhusetista (NKS) Tukholmassa.
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Lähivuosien markkinat ovat suurelta osin kehittyvissä ja
kasvavissa maissa. Markus Roschier mainitsee menestyksen löytyneen viime vuosina muun muassa Malesiasta,
Eestistä, Saudi-Arabiasta ja Vietnamista. Tulevaisuuden
mielenkiintona ovat Afrikan maat ja Etelä-Amerikka.
Toisaalta myös ”vanhat ja vauraat maat” kuten Saksa ja
Britannia vetävät hyvin. Rostek haarukoi asiakkaansa pääosin verkostonsa ja suositusten kautta. Lisämausteensa
tähän tuo se, että isompien ja kalliiden laitteiden valmistajat tarvitsevat usein ketterän ja pienemmän kumppanin
rinnalleen. Rostek on useimmiten se valittu kumppani.
Yhtiön vahvasta jalansijasta kertoo myös se, että maailman kymmenestä korkeimmasta rakennuksesta kolmessa
on yhtiön toimittamat järjestelmät. Siitä huolimatta, että
yhtiön palkkalistoilla on vain 30 työntekijää.
”Tekniikka on niin erityistä, ettei maailmalta oikeastaan
löydy suunnittelutoimistoja, jotka sen hallitsisivat”, toimitusjohtaja Roschier painottaa. Rostek onkin siten sekä insinööritoimisto että valmistava yritys.
Vapaa-aikana Markus Roschierin löytää purjeveneen kyydistä. Hän on osakkaana kilpapurjehdustiimissä, joka kilpailee kolmessa eri veneluokassa. Päätähtäimenä on
mitali klassisten 8mR-veneiden MM-kisoissa Helsingissä
tämän vuoden heinäkuussa. ”Ihan niin kuin bisneksessä:
Huippuyksilöistä saadaan maailmanmestareita vain jos
koko tiimi toimii loistavasti yhdessä” summaa Luna Sailing
Teamin nestori.

CASE: Rostek

Toimitusjohtaja
Markus Roschier (oik.)
on saanut aisaparikseen
varatoimitusjohtaja
Mikael Anthonin.

Omistajilla iso vastuu taloudellisesti
Garantian ja Rostekin suhde on melko tuore. ”Työmaa-aikaisten takausten saaminen pankista on toki helppoa ja halpaa, mutta se rasittaa melko kohtuuttomasti meidän omistajien vakuustilannetta”, Markus Roschier
taustoittaa”. Me tavoittelimme sitä, että oma tilanteemme hiukan helpottuisi, ja lähestyimme siksi Garantiaa
haasteen ratkaisemiseksi. Saimme joustavaa ja positiivista palvelua, ja nyt on muun muassa Tukholman NKS:n
nelivuotiset Garantia-takaukset kunnossa. ”Tämä on osoittautunut hyväksi vaihtoehdoksi”, toimitusjohtaja
Roschier kertoo.
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BoKlok –
parempaa asumista
kohtuuhinnalla
Erinomainen hinta-laatusuhde, huippuluokan toimivuus
ja suunnittelu sekä ekologisuus ovat arvoja, joita kaikki
arvostavat asumisesta puhuttaessa. Skanskan ja IKEAn
yhteistyössä luoma BoKlok-konsepti tuo kaikki nämä tekijät
yhteen – vuoden 2013 aikana Vantaan Kivistöön.
BoKlok-konsepti kehitettiin alun perin 1990-luvulla
Ruotsissa, jossa on tähän mennessä myyty jo noin 4500
BoKlok-kotia. Ensimmäiset kohteet rakennettiin vuonna
1996 ja siitä lähtien kiinnostus on ollut suurta kaikissa
Pohjoismaissa. Suomessa ensimmäiset BoKlok-kodit
nousivat vuonna 2006 Porvooseen ja Vantaalle.

Skanska on ostanut Vantaan Kivistöstä tontin, jonne
rakennetaan vuoden 2013 aikana 36 uutta BoKlok-kotia:
kaksioita, kolmioita ja neliöitä, kooltaan 44,5 m2, 58,5 m2
ja 72 m2. Yhteensä rakennetaan seitsemän erillistaloa, joilla
on viihtyisä yhteispiha sekä mahdollisuus pihaviljelyyn.

IKEA luo tyylin
Arvopohjaista rakentamista
BoKlok on aidosti tuotteistettu arvopohjainen konsepti,
joka tarkoittaa laadukasta ja hyvää asumista, kohtuullisella hintalapulla. Rakentaminen on pienimittakaavaista.
Pienkerrostalot ovat puurakenteisia ja niissä hyödynnetään laadukkaita uusiutuvia ja ympäristöystävällisiä
materiaaleja.
”BoKlok merkitsee Skanskalle arvomielessä paljon.
Konsepti on hyvin tunnettu koko konsernissa ympäri maailman ja se tuo meille uudenlaista asiakaskuntaa, muun
muassa nuoria ensiasunnon ostajia. BoKlok tukee siis voimakkaasti tavoitettamme olla asuntorakentaja mahdollisimman monelle”, kommentoi hankekehitysjohtaja Riku
Patokoski.
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Tyylikkyys ja toimivuus kuuluvat BoKlok-koteihin. IKEA toimittaa kaikkiin koteihin keittiöt, komerot, ja kodinkoneet.
Lisäksi IKEA tarjoaa asukkaille runsaasti sisustusideoita.
”IKEA Vantaa on vahvasti mukana Kivistön projektissa.
Sisustamisen asiantuntijoina tuomme mukaan BloKlokkotien sisustamisen kulmakivet ja viimeisimmät trendit”,
kertoo projektissa mukana ollut, vastikään IKEAn Raision
tavaratalon johtajaksi nimitetty Kimmo Ylönen.

CASE: BoKlok

Hankekehitysjohtaja
Riku Patokoski
Skanskalta on ylpeä
BoKlok-konseptista.

BoKlokin hinta-laatusuhde kaiken a ja o
Rakentamisen tehokkuuden ohella BoKlokin ytimessä on läpinäkyvä ja selkeä rahoitusratkaisu, joka
mahdollistaa asukkaille matalat asumiskustannukset. Tähtäimenä on tarjota helppoa ja edullista asumista mikä mahdollistuu hyvillä, valmiiksi mietityillä
rahoitusratkaisuilla. Hypo tarjoaa BoKlok-asujille
sekä yhtiö- että henkilökohtaiset lainat ja Garantia

puolestaan mahdollistaa
lainojen täytetakaukset.

asunnonomistajien

”Hypo ja Garantia ovat hankkeen tärkeät kumppanit. Ilman heidän panostaan BoKlokin konsepti ei
toimisi halutulla tavalla”, hankekehitysjohtaja Riku
Patokoski sanoo.
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Liiketoiminta
Garantia on ﬁnanssiryhmittymistä riippumaton suomalainen
vakuutusyhtiö, joka keskittyy takausvakuutuksiin ja niihin liittyvien
palveluiden kehittämiseen ja tuottamiseen.
Liiketoiminnalle asetettavat pitkän (5 vuotta) ja lyhyen
(1 vuosi) aikavälin tavoitteet ja strategiat päivitetään kerran
vuodessa liiketoimintasuunnitelman ja vuosibudjetin käsittelyn yhteydessä yhtiön hallituksessa. Garantian liikeidea ja
perusstrategiat ovat seuraavat:

VAKUUTUSTOIMINTA
Garantian kaikki vakuutusvastuut koostuvat vakuutuslajiin 15 luokitelluista takausvakuutuksista. Yhtiön päätuotteita ovat lainatakaukset ja asuntolainojen täytetakaukset. Muita tuotteita ovat mm. kaupalliset takaukset
ja jäännösarvovakuutukset.

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

Uusia vakuutuksia myönnettiin vuonna 2012 bruttovastuulla mitaten yhteensä 439 miljoonaa euroa.
Vakuutuskanta per 31.12.2012 oli 1372 miljoonaa euroa.

PÄÄMÄÄRÄT

Garantian asiakaskohtaisen riskin enimmäismäärä on
kymmenen miljoonaa euroa. Garantia voi myöntää nimellismäärältään suurempiakin vakuutuksia, mikäli riskin määrää voidaan rajoittaa jälleenvakuutuksin tai vastavakuuksin.

• Yritykset ja yhteistyökumppanit tuntevat Garantian
asiantuntevana ja pitkäjänteisenä toimijana
• Garantia säilyttää asemansa merkittävänä
takaustuotteiden tarjoajana
• Garantialla on monipuolinen valikoima kilpailukykyisiä
tuotteita
• Garantialla on kattava ja tehokas yhteistyöverkosto,
jonka avulla tuotteiden ja palvelujen jakelu hoidetaan.
• Garantia on kannattava, vakavarainen ja kasvuhakuinen

Garantia käyttää lainatakauksien riskien valinnassa, hinnoittelussa ja hallinnassa keskeisenä välineenä omaa riskipääoman sitoutumis- ja hinnoittelumallia. Tämä sisäinen malli puolestaan perustuu yhtiön päätuotteen
osalta mm. omien asiantuntijoiden tekemiin luotto- ja
vakuusluokituksiin.

MENESTYSTEKIJÄT
•
•
•
•
•
•
•
•

Hyvä ja vakiintunut asiakaskunta
Aktiivinen ja yksilöllinen asiakaspalvelu
Jatkuva tuotekehitys ja muuntautumiskyky
Kustannustehokkaat jakelutieratkaisut
Luotettavat riskienhallintamenetelmät
Henkilökunnan ammattitaito, motivaatio ja yhteistyökyky
Tehokas ja korkealaatuinen johtamisjärjestelmä
Riittävä riskinkantokyky, vakavaraisuus ja likviditeetti

PERUSARVOT
• Luottamuksellinen yhteistyö asiakkaiden ja
yhteistyökumppaneiden kanssa
• Rehti ja kannustava työskentelyilmapiiri
• Eettisesti kestävä toiminta
• Kehittyvä, tehokas ja kannattava toiminta
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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.

Liiketoiminta

Uudet vakuutukset

Bruttovastuu

2008–2012, M€

2008–2012, M€
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Vakuutuskanta
tuotteittain

2012

2008 2009

2010

2011
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Lainatakaukset toimialoittain
(yritykset)

Lainatakaukset, yritykset

51,6%
34,2%
14,1% 41,7%

Rakentaminen

18,6%
Kauppa ja kuljetus

Asuntolainatakaukset

Teollisuus

Muut takaukset

14,9%
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto

9,9%
Muut toimialat

14,9%
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Liiketoiminta
Sijoitusten tuottovertailu
Sijoitusportfolio 5,7 % p.a.

2003–2012, %

Vertailuindeksi 4,3 % p.a.

15%

11,4
10%

6,4
5%
2008
0%
2003

2004

2005

2006

2007

2009

2010

2011

2012

-5%

-10%

Omistus %
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera
Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia
LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö
Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas
Veho Group Oy Ab
Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia

30.5
26.3
18.0
18.0
4.9
2.0
0.2
0.1

SIJOITUSTOIMINTA
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 vuosittain vahvistaa yhtiön sijoitusstrategian ja seuraavan vuoden sijoitussuunnitelman. Sijoitussuunnitelma
laaditaan voimassa olevien määräysten mukaisesti ja
se määrittelee pääperiaatteet ja tavoitteet Garantian
sijoitustoiminnalle.
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Sijoitussuunnitelmassa päätetyllä strategisella allokaatiolla
tarkoitetaan sijoitusomaisuuden keskimääräistä jakautumista eri omaisuusluokkiin. Vuonna 2012 Garantian korkosijoitusten neutraali allokaatiopaino oli 80 % ja osakesijoitusten 20 % koko sijoitusomaisuudesta. Korkosijoitusten
vertailuindeksin duraatio oli noin kuusi vuotta.
Sijoitussalkun nettotuotto käyvin arvoin oli 6,1 % vuonna
2012. Vuoden 2012 lopussa sijoitussalkun markkinariski
oli VaR-luvulla mitattuna 16,8 miljoonaa euroa eli markkinariskiä oli käytössä 57 % maksimiarvosta. Vuoden aikana
käytetty riskitaso on vaihdellut 55-64 %:n välillä.

OMISTAJAT
Garantian omistavat suomalaiset eläkevakuutusyhtiöt
ja Veho Group Oy Ab.

Hallitus

Esko Rytkönen

Juho Lenni-Taattola

Timo T. Laitinen

Hannu Linnoinen

Timo Salonen

(synt. 1957)
Hallituksen
varapuheenjohtaja

(synt. 1960)

(synt. 1953)
Hallituksen
puheenjohtaja

(synt. 1957)

(synt. 1958)

Garantian
hallituksessa
vuodesta 2007

Garantian
hallituksessa
vuodesta 2012

Varatoimitusjohtaja,
CFO, SRV Yhtiöt Oyj

Talousjohtaja,
Huhtamäki Oyj

Ekonomi, OTK

KTM, OTK

Garantian
hallituksessa
vuodesta 2007
Partner,
Sagacitas Finance
Partners Oy

Garantian
hallituksessa
vuodesta 2009
Asianajaja,
Partner, Asianajotoimisto
Hammarström Puhakka
Partners Oy

Garantian
hallituksessa
vuodesta 2007
Hallituksen
puheenjohtaja,
FIM Oyj

VT, KTM
KTM

DI
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Henkilöstö
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Mikael Englund

Markku Dufva

Titta Elomaa

asiakasrahoitusjohtaja,
ekonomi

sijoitusjohtaja,
KTM

Erkka Jalonen

Mari Kanervisto

Timo Lanki

riskienhallintapäällikkö,
DI, VTK

yritystutkija,
VTM, CCA

yritystutkimusryhmän
esimies, tradenomi, CCA

Ossi Paanala

Ari Parmi

Elina Rainio

yritystutkija, KTM, CCA
(vuorotteluvapaalla)

asiakasrahoitusjohtaja,
KTM

yritystutkija,
VTM, CCA

Riitta Takala

Jyrki Tarkkonen

Juha Vehviläinen

talousjohtaja, toimitusjohtajan
sijainen, ekonomi

asiakasrahoitusjohtaja,
DI, CEFA

atk-päällikkö,
Fil. yo.

toimitusjohtaja,
DI, MBA

Henkilöstö

Tuukka Fabritius

Sirpa-Liisa Heino

Marjo Honkanen

lakimies,
OTK

asiakasrahoitusjohtaja,
MBA (Henley)

yritystutkija,
KTM, CCA

Timo Lehikoinen

Hannu Loponen

päälakimies,
OTK

johtaja, asiakasrahoitus,
VT

Johanna Mäkelä

Hanna Rantanen

Soile Simenius

Gun Stjernberg

johdon assistentti,
tradenomi

rahoitusassistentti,
merkonomi

rahoitusassistentti,
sosionomi

Henkilöstön
keski-ikä
31.12.2012
oli 47,8 vuotta
ja työsuhteen
pituus oli
keskimäärin
11 vuotta.

toimistosihteeri,
merkonomi

ORGANISAATIO
Garantian henkilöstön kokonaismäärä joulukuun 2012
lopussa oli 23. Henkilökunnan keski-ikä oli 47,8 vuotta
ja keskimääräinen työsuhteen pituus 11 vuotta.

Kirsi Viitanen

Raija Öblom

rahoitusassistentti,
merkonomi

rahoitusassistentti,
merkonomi

Yhtiö hoitaa kaikki pysyvät ydintoimintonsa oman
organisaationsa voimin, mutta ostaa asiantuntijapalveluita useilta toimijoilta ja palveluiden tarjoajilta.

TILINTARKASTAJAT JA AKTUAARI:
Yhtiön tilintarkastajina toimivat tilikauden 2012 päättyessä KHT Juha-Pekka Mylén ja KHT Paula Pasanen ja
varatilintarkastajina KPMG Oy Ab ja KHT Timo Nummi.
Yhtiön aktuaarina toimi Kalervo Koistinen SHV.
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Riskienhallinta
Yhtiön riskienhallintajärjestelmä koostuu sekä liiketoimintojen
omasta että niistä riippumattomasta riskienhallinnasta,
sisäisestä valvonnasta ja sisäisestä tarkastuksesta.
Liiketoimintojen riskienhallinnan järjestämisestä vastaavat
toimintovastuulliset esimiehet. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa toimitusjohtaja tukenaan yhtiön compliance-toiminto. Asiakasriskianalyyseistä vastaa yhtiön
yritystutkimusyksikkö. Sisäinen tarkastus on järjestetty
ostamalla palvelu ulkopuoliselta palveluntoimittajalta, ja
sisäisen tarkastuksen koordinoinnista vastaa riskienhallintatoiminto. Toimintaa valvovat lisäksi yhtiön tilintarkastajat
ja Finanssivalvonta.

Takauksenottaja siirtää vastapuoliriskinsä vakuutussopimuksella takauksenantajalle. Garantian vakuutusriski
muodostuu korvattavien vahinkojen lukumäärästä ja suuruudesta. Takauksissa merkittävimmät riskit liittyvät vakuutettuun vastapuoliriskiin, vastavakuuksien arvonmuutosriskiin ja takaisinsaantiriskiin.

Kokonaisvastuu sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta
on Garantian hallituksella, ja se arvioi vuosittain onko sisäinen valvonta asianmukaisesti järjestetty sekä ryhtyy tarvittaessa korjaaviin toimiin. Yhtiön toimitusjohtaja vastaa
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan organisoimisesta.
Yhtiön palveluksessa olevat hoitavat omassa toimenkuvassaan ja yhtiön ohjeissa määritellyt sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan tehtävät.

Merkittävimmät vakuutustoiminnan riskinottoon liittyvät päätökset tehdään vakuutusta myönnettäessä.
Takausvakuutusten pitkäaikaisuudesta ja luonteesta johtuen riskienhallinnan pääpaino on vakuutettavien riskien
arvioinnissa, vakuutusmaksun oikeassa mitoituksessa
sekä vakuutettujen riskien riittävässä seurannassa. Riskejä
rajoitetaan vastavakuuksilla, jälleenvakuutuksella ja irtisanomiskovenanteilla. Vakuutustoiminnan riskinvalintaa
ohjataan yleisohjeella sekä sitä täydentävillä vakuutustoiminnan kattavilla yksityiskohtaisilla ohjeilla.

Hallituksen vahvistama yleisohje ja suunnitelmat sekä
johtoryhmän vahvistamat tarkentavat ohjeet määrittävät
yhtiön riskienhallintakäytännöt ja riskinoton rajat. Vuosittain
päivitettävässä riskienhallintasuunnitelmassa määritellään
riskienhallinnan kannalta keskeiset kehityshankkeet.

Riskiarviolla pyritään ensisijaisesti arvioimaan ja määrittämään taattavan maksukyvyttömyysriski. Lisäksi mallinnetaan tuotteen ja sopimusrakenteen sekä mahdollisten vastavakuuksien ja jälleenvakuutuksen vaikutukset arvioitavan
riskin määrään.

Toiminnan valvonta perustuu hallituksen ja toimivan johdon vakuutuskannasta saatavien raporttien säännölliseen
seurantaan, prosessien dokumentointiin sekä johdon
päivittäiseen osallistumiseen operatiiviseen toimintaan.
Sisäinen tarkastus raportoi tarkastustulokset toimitusjohtajalle ja hallitukselle

Vastapuolen maksukyvyttömäksi päätymisen riskiä arvioidaan lainatakauksissa ja kaupallisissa takauksissa asiakaskohtaisella yritystutkimuksen tai muun selvityksen perusteella tehtävällä luottoluokituksella. Garantia on vuodesta
1993 lähtien käyttänyt omaa luottoluokitteluasteikkoa.

Yhtiön riskienhallintaan liittyvät myös yhtiön tietoturvaohjeistus ja valmiussuunnitelma poikkeusolojen varalle.
Vuoden 2012 alusta lähtien yhtiön yritystutkimus, riskienhallintatoiminto ja aktuaaritoiminto on eriytetty riskiä ottavasta liiketoiminnasta. Compliance-toiminto toimii kuitenkin myös jatkossa yhtiön lakiasiat-yksikön yhteydessä.
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VAKUUTUSTOIMINTA

Lainatakauksen myöntäminen edellyttää voimassa olevaa
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 Garantiassa ja

Riskienhallinta

Bruttovastuu
luottoluokittain,
yritystakaukset

Garantian luottoluokitusasteikko
Luokka

Arvio vastuidenhoitokyvystä

Arvio luottoriskistä

AAA

Erinomainen vastuidenhoitokyky.
Korkein luottoluokitus

Pienin mahdollinen luottoriski

AA+
AA
AA-

Erittäin vahva vastuidenhoitokyky

Erittäin pieni luottoriski

A+
A
A-

Vahva vastuidenhoitokyky

Hyvin pieni luottoriski

BBB+
BBB
BBB-

Erittäin hyvä vastuidenhoitokyky

Pieni luottoriski

BB+
BB
BB-

Hyvä vastuidenhoitokyky

Kohtuullinen luottoriski

B+
B
B-

Tyydyttävä vastuidenhoitokyky

Huomattava luottoriski

C+
C
C-

Heikko vastuidenhoitokyky

Merkittävä luottoriski

D
D-

Maksukyvytön.
Maksukyvytön, korvaushakemus

Luottoriskin realisoituminen todennäköistä.
Luottoriski realisoitunut

Garantian vakuusluokat

VL1

Turvaava likvidi vakuus

VL2

Reaalivakuus vakuusarvon puitteissa

VL3

Reaalivakuus käyvän arvon puitteissa

VL4

Muu vakuus

0,8%
9,9%
44,5%
32,8%
10,1%
1,9%
0,0%

AA
A
BBB
BB
B
C
D

Takausvastuuta rajoittavat
jälleenvakuutukset ja vastavakuudet
Jälleenvakuutus

VL1
VL2

VL3
VL4

25 %

14 %

5.1 %

Vakuudeton osa

55.8 %

100 %

tämän luokituksen tekemisestä ja ylläpidosta vastaa
vakuusluokitusryhmä.
Vakuutustoiminnan vahinkomenon satunnaisvaihteluun
sisältyvää riskiä mitataan yhtiön sisäisellä riskipääomamallilla. Näin lasketun vakuutusriskin, yhdessä sijoitusriskin ja
operatiivisen riskin kanssa, tulee pysyä liiketoimintasuunnitelmassa määrätyissä puitteissa suhteessa yhtiön vakavaraisuuspääomaan. Vakuutustoimintaan sitoutuneen riskin
määrä (varmuustaso 99,9 %) 31.12.2012 oli 50,4 (vuonna
2011 52,6) miljoonaa euroa.

JÄLLEENVAKUUTUS
Garantia 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 lainatakauksissa fakultatiivista jälleenvakuutusta yksittäisten omapidätysmäärän ylittävien
riskien kattamiseen ja kaupallisissa takauksissa vakuutuskannan suhteellista jälleenvakuutusta. Yhtiön suurin omapidätys on kymmenen miljoonaa euroa.
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Korvaukset ja takaisinperinnät
2008 – 2012, M€

Vakavaraisuuspääoma ja
vakavaraisuusvaatimus 2005 – 2012, M€
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Toimintapääoma
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1,40

2006
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1,15

Vakavaraisuuspääoman tavoitemäärä
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Vakavaraisuuspääoman vähimmäismäärä

2012
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KORVAUKSET
Takausvakuutuksessa korvauskulut voivat vaihdella huomattavasti vuodesta toiseen riippuen talouden suhdanteista. Taloudellisen laman aikana ja sitä seuraavan noususuhdanteen alussa vahingot ovat usein moninkertaiset
parempiin 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 erityisellä
ennakoivalla vahingontorjuntamenettelyllä, kun tieto asiakkaan uhkaavasta maksukyvyttömyydestä saadaan oman
asiakasseurannan avulla.

GARANTIASSA SIJOITUSTOIMINTAAN
LIITTYVÄT RISKIT ON JAETTU
SEURAAVIIN RISKITYYPPEIHIN:

SIJOITUSTOIMINTA JA MARKKINARISKIT

LUOTTOTAPPIORISKI
Luottotappioriskillä tarkoitetaan sijoitusomaisuuden vastapuoliriskiä ja siitä aiheutuvaa arvonvaihtelua. Luottoriskiä
rajoitetaan pääasiallisesti vastapuolikohtaisin limiitein ja
luottoluokitusvaatimuksin.

Garantian sijoitustoiminta perustuu hallituksen vahvistamaan yleisohjeeseen sekä vuosittain vahvistettavaan sijoitussuunnitelmaan. Yleisohjeessa ja sijoitussuunnitelmassa
on määritelty sijoitustoiminnan pääperiaatteet, päätöksentekovaltuudet ja neutraaliallokaatio. 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.
Sijoituksiin liittyvää riskin määrää on arvioitu käyttäen Value
at Risk -laskentamallia (VaR), joka perustuu markkinariskien osalta markkinaindekseistä laskettuihin riskeihin ja
luottoriskin osalta yhtiön omaan riskipääomamalliin. Näin
laskettu sijoitusriskin määrä saa olla korkeintaan yhtiön
toimintapääoman vähimmäismäärän ylittävän toimintapääoman määrän suuruinen. Garantian toimintapääoma
31.12.2012 oli 31,0 (27,9) miljoonaa euroa ja toimintapääoman vähimmäismäärä 3,7 (3,5) miljoonaa euroa.
Sijoitusriskin VaR-luku (varmuustaso 99,9%) 31.12.2012
oli 16,8 (16,3) miljoonaa euroa eli sijoitusriskiä oli käytössä
62 % (67 %) maksimiarvosta.

MARKKINARISKI
Markkinariskillä tarkoitetaan tappioriskiä tai taloudellisen
tilanteen epäedullista muutosta, joka johtuu suoraan tai
välillisesti rahoitusvälineiden markkinahintojen heilahteluista. Markkinariskejä ovat osakeriski, korkoriski, kiinteistöjen arvonmuutosriski ja valuuttariski. Markkinariskiä
rajoitetaan pääasiassa hajauttamisella ja siten että sijoitusomaisuuden osakeomistukset tehdään rahastojen kautta,
eikä suoria osakeomistuksia ole.

RISKIKUMULAATIO
Sijoitus- ja vakuutustoiminnan yhteisvaikutusriski pyritään
minimoimaan välttämällä samojen riskien ottamista sekä
vakuutus- että sijoitustoiminnan kautta. Yhtä riskiyksikköä
koskeviksi kokonaisvastuiksi katsotaan vakuutusliikkeen
vastuut lisättynä suorilla osake- ja velkainstrumenttisijoituksilla. Jos edellä kuvatulla tavalla laskettu vastuu ylittää
asetetun rajan, on ensisijaisena sopeuttamistapana muuttaa sijoitusomaisuuden jakaumaa.
LIKVIDITEETTIRISKI
Sijoitusomaisuus on kiinteistösijoituksia ja mahdollisia
muiden omaisuusluokkien sijoituksia lukuun ottamatta
aina sijoitettuna likvideihin arvopapereihin tai rahastoosuuksiin. Sijoitusomaisuuden tulee pääosin olla likvidoitavissa markkinoilla yleisesti käytössä olevan selvitysajan
(1-3 pv) puitteessa.
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OPERATIIVISET RISKIT

VAKAVARAISUUS

Operatiivisilla riskeillä tarkoitetaan yhtiön prosesseista,
järjestelmistä, organisaatiosta sekä oikeudellisista seikoista aiheutuvia taloudellisia tappioita tai muita haitallisia seurauksia.

Vakavaraisuusennusteen sisältävä PTS-suunnitelma viidelle seuraavalle vuodelle päivitetään vuosittain. Vakuutusja sijoitusriskin määrä, yksittäisten riskien koko ja kaikkien riskien yhteismäärä pidetään riittävän turvallisella
tasolla siten, kuin todetaan hallituksen vuosittain vahvistamassa budjetissa, sijoitussuunnitelmassa, ja hallituksen
päätöksissä omapidätyksen määrästä ja vakavaraisuuden
riittävyydestä.

Operatiivisiin toimintoihin liittyviä riskejä rajoitetaan kattavalla ohjeistuksella, tarkoituksenmukaisella organisaatiolla ja vaatimalla vakuutusvastuun tai taloudellisen vastuun lisäämistä koskevassa päätöksenteossa aina
vähintään kahden henkilön osallistumista. Tämän periaatteen mukaisesti esimerkiksi vakuutusten myynti, ja niihin
liittyvä riskien arviointi ovat erillään toisistaan.
Operatiivisen toiminnan valvonta perustuu vakuutustoiminnan kehityksen jatkuvaan seurantaan, mikä edellyttää
tehokkaita ATK-järjestelmiä. Garantian asiakas- ja vakuutustietokanta kattaa pääosin koko vakuutustoiminnan, ja
raportointi johdolle tapahtuu sen kautta. Järjestelmä tuottaa johdon käyttöön säännöllisesti tietoa maksutulosta,
vakuutuskannasta, vastuista, vahingoista ja takaisinsaannista. Uusi asiakas- ja vakuutusjärjestelmä otettiin käyttöön
vuoden 2012 alussa.
Vuoden 2012 aikana toteutettiin kaikki yhtiön riskit kattava
riskikartoitus, jonka tuloksena operatiivisille riskeille saatiin
määrättyä myös pääomavaatimus, 1,7 miljoonaa euroa.
Riskikartoitus uusitaan jatkossa vuosittain.
Hallitukselle raportoidaan säännöllisesti maksutulon,
vakuutuskannan, korvausmenon ja sijoitustoiminnan kehityksestä ja riskeistä sekä tuloskehityksestä, vastuuvelan
määrästä ja vastuuvelan katteesta.

GARANTIAN LUOTTOLUOKITUS
Yhtiöllä on Standard & Poor’sin julkaisema pitkäaikainen
luottoluokitus, jonka viimeisin päivitys julkaistiin 6.2.2013.
Garantian luottoluokitus (A-/Stable outlook) on samaa
tasoa kuin parhaiden ulkomaalaisten alan erikoisyhtiöiden luokitukset. Suomessa vain harvoilla suurilla yrityksillä
on julkinen kansainvälinen luottoluokitus ja näistä vain
muutamalla on samantasoinen tai parempi luokitus kuin
Garantialla.
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Riskinkantokykyä kuvaava vakavaraisuus- eli solvenssipääoma oli 31.12.2012 yhteensä 91,7 (82,6) miljoonaa euroa.
Yhtiön solvenssipääoma koostuu arvostuseroin korjatusta
sidotusta ja vapaasta omasta pääomasta ja tasoitusvastuusta. Solvenssipääoman tavoitetaso yhtiön oman riskimallin mukaisesti 99,9% varmuustasolla oli 68,9 (69,0)
miljoonaa euroa eli vakavaraisuus on 133% (120%) tavoitetasosta. Vuoden 2011 tavoitetaso ei sisältänyt pääomavarausta operatiivisille riskeille.
Yhtiössä on kehitetty vakavaraisuuspääoman kohdentamiseen ja vakuutustuotteiden hinnoitteluun käytettävää omaa riskipääomamallia jo vuodesta 2007 alkaen.
Lainatakausten ja kaupallisten takausten 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. Yhtiö selvittää
mahdollisuuksia hakea hyväksyntä oman mallin käytölle
myös yhtiön vakavaraisuuden viranomaisvalvontaan.
Garantian vastuuvelasta noin 79 % (75 %) muodostuu
tasoitusvastuusta, jonka tarkoituksena on tasoittaa erityisesti luotto- ja takausvakuutusliikkeelle ominaisen vuotuisen vahinkomenon voimakasta heilahtelua. Vastuuvelka
katetaan voimassa olevien määräysten mukaisesti.
Yhtiö käyttää vakavaraisuuspääomansa suunnittelussa ja
hallinnassa oman mallinsa rinnalla myös useita muita malleja. Kaikkien käytettyjen mallien mukaan yhtiön vakavaraisuus ylittää riittäväksi arvioidulla marginaalilla toiminnalta
edellytettävän vakavaraisuuspääoman määrän.
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TyEL-korkonoteeraukset
3.1.2011 – 11.2.2013
TyEL-korot ovat Garantian julkisesti noteeraamia
markkinakorkoja, joita suomalaiset eläkeyhtiöt
käyttävät yritysrahoituksessaan.
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Hallituksen toimintakertomus

MARKKINATILANNE

KORVAUKSET

Vuoden 2011 loppupuolella kärjistynyt euroalueen
heikoimpien valtioiden velkakriisi nosti merkittävästi
TyEL-lainojen viitekorkoja, mistä johtuen yhtiön päätuotteen, eläkelainatakauksen, kysyntä jäi alkuvuodesta ennakoitua heikommaksi. Vuoden loppua kohti eläkelainojen
kysyntä vilkastui selvästi.

Vuonna 2012 sattui 51 (71) vahinkotapahtumaa, joiden johdosta maksettiin korvauksina yhteensä 3,1 (5,9) miljoonaa
euroa. Tästä summasta kirjattiin regressisaamisiin 0,8 (0,1)
miljoonaa euroa. Tilikauden aikana ja sitä aikaisemmin
maksetuista korvauksista saatiin perittyä takaisin 1,2 (2,8)
miljoonaa euroa. Tästä summasta kohdistui regressisaamisiin 0,5 (1,7) miljoonaa euroa.

Asuntolainojen täytetakausten kysyntä sen sijaan hiljeni
merkittävästi vuoden loppua kohti, mikä pääosin johti siihen, että yhtiön maksutulo jäi hieman edellisvuotta alhaisemmaksi. Kaupallisten takausten kysyntä oli heikompaa
kuin muutamana edellisvuonna rakentamisen volyymien
pienennyttyä loppuvuotta kohti, mutta yhtiö kykeni kuitenkin kasvattamaan markkinaosuuttaan kaupallisissa
takauksissa.
Sijoitusmarkkinat kehittyivät suotuisasti vuoden 2012
aikana, kun keskeisten osakeindeksien tuotto oli selvästi
edellisvuotta korkeampi. Myös valtioiden velkasitoumusten korkotaso ja riskipreemiot laskivat vuoden aikana.

VAKUUTUSTOIMINTA
Garantian takausvakuutuskannan kokonaisvastuu oli vuoden lopussa 1 372 (1 274) miljoonaa euroa ja nettovastuu
oli 835 (819) miljoonaa euroa. Kaikkiaan voimassa olevia
vakuutuksia oli tilikauden päättyessä 587 (689) kappaletta.
Vakuutuskannan tasoitusmäärä oli vuoden lopussa 60,7
(54,6) miljoonaa euroa. Yhtiön vakavaraisuuspääoma
kasvoi vuoden aikana 9,1 miljoonaa euroa ja oli vuoden
lopussa 91,7 (82,6) miljoonaa euroa. Yhtiön vastuunkantokyky oli 846 % (754%).

VAKUUTUSMAKSUT
Vakuutusliikkeen bruttomaksutulo oli 12,3 (13,5) miljoonaa
euroa ja nettomaksutulo oli 10,6 (11,9) miljoonaa euroa.
Menevän jälleenvakuutuksen osuus maksutulosta oli 1,8
(1,7) miljoonaa euroa.

Tämän lisäksi Garantialle on jo vuonna 2011 esitetty
5,0 miljoonan euron korvaushakemus, joka yhtiön näkemyksen mukaan on perusteeton. Yhtiötä kohtaan ei
ole esitetty muita vaateita, eikä yhtiöllä ole meneillään
oikeudenkäyntejä.

VAKUUTUSTOIMINNAN TULOS
Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta
oli 6,1 (2,3) miljoonaa euroa, ja siirto tasoitusvastuuseen
oli 6,0 (2,3) miljoonaa euroa.

SIJOITUSTOIMINTA
Sijoitustoiminnan kirjanpidollinen nettotuotto oli 3,3 (1,6)
miljoonaa euroa. Tilikauden aikana sijoitusomaisuuden
arvostusero kasvoi 5,3 miljoonasta eurosta 8,0 miljoonaan
euroon. Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin oli
6,0 (-0,8) miljoonaa euroa eli 6,1 % (-0,8 %).

RISKIT JA RISKIENHALLINTA
Vakuutusosakeyhtiö Garantian toimintaan liittyvät riskit
voidaan jakaa vakuutus- ja sijoitustoiminnan riskeihin sekä
operatiivisiin riskeihin. Vakuutus- ja sijoitustoimintaan liittyvien riskien määrää arvioidaan valvovan viranomaisen
edellyttämän raportoinnin lisäksi yhtiön kehittämien riskimallien avulla. Operatiivisten riskien määrää arvioidaan
riskikartoitusprosessin avulla. Riskikartoituksessa käydään
läpi myös keskeiset vakuutus- ja sijoitusriskit, jotta riskimallien mahdolliset puutteet kyetään havaitsemaan.
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Riskienhallinta on keskeinen osa yhtiön toimintaa, ja suuri
osa yhtiön tärkeimmistä toiminnoista on suunniteltu riskien hallinnan näkökulmasta. Yhtiön hallitus vahvistaa
vuosittain suunnitelman sisäisestä valvonnasta ja riskien
hallinnasta sekä seuraa yhtiön riskiaseman kehitystä ja
vakavaraisuuspääoman riittävyyttä säännöllisesti. Yhtiön
riskienhallinta organisoitiin uudelleen vuoden 2012 alusta
lukien ottaen erityisesti huomioon riskienhallintatoiminnon riippumattomuus liiketoiminnasta sekä muutokset
vakuutusyhtiöiden viranomaisvalvonnassa.
Vakuutustoimintaan liittyvien riskien keskeisiä hallintakeinoja ovat luottoriskien huolellinen tutkiminen ja arviointi
ennen riskin ottamista, riskien riittävä hajauttaminen, vastavakuusjärjestelyt ja suurten riskien jälleenvakuuttaminen. Myös samojen vastapuolien aiheuttama riski vakuutus- ja sijoitustoiminnassa huomioidaan kokonaisriskin
hallinnassa.
Yrityksille suunnatuissa takaustuotteissa riskien arviointi
ja hallinta perustuu yhtiön omaan luottoluokitusjärjestelmään, ja siihen liittyvään yritysten huolelliseen tutkimiseen. Yhtiön oma luottoluokitusjärjestelmä on ollut käytössä vuodesta 1993, ja siihen perustuvat oleellisilta osin
nykyisin käytössä olevat riskipääoman allokaatiojärjestelmä, takausvakuutusten hinnoittelu sekä kokonaisriskinoton määrän mittaaminen. Osana riskienhallintaa ja vahingontorjuntaa asiakasyritysten luottoluokitukset päivitetään
säännöllisesti ja tarvittaessa käynnistetään vahingontorjuntatoimenpiteet. Yhtiön jälleenvakuutuksilla ja turvaavilla vastavakuuksilla kattamaton vastuumäärä oli tilivuoden lopussa 835 (819) miljoonaa euroa.
Sijoituksiin liittyvää kokonaisriskin määrää arvioidaan osakesijoitusten osalta käyttäen Value at Risk -laskentamallia,
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joka perustuu markkinaindekseistä laskettuihin riskeihin.
Korkosijoitusten osalta taas riskiä arvioidaan käyttämällä
Garantian omaan luottoluokitukseen perustuvaa riskipääoman sitoutumismallia. Markkinariskien määrä saa olla
korkeintaan toimintapääoman vähimmäismäärän ylittävän
toimintapääoman määrän suuruinen. Sijoitusten VaR-luku
31.12.2012 oli 16,8 (16,3) miljoonaa euroa.
Operatiivisten riskien hallinta perustuu toimintaohjeistuksen jatkuvaan kattavuuden arviointiin, päivitykseen ja ohjeiden soveltamiseen liittyvään koulutukseen. Operatiivisten
riskien arviointi- ja hallintajärjestelmä uudistettiin ja ensimmäinen yhtiön kaikki riskit kattava riskikartoitus tehtiin vuoden 2012 aikana. Riskikartoitus uusitaan vuosittain ja tulokset otetaan huomioon mm. riskien hallintasuunnitelmaa
laadittaessa.

LUOTTOLUOKITUS
Yhtiöllä on kansainvälisesti tunnetun luokituslaitoksen
luottoluokitus (Standard & Poor’s: A-/Stable outlook),
jonka tuorein päivitys ja luokitusraportti julkaistiin helmikuussa 2013.

HENKILÖSTÖ
Tilikauden aikana Garantian palveluksessa oli keskimäärin (23) henkilöä. Henkilöstön keski-ikä 31.12.2012 oli 47,8
(48,6) vuotta ja työsuhteen pituus Garantiassa oli keskimäärin 11 (11) vuotta.

HALLINTO
Garantian varsinainen yhtiökokous valitsi 29.3.2012 hallituksen jäseniksi uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi,
joka kestää valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti Timo T. Laitisen, Hannu Linnoisen,
Esko Rytkösen ja Juho Lenni-Taattolan. Uutena jäsenenä

Hallituksen toimintakertomus

“

Pankkisektorin luotonannon
kiristyminen viime vuoden loppua
kohti on parantanut eläkelainojen
ja niiden takausten kilpailukykyä
yritysten pitkäaikaisen
rahoituksen lähteenä.

Kaj Frimanin tilalle hallitukseen valittiin Timo Salonen.
Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Timo T. Laitinen
ja hallituksen varapuheenjohtajana 29.3.2012 saakka
Kaj Friman. Uudeksi varapuheenjohtajaksi hallitus valitsi
24.4.2012 Esko Rytkösen.
Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Mikael Englund
ja varatoimitusjohtajana 5.7.2012 asti Jorma Hilden.
Johtoryhmän ovat muodostaneet toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Riitta Takala, jonka yhtiön hallitus nimitti toimitusjohtajan sijaiseksi 1.1.2012 lukien, sekä
johtajat Hannu Loponen ja Timo Lehikoinen. Yhtiön aktuaarina on toiminut Kalervo Koistinen SHV.
Varsinaisessa yhtiökokouksessa 29.3.2012 valittiin tilintarkastajiksi KHT Juha-Pekka Mylén ja KHT Paula Pasanen
ja varatilintarkastajiksi KPMG Oy Ab ja KHT Timo Nummi.

HALLITUKSEN ESITYS
VOITTOVAROJEN KÄYTÖSTÄ
Tilikauden tulos on 2 533 257,65 euroa, ja yhtiön voitonjakokelpoinen oma pääoma 6 084 600,44 euroa. Yhtiön
hallitus ehdottaa, että voitto siirretään edellisten tilikausien
voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa maksetaan 40 euroa/
osake eli yhteensä 2 400 000 euroa.

toisaalta parantanut eläkelainojen ja niiden takausten kilpailukykyä yritysten pitkäaikaisen rahoituksen lähteenä.
Lainatakausten kysynnän arvioidaan säilyvän osapuilleen
edellisvuoden tasolla.
Asuntolainojen täytetakausten kysyntä sen sijaan jäänee
merkittävästi edellisvuotta alhaisemmaksi, koska asuntojen lainoitusasteisiin kaavaillut rajoitukset yhdessä pankkisektorin kiristyvien pääomitusvaatimusten kanssa tulevat
vähentämään asuntolainojen, ja erityisesti niiden täytetakausten kysyntää. Kaupallisten takausten kysyntä jäänee
edelleen alhaiselle tasolle rakentamisen matalan volyymin myötä.
Kokonaisuudessaan yhtiön maksutulo tulee jäämään
vuonna 2013 edellisvuosia alhaisemmaksi, mutta vakuutusmaksutuotot säilynevät suunnilleen ennallaan. Myös
vahinkojen odotetaan jäävän kohtuullisiksi, vaikka vuoden 2012 vahinkomäärää voitaneen pitää poikkeuksellisen
alhaisena. Asiakasyritysten näkymien odotetaan heikkenevän ainakin vuoden 2013 alkupuolella.
Sijoitustoiminnassa osakemarkkinoiden näkymät arvioidaan kohtuullisiksi, mutta erityisesti valtioiden velkakirjasijoittamisen näkymät ovat poikkeuksellisen haasteelliset.

NÄKYMÄT VUODELLE 2013
Vuoden 2012 aikana suhdannenäkymät ovat heikentyneet ja talouden ennakoidaan euroalueella alkavan merkittävästi kasvaa aikaisintaan kuluvan vuoden 2013 loppupuolella. Investointirahoituksen kysyntä jäänee edelleen
alhaiselle tasolle ja yritysten tulosten ennakoidaan heikkenevän, mikä vähentää erityisesti alhaista luottoriskiä edustavien yritysten lainatakausten kysyntää. Pankkisektorin
luotonannon kiristyminen viime vuoden loppua kohti on
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TULOSLASKELMA 1.1. – 31.12.

(1000 €)

Liite

2012

2011

12 329

13 508

-1 770

-1 656

232

-912

Vakuutustekninen laskelma
Vakuutusmaksutuotot

1.1, 1.3

Vakuutusmaksutulo
Jälleenvakuuttajien osuus
Vakuutusmaksuvastuun muutos
Jälleenvakuuttajien osuus

45

35

10 836

10 975

-1 772

-4 827

499

-758

Korvauskulut
Maksetut korvaukset
Korvausvastuun muutos
Jälleenvakuuttajien osuus

6

4

-1 268

-5 580

-3 435

-3 057

6 134

2 337

Tasoitusmäärän muutos

-6 054

-2 338

Vakuutustekninen kate

80

-1

Liikekulut

1.5, 1.6, 1.7

Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta

Muu kuin vakuutustekninen laskelma
Sijoitustoiminnan tuotot

1.4

4 342

5 140

Sijoitustoiminnan kulut

1.4

-1 070

-3 498

-819

-420

2 533

1 221

Välittömät verot varsinaisesta toiminnasta
Tilikauden voitto / tappio
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RAHOITUSLASKELMA 1.1. – 31.12.

(1000 €)

2012

2011

2 533

1 221

5 272

3 968

98

1 695

Liiketoiminnan rahavirta
Voitto/tappio varsinaisesta toiminnasta / voitto/tappio ennen satunnaisia eriä
Oikaisut
Vakuutusteknisen vastuuvelan muutos
Sijoitusten arvonalentumiset ja -korotukset
Suunnitelman mukaiset poistot

268

153

Muut oikaisut

347

773

8 519

7 811

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta
Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-)/vähennys (+)

207

236

Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+)/vähennys (-)

-173

-430

8 552

7 618

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja

-921

-1 261

7 631

6 357

7 631

6 357

-6 020

-3 189

-54

-255

-6 074

-3 443

muu voitonjako

-1 200

-3 000

Rahoituksen rahavirta

-1 200

-3 000

358

-87

Rahavarat tilikauden alussa

1 387

1 474

Rahavarat tilikauden lopussa

1 745

1 387

Maksetut välittömät verot
Rahavirta ennen satunnaisia eriä
Liiketoiminnan rahavirta
Investointien rahavirta
Investoinnit sijoituksiin/ luovutustulot sijoituksista (pl. rahavarat)
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden
sekä muun omaisuuden investoinnit ja luovutustulot (netto)
Investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Maksetut osingot/takuupääoman korot ja

Rahavarojen muutos
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TASE 31.12.

(1000 €)

Liite

2012

2011

VASTAAVAA
Aineettomat hyödykkeet

2.1

Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot

43

69

883

1 043

926

1 113

1 293

1 293

Sijoitukset
Kiinteistösijoitukset
Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet

2.2
2.3, 2.4

Muut sijoitukset
Osakkeet ja osuudet

20 446

15 684

Rahoitusmarkkinavälineet

76 229

74 495

96 675

90 179

97 969

91 473

Vakuutuksenottajilta

771

842

Jälleenvakuutustoiminnasta

238

122

1 101

810

2 110

1 774

Yhteensä
Saamiset
Ensivakuutustoiminnasta

Muut saamiset

Muu omaisuus
Aineelliset hyödykkeet
Kalusto

39

67

Muut aineelliset hyödykkeet

34

34

73

101

Rahat ja pankkisaamiset

1 745

1 387

Yhteensä

1 818

1 488

1 876

1 651

Siirtosaamiset
Korot ja vuokrat
Muut siirtosaamiset

Vastaavaa yhteensä
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126

893

2 002

2 544

104 824

98 391

TASE 31.12.

2012

2011

Osakepääoma

10 200

10 200

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

10 026

10 026

3 551

3 530

(1000 €)

Liite

VASTATTAVAA
Oma pääoma

Edellisten tilikausien voitto
Tilikauden voitto/tappio

2.5, 2.6

2 533

1 221

26 310

24 977

15 957

16 188

-708

-663

15 249

15 526

Korvausvastuu

965

1 464

Jälleenvakuuttajien osuus

-88

-83

876

1 381

Tasoitusmäärä

60 710

54 656

Yhteensä

76 835

71 563

Yhteensä
Vakuutustekninen vastuuvelka
Vakuutusmaksuvastuu
Jälleenvakuuttajien osuus

Velat
Ensivakuutustoiminnasta

470

703

Jälleenvakuutustoiminnasta

368

395

Muut velat

110

130

949

1 228

730

624

730

624

104 824

98 391

Siirtovelat
Muut siirtovelat

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

SIJOITUSTEN JA SAAMISTEN
ARVOSTAMINEN TASEESSA
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.

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.

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

SELOSTUS SIITÄ, MITEN HENKILÖKUNNAN
ELÄKETURVA ON JÄRJESTETTY
Henkilökunnan eläketurva on järjestetty Eläke-Tapiolasta
otetulla TyEL-vakuutuksella. Eläkevakuutusmaksut on
kirjattu kuluksi suoriteperusteisesti.

SUUNNITELMAN MUKAISTEN
POISTOJEN PERIAATTEET
Aineettomat oikeudet
Atk-ohjelmat

tasapoisto 5 vuotta

Muut pitkävaikutteiset menot
Perusparannusmenot

tasapoisto 10 vuotta

Kalusto

menojäännöspoisto 25 %

Muut aineelliset hyödykkeet

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.
Korva usvastuu sisältää tilivuoden jälkeen yhtiön
suoritettavaksi tulevat korvausmäärät, jotka aiheutuvat tilivuonna tai aikaisemmin sattuneista vahingoista. Korvausvastuuseen sisältyy tasoitusmäärä, joka
on runsasvahinkoisten vuosien varalle laskettu pus-

kuri. Tilinpäätöksessä on sovellettu Finanssivalvonnan
27.1.2010 vahvistamia tasoitusmäärän laskuperusteita.

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

1. TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT (1000 €)
1.1 Vakuutusmaksutulo

2012

2011

12278

13455

50

54

12329

13508

Vahinkovakuutus
Ensivakuutus
Kotimaasta
Jälleenvakuutus
Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta

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
1

Ensivakuutus

2

3

4

5

6
6 099

Luotto ja takaus
2012

12 278

12 527

-1 273

-3 435

-1 719

2011

13 455

12 567

-5 584

-3 057

-1 617

2 308

2010

13 637

12 533

-2 080

-3 078

-1 531

5 844

2012

50

34

0

0

0

34

2011

54

29

0

0

0

29

2010

45

62

4

0

0

66

2012

12 329

12 560

-1 273

-3 435

-1 719

6 133

2011

13 508

12 596

-5 584

-3 057

-1 617

2 337

2010

13 682

12 595

-2 076

-3 078

-1 531

5 910

Jälleenvakuutus

Yhteensä

Tasoitusmäärän muutos
2012

-6 054

2011

-2 338

2010

-6 360

Vakuutustekninen kate
2012

80

2011

-1

2010

-449

1.3 Vakuutusmaksutulosta vähennetyt erät
Luottotappiot vakuutusmaksusaamisista

2012

2011

0

1
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1.4 Sijoitustoiminnan nettotuoton erittely (1000 €)

2012

2011

Sijoitustoiminnan tuotot
Tuotot muista sijoituksista
Osinkotuotot
Korkotuotot
Muut tuotot

Arvonalentumisten palautukset
Myyntivoitot

Sijoitustoiminnan tuotot yhteensä

336

334

2 656

2 549

3

7

2 994

2 891

771

1 387

577

862

1 348

2 249

4 342

5 140

-197

-177

Sijoitustoiminnan kulut
Kulut muista sijoituksista
Korkokulut ja muut vieraan pääoman kulut

Arvonalennukset
Myyntitappiot

-2

-2

-198

-179

-869

-3 082

-3

-237

-872

-3 319

-1 070

-3 498

Sijoitustoiminnan nettotuotto

3 272

1 642

1.5 Tuloslaskelman liikekulujen erittely

2012

2011

Vakuutusten hankintamenot

1 493

1 253

Sijoitustoiminnan kulut yhteensä

Vakuutusten hoitokulut
Hallintokulut

1.6 Kokonaisliikekulut toiminnoittain
Maksetut korvaukset
Liikekulut
Sijoitustoiminnan hoitokulut

701

561

1 240

1 243

3 435

3 057

2012

2011

173

162

3 435

3 057

164

153

3 771

3 372

2012

2011

Tilintarkastuspalkkiot

15

10

Muut palkkiot

45

13

1.7 Tilintarkastajan palkkiot
KPMG Oy Ab
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2. TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT (1000 €)
2.1 Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutokset
Aineettomat
hyödykkeet

Aineelliset
hyödykkeet

Yhteensä

1 607

552

2 159

-12

0

-12

53

1

54

0

0

0

Hankintameno 31.12.

1 647

553

2 200

Kertyneet poistot 1.1.

-494

-451

-945

12

0

12

0

0

0

Tilikauden poistot

-239

-29

-268

Kertyneet poistot 31.12.

-721

-480

-1 201

Kirjanpitoarvo 31.12.2012

926

73

1 000

Jäljellä oleva
hankintameno

Kirjanpitoarvo

Käypä
arvo

Hankintameno 1.1.
Edellisenä vuonna loppuun poistetut
Lisäykset
Vähennykset

Edellisenä vuonna loppuun poistetut
Vähennysten kertyneet poistot

2.2 Sijoitusten käypä arvo ja arvostusero
Sijoitukset 31.12.2012
Kiinteistösijoitukset
Muut kiinteistöosakkeet

1 293

1 293

2 025

1 293

1 293

2 025

Osakkeet ja osuudet

20 446

20 446

23 930

Rahoitusmarkkinavälineet

76 229

76 229

80 020

96 675

96 675

103 950

97 969

97 969

105 975

Muut sijoitukset

Yhteensä
Rahoitusmarkkinavälineiden jäljellä oleva hankintameno
sisältää korkotuotoiksi tai niiden vähennykseksi
jaksotettua nimellisarvon ja hankintahinnan erotusta
Arvostusero

1 047
8 007
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2.3 Kiinteistösijoitusten muutokset (1000 €)
Kiinteistöosakkeet
Hankintameno 1.1.

1 293

Lisäykset

0

Vähennykset

0

Hankintameno 31.12.

1 293

Kirjanpitoarvo 31.12.2012

1 293

2.4 Omassa käytössä olevat kiinteistöosakkeet
Jäljellä oleva hankintameno

1 293

Kirjanpitoarvo

1 293

Käypä arvo

2 025

2.5 Oman pääoman muutokset

2012

2011

10 200

10 200

Sidottu
Osakepääoma 01.01. = 31.12.
Vapaa
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 01.01. = 31.12.
Edellisten tilikausien voitto/tappio 01.01.
Osingonjako

10 026
4 751
-1 200

Tilikauden voitto / tappio

Oma pääoma yhteensä

-3 000

3 530
1 221

16 110

14 777

26 310

24 977

2012

Tilikauden voitto / tappio

2 533

Edellisten tilikausien voitto

3 551

Voitonjakokelpoiset varat yhteensä

6 085

Jakokelpoiset varat yhteensä
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3 551
2 533

2.6 Jakokelpoiset varat

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ei osingonjakokelpoinen

10 026
6 530

10 026
16 110
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3. VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT (1000 €)
3.1 Vastuut

2012

2011

1 372 084

1 273 964

835 847

819 350

Vuokra seuraavalla tilikaudella

86

66

Myöhemmin maksettavat vuokrat

97

52

Takausvakuutuksen kokonaisvastuu
Takausvakuutuksen kokonaisvastuu vähennettynä vakuuksien laskennallisilla arvoilla
Leasingvuokravastuusopimukset

Garantia on saanut 30.12.2011 ilmoituksen mahdollisesta vakuutustapahtumasta ja siitä johtuvan
5 000 000 euron korvausvaatimuksen. Garantia katsoo, että esitetty korvausvaatimus on perusteeton eikä
ole kirjannut sitä tunnettujen vahinkojen varaukseen tilinpäätöksessä.

4. Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot
4.1 Henkilöstökulut

2012

2011

Palkat ja palkkiot

2 066

1 955

377

321

82

81

2 526

2 357

320

301

23

23

Eläkekulut
Muut henkilösivukulut

Toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille maksetut palkat ja palkkiot
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana
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5. OMISTUKSIA MUISSA YRITYKSISSÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT (1000 €)
5.1 Osakkeet ja osuudet

Kirjanpitoarvo

Käypä arvo

Ishares S&P 500

9 396

11 534

Ishares Europe 600

2 970

3 538

SPDR S&P US Dividend

1 425

1 425

Ishares FTSE Bric 50

1 832

1 832

15 623

18 328

5.2 Osakerahastot

Kirjanpitoarvo

Käypä arvo

Fourton Stamina A

2 969

3 603

2 969

3 603

Kirjanpitoarvo

Käypä arvo

5.3 Kiinteistörahastot
Real Estate Fund Finland I Ky

5.4 Korkorahastot

543

543

543

543

Kirjanpitoarvo

Käypä arvo

1 310

1 455

1 310

1 455

2012

2011

23 910

23 777

Evli European Investment Grade

6. VAKAVARAISUUTTA KOSKEVAT LIITETIEDOT
6.1 Toimintapääoma
Toimintapääoma
Oma pääoma ehdotetun voitonjaon vähentämisen jälkeen
Omaisuuden käypien arvojen ja taseen kirjanpitoarvojen
välinen arvostusero
Aineettomat hyödykkeet

8 007

5 278

-926

-1 113

30 991

27 942

3 700

3 500

60 710

54 656

39

34

Muut erät

Toimintapääoman vähimmäismäärä
Vakuutustekniseen vastuuvelkaan sisältyvä tasoitusmäärä
Suhteessa täyteen määräänsä %

Helsingissä, 15. päivänä helmikuuta 2013
Timo Laitinen
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Esko Rytkönen

Hannu Linnoinen

Juho Lenni-Taattola

Timo Salonen

Mikael Englund
toimitusjohtaja

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

2012

2011

2010

2009

2008

12.3

13.5

13.7

14.5

12.5

Liikevoitto, M€

9.4

4.0

10.1

6.1

2.5

Tilikauden tulos, M€

2.5

1.2

2.8

3.6

0.8

Vahinkosuhde%

11.7 %

50.8 %

18.7 %

68.7 %

11.6 %

Liikekulusuhde%

31.7 %

27.9 %

27.8 %

28.6 %

33.9 %

Yhdistetty kulusuhde%

43.4 %

78.7 %

46.6 %

97.2 %

45.5 %

Toimintapääoma, M€

31.0

27.9

30.4

27.6

24.2

Tasoitusmäärä, M€

60.7

54.7

52.3

45.9

44.6

Vakavaraisuuspääoma, M€

91.7

82.6

82.8

73.6

68.8

Kokonaispääoman tuotto% (käyvin arvoin)

11.2 %

1.5 %

13.5 %

8.4 %

1.5 %

Oman pääoman tuotto% (käyvin arvoin)

15.3 %

-1.9 %

16.6 %

16.9 %

0.1 %

846.3 %

752.6 %

748.5 %

736.0 %

913.5 %

23

23

24

22

21

Vakuutusmaksutulo, M€

Vastuunkantokyky %
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä

Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät Garantian kotisivuilta osoitteessa www.garantia.ﬁ

49

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET

Vakuutusmaksutulo =

Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta
Korvauskulut
x 100

Vahinkosuhde, % =
Vakuutusmaksutuotot
Tunnusluku lasketaan jälleenvakuuttajien osuuden jälkeen.
Liikekulut
Liikekulusuhde, % =

x 100
Vakuutusmaksutuotot
Tunnusluku lasketaan jälleenvakuuttajien osuuden jälkeen.

Yhdistetty kulusuhde, % =

Vahinkosuhde + liikekulusuhde

Liikevoitto tai -tappio =

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

Kokonaispääoman tuotto, % =
(käyvin arvoin)

+/- liikevoitto tai tappio
+ korkokulut ja muut rahoituskulut
+ perustekorkokulu
+/- arvonkorotusrahastoon/käyvän arvon rahastoon kirjattu arvonkorotus/peruutus
+/- sijoitusten arvostuserojen muutos
x 100
+ taseen loppusumma
- sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka
+/- sijoitusten arvostuserot

Tunnusluvun jakaja lasketaan tilikauden ja edellisen tilikauden taseen mukaisten arvojen keskiarvona.

Toimintapääoma =

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

Tasoitusmäärä=
euromääräisesti

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

Vakavaraisuuspääoma =

Toimintapääoma + tasoitusmäärä + vähemmistöosuus

Vakavaraisuuspääoma =
% vastuuvelasta

Vakavaraisuuspääoma
x 100
Vakuutustekninen vastuuvelka - tasoitusmäärä
Vakuutustekninen vastuuvelka lasketaan jälleenvakuuttajien osuuden jälkeen.

Vakuutusmaksutuotot lasketaan kahdeltatoista edeltävältä kuukaudelta
jälleenvakuuttajien osuuden jälkeen.

Vastuunkantokyky, % =

Vakavaraisuuspääoma
x 100
Vakuutusmaksutuotot 12 kuukaudelta
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TILINTARKASTUSKERTOMUS

VAKUUTUSYHTIÖ GARANTIAN
YHTIÖKOKOUKSELLE
Olemme tilintarkastaneet Vakuutusosakeyhtiö
Garantian kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.2012–31.12.2012.
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.

Helsingissä, 6. maaliskuuta 2013
Juha-Pekka Mylén
KHT

Paula Pasanen KHT
KHT
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Garantia
at your service

Garantia Insurance Company Ltd
is a non-life insurance company
specializing in issuing guaranties
for Finnish corporations.
The guaranty can be issued for a corporate investment,
working capital ﬁnancing or for corporate acquisitions.
We also provide products targeted to domestic housing
ﬁnancing market.
Garantia’s loan guaranty is issued as a security for loans
and other liabilities. The limit-based solution is a good
alternative for repeated guarantee needs. Garantia has an
extensive product range including special guaranties. Also
tailor-made products are available to meet the customer’s
special needs.
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Managing
Director’s review
The debt crisis of some weaker nations of the Eurozone
that dominated the economic discussion especially in Europe
at the beginning of the year 2012, weakened the economic
outlook in most countries of Europe.
Even though the dramatic contraction of output and the
rise of unemployment rates to an intolerable level experienced in some countries of South Europe is not imminent in the relatively healthy economies of the North, the
rapid growth of indebtedness will slacken the economic
growth for some time.
As a part of crisis management the bank supervision and
capitalization requirements have been tightened which
resulted in more stringent credit policies of the banks
towards the year end. This was the one of the reasons
that caused the increase in demand for Garantia’s main
product, the guaranty for pension loans. The volume of
new pension loan guaranties in 2012 was highest since
the year 2009. The demand of these guaranties
is expected to remain reasonably healthy even
during the ongoing year 2013.
The melancholic economic outlook and insecurity resulted in slowdown of housing markets
and this trend was enhanced by the preparation
of new restrictive legislation initiatives aimed to
cap the loan-to-value ratios applicable in home
loans. The volume of new residential mortgage guaranties dropped markedly towards the year end due to this
development in the market and the credit policy tightening of one the key distributors of Garantia. The Finnish
market of residential mortgage guaranties in under transition and the uncertainty in this market is unusually high.
The volume on commercial bond underwriting grew
rapidly in Garantia during the past year despite the fact
that demand was weak due to low construction output. A
new reinsurance facility introduced last year and marketing efforts lay behind the achieved growth.

54

Garantia continued to develop the risk management procedures despite the implementation of Solvecy II was
postponed for some years from the previously scheduled. At the beginning of the year a completely new main
production system was launched. The launching was
delayed for some months from the originally intended
but we are happy with the outcome since budget held
well, the new system is stable and meets for example the
ever growing risk management requirements much better
than its predecessor.
Last year the claims volume remained on a level essentially lower than experienced during the past few years
and also lower than budgeted for the year. As the return
on investments was on a good level, most of the
goals set for last year were met and exceeded
and the result of the year was at the second
best level ever measured by the operative
increase in solvency capital. The solvency
capital is now higher than ever before in the
history of the company. As the credit rating
of the company remained at a secure level the
company retains excellent possibilities to develop its business within the current strategy.
As the company enters into its twentieth year of operations I wish especially to thank our customers, who have
made our development and the achieved results possible
by pledging their conﬁdence to us. I also wish to express
my gratitude to the personnel of Garantia for the good job
completed with a spirit of a sincere team work.
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Loan guaranties
WHAT ARE THEY AND HOW ARE THEY USED?
Loan guaranties are equivalents to bank guarantees. Garantia
signs an insurance agreement with a corporate client seeking guaranty insurance, and thereby commits to fulﬁlling the
guarantor’s responsibilities in case of insolvency. The obligation insured can be for example a loan, a project contract
or a delivery agreement, or a mandatory legal obligation.
Presenting a reliable security is often the prerequisite for the
issuance of a loan or getting a contract. The loan terms are
also more favorable if a loan guaranty is offered as a security.
A guarantee limit is a ﬂexible and effi cient tool when guarantees and bonds are needed repeatedly. The necessary security can be obtained easily from the guarantee limit for example when a contractor needs performance bonds, a supplier
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of prefabricated houses needs advance payment guarantees, or a bank granting mortgages needs Garantia’s mortgage loan guaranty.
Likewise, an institutional lessor can obtain the required rental
guarantees for their tenants through Garantia.
Loan guaranties are also applicable for insuring the retention of the value of an investment (fund guaranty) or a capital
good (residual value insurance). A loan guaranty and its terms
and conditions can also be customized to meet the individual
needs of the customer.

GARANTIA’S LOAN
GUARANTIES

GARANTIA’S RESIDUAL
VALUE INSURANCE

GARANTIA’S NEW
MICRO-GUARANTY

• Qualify as collateral for all senior
debt obligations regardless of
the branch, size or location
of the company
• Commonly used for ﬁnancing
investments and working capital,
and also to reorganize ﬁnancing
as well as collaterals
• Can also be used in arrangements
relating to changes of company
ownership
• Maximum guaranty period is ten
(10) years; the interest rate for
loans can be either ﬁxed
or variable
• The premium of the guaranty
is determined on the basis of the
estimated credit risk, loan period
and possible counter collateral
available
• Micro-guaranty is a new product
variant intended for covering
collateral requirements up to
EUR 500,000

• An insurance product suitable
for ﬁnancing external investments
in cooperation with a ﬁnance
company, Garantia and the
company investing
• A transparent and reliable threeparty ﬁnancing solution in which
the rights and responsibilities
will be divided among the
different parties
• Fitting when a company does not
want the operating lease to create
a debt on the company’s balance
• The investment object is owned
by the ﬁnance company and it
shall be leased to the user
company for a ﬁxed period.
Garantia shall be responsible for
the residual value after the end of
the agreement period
• Used as a ﬁnancing instrument
in investment commodities with
a long economic lifetime and
efﬁcient resale markets, such
as real estates, ships and trains,
industrial facilities or process
systems

• Flexible and quick process intended
for companies meeting speciﬁc
guaranty requirements
• Garantia can guarantee the loan or
commitment either entirely or
provide the required risk
distribution guaranty
• Applying is easy: only an application
and ﬁnancial statements are needed
to start the process
• Counter collateral is not required
from the customer as a rule
• The maximum amount of the
micro-guaranty as a loan guaranty
is EUR 500,000
• Issued for ﬁnancing investments or
working capital needs, for example
• The loan has a ﬁxed amortization
schedule and a loan period of
5 years maximum
• When applied to a commercial
guaranty, the maximum limit
amount is EUR 2,000,000

In the following pages some of our customers describe their
experiences regarding Garantia’s loan guaranties. For more
information about our products, please see our website at
www.garantia.ﬁ.
Garantia’s loan guaranty or guarantee limit is an easy and
economical way to take care of your company’s ﬁnancial and
other obligations. Our skilled and experienced employees are
happy to tell you more about Garantia’s products and services. Please contact us for additional information.

GARANTIA’S COMMERCIAL
BONDS

GARANTIA’S MORTGAGE
LOAN GUARANTY

• To guarantee contract obligations
in construction business as well
as in project deliveries and lease
agreements – also as rental bonds
for ﬂ ats owned by institutional
lessors
• Also for securing regulatory
obligations common in earth
construction, the building and
delivery of prefabricated houses
as well as group travel, and also
to meet the Customs requirements
• A ﬂexible guarantee limit is suited for
recurring guarantee needs
• Garantia’s guarantee limit gives
free access to eService and to easy
application and management of the
guarantee portfolio
• A guarantee is usually issued from
the limit on the day of application
• No counter collateral is usually
needed for the limit, and thus
the limit does not tie up
company assets

• An additional asset pledge with
which the borrower can avoid
having to provide a personal
guarantee
• 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

Our skilled
and experienced
employees are happy
to tell you more about
Garantia’s products and
services. Please contact
us for additional
information.
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Business
operations
Garantia is a Finnish insurance company independent from ﬁnancial
groups, focusing on loan guaranties and the development and
production of related services.
The long-term (5 year) and short-term (1 year) 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:

INSURANCE OPERATIONS
All of Garantia’s insurance exposure consist of loan guaranties classiﬁ ed as insurance type 15. The company’s
main products are pension and mortgage guaranties.
Other products include commercial bonds and residual
value insurances, among others.

BUSINESS IDEA
• 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
• Companies and partners experience Garantia as a
professional and persevering operator
• Garantia maintains its position as an important provider
of guaranty services
• Garantia offers a versatile collection of competitive
products
• Garantia maintains an extensive and effi cient network
of cooperation partners for the delivery of products
and services
• Garantia is a proﬁtable and solvent insurance company
seeking growth

SUCCESS FACTORS
•
•
•
•
•
•
•
•

Good, established customer base
High-quality, individual customer service
Continuous product development and ability to adapt
Cost-efficient distribution solutions
Reliable risk management methods
Professional, motivated and cooperative staff
Efficient and high quality management system
Sufficient risk bearing capacity, solvency and liquidity

BASIC VALUES
• Conﬁdential cooperation with the customers
and partners
• Fair and supportive work environment
• Ethically sound operations
• Evolving, efficient and proﬁtable operations
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In 2012, new insurance policies were underwritten for
a total of EUR 439 million. Insurance exposure per 31
December 2012 was EUR 1,372 million.
Garantia’s customer-speciﬁ c maximum exposure is EUR
10 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 collateral.
Garantia uses its own allocation and pricing model for
risk capital as a central tool for risk selection, pricing
and management of loan guaranties. In terms of the
company’s main product, this internal model is based on
credit and collateral ratings determined by the company’s
own experts.
In practice, the entire insurance exposure of the company
consists of Finnish risks. The credit risk for an individual
industry of the loan guaranty exposure is kept reasonable
by avoiding excess concentration on certain industries.
The exposure from mortgage guaranties consists of guarantees 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
guarantees are related to loans taken for buying a home.
In practice, Garantia’s guarantee can be obtained for a
loan used for buying a relatively small home for the use by
the borrowers themselves.

Business operations

New insurances

Gross exposure

2008–2012, M€

2008–2012, M€
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Insurance exposure
by product

2008 2009

2010

2011

2012

Guaranty exposure by industry

Loan guaranties

51.6%
34.2%
14.1% 41.7%

Construction

18.6%
Trade and
transportation

Mortgage loan guaranties

Manufacturing

Other guaranties

14.9%
Electricity, gas and heat

9.9%
Other industries

14.9%
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Business operations
Investment Performance
Portfolio 5.7 % p.a.

2003 – 2012, %

Benchmark 4.3 % p.a.

15%

11.4
10%

6.4
5%
2008
0%
2003

2004

2005

2006

2007

2009

2010

2011

2012

-5%

-10%

Ownership %
Garantia is owned by Finnish pension insurance companies and Veho Group Oy Ab.

Varma Mutual Pension Insurance Company
Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company
Etera Mutual Pension Insurance Company
Mutual Insurance Company Pension-Fennia
LocalTapiola Mutual Pension Insurance Company
Veritas Pension Insurance Company
Veho Group Oy Ab
Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia

30.5
26.3
18.0
18.0
4.9
2.0
0.2
0.1

INVESTMENT ACTIVITIES
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In its investment activities, Garantia aims at a stable and
steady growth of wealth by seeking the best possible
return within the selected risk level. In order to minimize
the risks, the investments are diversiﬁ ed effectively. In
order to avoid risk concentrations, the investment targets
are selected in such a way that the correlation with risks
arising from the insurance activities is as low as possible.

The strategic allocation determined in the investment
plan refers to the average distribution of investment assets in the various asset classes. In 2012, the neutral allocation for Garantia’s ﬁxed income investments was 80% and
that of equities 20% of the total investment assets. The
duration of the reference index of the ﬁxed income investments was approximately six years.

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 in compliance with the current regulation and
it determines the basic principles and goals of Garantia’s
investment activities.

The net rate of return of the investment portfolio with current values was 6.1 % in 2012. At the end of 2012, the market risk of the investment portfolio measured with VaR was
EUR 16.8 million, i.e. 57 % of the maximum market risk was
at use. The risk level varied between 55 % and 64 % during
the year.

Board of Directors

Esko Rytkönen

Juho Lenni-Taattola

Timo T. Laitinen

Hannu Linnoinen

Timo Salonen

(born 1957)
Vice-chairman

(born 1960)

(born 1953)
Chairman of the Board

(born 1957)

(born 1958)

Member of the Board
of Garantia from 2007

Member of the
Board of Garantia
from 2012

Member of the
Board of Garantia
from 2007
Partner,
Sagacitas Finance
Partners Oy

Member of the Board
of Garantia from 2009

Member of the Board of
Garantia from 2007

Attorney, Partner,
Hammarström
Puhakka Partners,
Attorneys Ltd

Chairman of
the Board FIM
Corporation

LL.M, M. Sc. (Econ.)

M. Sc. (Eng.)

Senior Vice President,
CFO, SRV Group Plc

CFO,
Huhtamäki Oyj

M. Sc. (Econ.), LL.M.
M. Sc. (Econ.),
LL.M.

M. Sc. (Econ.)
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Personnel

Markku Dufva

Titta Elomaa

Mikael Englund

Account Manager,

Investment Director,

M.Sc. (Econ.)

M.Sc. (Econ.)

Managing Director,
M. Sc. (Eng.), MBA

Erkka Jalonen

Mari Kanervisto

Timo Lanki

Risk Manager,

Corporate Analyst ,

Chief Corporate Analyst ,

M.Sc. (Eng.), B.Pol.Sc.

M.Pol.Sc., CCA

BBA, CCA

Ossi Paanala

Ari Parmi

Elina Rainio

Corporate Analyst ,

Account Manager,

Corporate Analyst ,

M.Sc. (Econ.), CCA

M.Sc. (Econ.)

M.Pol.Sc., CCA

Riitta Takala

Jyrki Tarkkonen

Juha Vehviläinen

Excecutive Vice President,
CFO, deputy of the Managing
Director, M. Sc. (Econ.)

Account Manager,

IT Manager,

M.Sc. (Eng.), CEFA

Ph. under-graduate

(on job alternation leave)
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Personnel

Tuukka Fabritius

Sirpa-Liisa Heino

Marjo Honkanen

Lawyer,

Account Manager,

LL.M.

MBA (Henley)

Corporate Analyst ,
M.Sc. (Econ.), CCA

Timo Lehikoinen

Hannu Loponen

Johanna Mäkelä

Senior Vice President,
General Councel, LL. M.

Senior Vice President,
Customer Relations, LL. M.

Offi ce Secretary,

Hanna Rantanen

Soile Simenius

Gun Stjernberg

Executive Assistant,

Financial Assistant,

Financial Assistant,

BBA

Business College graduate

socionom

The average
age of employees
was 47.8 years
on 31.12.2012 and
the average length
of employment
at Garantia
was 11 years.

Business College graduate

ORGANIZATION

Kirsi Viitanen

Raija Öblom

Financial Assistant ,

Financial Assistant ,

Business College graduate

Business College graduate

The total number of employees of Garantia was
23 at the end of December 2012. The average age
of employees was 47.8 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 several operators and service providers.

ACCOUNTANT AND ACTUARY
At the end of the 2012 ﬁnancial year, authorized
public accountants Juha-Pekka Mylén and Paula
Pasanen acted as the company’s auditors and
authorised public accountant Timo Nummi as the
deputy auditors.
The actuary of the company was
Kalervo Koistinen SHV.
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Risk management

The company’s risk management system can be divided
into business level risk management, internal control,
independent risk management and internal audit.
Business level risk management is organized by the
respective business function managers. Internal control
is organized by the CEO with the help of company compliance function. Independent risk management is organized by the risk management function and the corporate
analysis unit is responsible for internal credit ratings and
client risk analyses. Internal audit is outsourced to external specialists. Risk management function is responsible
for coordinating the internal audit. In addition, company
operations are audited by the ﬁnancial auditors and the
Finnish supervisory authority.
The Board of Directors carries the overall accountability for internal control and risk management. It annually
reviews that the internal control is properly organized and,
if needed, takes corrective measures. The CEO is responsible for organising the internal control and the risk management systems. Employees are responsible for performing
the internal control and risk management activities stated
in their job descriptions and company internal guidelines.
The company general guidelines and business plan
together with speciﬁ c policies deﬁne the risk management practices and risk limits within the company. An
annually updated risk management plan deﬁnes the key
risk management development initiatives. The internal
audit is steered using audit guidelines and an annual audit
plan approved by the Board.
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The control of operations is based on constant monitoring of reports, documentation of processes and daily participation in the operational activities. The internal audit
reports their observations to the CEO and the Board of
Directors.
The company’s risk management also includes a contingency plan for securing the company’s operations in any
exceptional circumstances which may threaten the society or the company.
Since the beginning of 2012, the company’s corporate
analysis unit, risk management function and actuarial
function have been made independent from the business
operations taking risks. The compliance function, however, remains organized under the company’s legal affairs
unit.

INSURANCE UNDERWRITING
By underwriting a guarantee, Garantia assumes a counterparty risk from a client. The overall insurance risk is determined by the number and the size of claims. The most
signiﬁcant risks associated with guarantees are counterparty risk, collateral value risk and recovery risk.
The most signiﬁ cant decisions in insurance operations
are taken when underwriting an insurance policy. Due to
the long maturity and nature of guaranties, especially loan

Risk management

guaranties, the main emphasis in underwriting risk management is on risk evaluation, pricing and follow-up of the
risks insured. Collateral, reinsurance and policy termination covenants are used to mitigate the risks. Insurance risk
selection and underwriting decisions are mainly taken by
the Credit Committee according to the company general
and detailed guidelines covering the insurance operations.
The risk analysis primarily aims at correctly evaluating
and determining the risk of insolvency of the guaranteed
counterparty. In addition, the effects of the product and
the agreement structure as well as collateral or reinsurance, if any, are modelled. In the case of loan guaranties and commercial bonds, the risk of the counterparty
becoming insolvent is evaluated on the basis of a credit
rating that is determined based on a corporate analysis
according to the characteristics of the case. Garantia has
used its own credit rating scale since 1993. Underwriting
a loan guaranty requires a valid credit rating assigned by
Garantia’s Rating Committee. Company does not approve
ratings assigned by any outside body as such. The credit
ratings are updated as long as the customer’s guaranties
stay valid.

The risk entailed in the annual ﬂuctuation of claims paid
is measured using Garantias internal credit and collateral
ratings and the internal risk capital model. Insurance risk,
together with the investment risk and operative risk, relative to company solvency capital is to remain within the
limits deﬁned in company business plan. At the end of
2012 the amount of risk employed in insurance portfolio
on the conﬁ dence level of 99.9% was EUR 50.4 (in 2011
52.6) million.
REINSURANCE
Garantia reinsures its exposures if an individual risk is not
within the limits of Garantia’s risk diversiﬁcation policy or
when reinsurance is considered to represent a more economical option than other sources of solvency capital. For
the time being the company is using two reinsurance programs, a facultative one for loan guaranties and a proportional one for commercial bonds to cover individual risks
exceeding the own retention which is EUR 10 million.

The collateral for loan guaranties is also evaluated and
rated at Garantia. The Collateral Rating Committee is
responsible for determining and updating these ratings.
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Risk management
Claims and recoveries

Solvency capital and solvency requirement
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Risk management

CLAIMS
The annual claims volume may vary considerably depending on the business cycle. During economic decline and
at the beginning of the upturn following it, the claims
are often several times higher than those of better economic periods. In most cases, a part of the claims paid
can be recovered, but the delay between a claim payment
and the recovery may be very long, up to several years.
Potentially imminent claims are prevented and mitigated
applying a special proactive risk client process as soon as
information is received about the threat of an imminent
insolvency of a customer.

INVESTMENT MANAGEMENT
AND MARKET RISKS
The Board of Directors decides on the investment principles, the framework for decision-making and risk-taking as
well as the goals and strategic allocations when approving the annual investment plan and also company general
guidelines. The Investment Director of the company prepares and implements the company’s investment decisions according to the investment plan. An Investment
Committee makes the most important operative investment decisions and monitors the risk-taking in investment
activities and ensuring that the investment activities are
in compliance with the approved investment plan. The
company emphasizes the importance of risks management and liquidity rather than a quest of high return on
investments.
The amount of investment risk is measured using a Valueat-Risk -model (VaR) that is based on the asset volatility information calculated from market indexes and, as
regards credit risk, on company internal credit ratings and
risk capital model. According to the investment guidelines, the maximum amount on investment risk is the current solvency margin exceeding the regulatory solvency
margin requirement. Garantia’s solvency margin at end of
2012 was EUR 31.0 (27.9) million and the regulatory solvency margin requirement was EUR 3.7 (3.5) million. At
the end of 2012 the investment risk VaR measure on 99,9%
conﬁdence level was EUR 16.8 (16.3) million and thus the
employed investment risk was 62 % (67 %) of its maximum
value.

INVESTMENT RISKS ARE DIVIDED
INTO SUBTYPES AS FOLLOWS:
MARKET RISK
Market risk stands for a risk of loss or an unfavorable
change in the economic situation due to, directly or indirectly, the ﬂuctuation in prices of ﬁnancial instruments.
Market risk can be divided into equity risk, interest rate risk,
property risk and currency risk. Market risk is managed
mainly through diversiﬁcation and so that equities investments are only made through funds.
CREDIT RISK
Credit risk stands for the counterparty risk entailed in the
investment portfolio and a ﬂuctuation of market prices it
causes. Credit risk is mitigated mainly through counterparty speciﬁc limits and credit rating requirements.
RISK ACCUMULATION
Risk accumulation over insurance and investment activities is restricted by avoiding taking the same risk in both
insurance and investment activities. The total single exposure is deﬁned as the insurance exposure added with
direct equity and debt investments. If this exposure is to
exceed a deﬁned limit, primary adjustment is to rebalance
the investment portfolio.
LIQUIDITY RISK
The investment assets are, apart from property investments inter alia, always liquid securities or shares of
mutual funds. The investment assets are required to be
liquid within the common clearing time of 1-3 days.

OPERATIONAL RISKS
Operational risks are ﬁnancial losses or other adverse consequences stemming from company processes, systems,
organization and legal affairs.
Risks related to operations are primarily managed by
means of comprehensive guidelines, effi cient organization and demanding participation of at least two persons
in decisions involving an increase in insurance exposure or
ﬁnancial liability. According to this principle, for instance,
the policy underwriting and the assessment are organizationally independent.
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Risk management

The control and monitoring of operations is based on
continuous follow-up of the development of insurance
operations, which calls for an effi cient IT system. The
company´s main IT system covers mainly all needed
CRM and ERP functionalities including the management
reporting. The system provides regularly information on
premium income, insurance portfolio, exposures, claims
and recovery for the company management. A new tailored main IT system was introduced in early 2012.
In 2012 Garantia conducted an internal company-wide
risk survey covering all risks faced by the company. As a
part of the results, an internal capital requirement of EUR
1.7 million for operational risks was determined. The risk
survey will be revised annually.

GARANTIA’S CREDIT RATING
The company has a long-term credit rating by
Standard&Poor’s, last updated on 6 February 2013.
Garantia’s grade (A-/Stable outlook) is comparable to
those of the best foreign special companies in the business. Only a few large corporations domiciled in Finland
have a public international credit rating, and only a couple of them have a rating equal to or better than that of
Garantia.

SOLVENCY
A business plan covering the following ﬁve years is updated
annually and the plan includes a projection for company
capitalization. The amounts of underwriting and investment risk as well as the maximum individual risk and the
total amount of risk are kept within the limits determined
in the annual budget and investment plan and the decisions on maximum own retention and solvency capital
level accepted by the Board of Directors.
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A key measure for company risk-bearing capacity is the
amount of solvency capital. In year end 2012 it was EUR
91.7 (82.6) million. The company solvency capital consists
of market value adjusted restricted and unrestricted own
capital and of equalisation provision. The target level for
solvency capital on 99.9% conﬁdence level according to
company guidelines and internal risk capital model was
EUR 68.9 (69.0) million and thus the solvency position was
133% (120%) of the target level. The target level for 2011 did
not include a requirement for operational risks.
The company has been developing its own risk capital
model used in the allocation of solvency capital and the
pricing of insurance products since 2007. For loan guaranties and commercial bonds, the model is essentially
based on Garantia’s own credit and collateral ratings and
the default and recovery probabilities assigned to these
ratings. In addition to the evaluation and management of
the overall risk, this risk capital allocation model is also
used in the pricing of the main products. The company
is also discussing the option to seek approval for using its
own model as basis for the regulatory supervision of the
company’s solvency.
Equalisation provision constitutes about 79% of company’s technical provisions. The purpose of equalization
provision is to even out strong annual ﬂuctuation of claims
volume characteristic to guaranty and credit insurance in
particular.
In addition to its own model, the company also uses several other models in the planning and management of its
solvency capital. According to all of the models used, the
company’s solvency capital exceeds the amount of capital required with a margin that is considered suffi cient.

Risk management

Garantia´s gross
exposure by
credit rating,
corporate guaranties

Garantia´s
credit rating scale
Rating

Description of the capability to meet
ﬁ nancial commitments

Description of credit risk

AAA

Extremely strong.
Highest rating

Lowest credit risk

AA+
AA
AA-

Very strong

Extremely low credit risk

A+
A
A-

Strong

Very low credit risk

BBB+
BBB
BBB-

Very good

Low credit risk

BB+
BB
BB-

Good

Moderate credit risk

B+
B
B-

Adequate

Considerable credit risk

C+
C
C-

Weak

High credit risk

D
D-

In default.
In default, claim received

Default

Garantia´s collateral classes

0.8%
9.9%
44.5%
32.8%
10.1%
1.9%
0.0%

AA
A
BBB
BB
B
C
D

Amount of exposure covered
by reinsurance and collateral

VL1

A secure, liquid collateral

Reinsured

VL2

A secure collateral within the collateral value

25 %

VL3

A collateral within the current value

VL4

Other security

VL1
VL 2

VL3
VL 4

14 %

5.1 %

Uncovered portion

55.8 %

100 %
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MARKET SITUATION

CLAIMS

The escalation of the debt crisis of the weakest economies in the Eurozone at the end of 2011 markedly raised
the reference rates of pension loans, which led to a lower
than estimated demand in the company’s main product,
pension loan guarantees. There was a marked increase in
the demand for pension loans towards the end of the year.
However, there was a noticeable decline in residential mortgage loan guarantees towards the end of the
year, which was the main cause for the company’s premium income being slightly lower than during the previous year. Demand for commercial guarantees was lower
than in previous years due to a decrease in construction
volume towards the end of the year. However, the company was able to increase its market share in commercial
guarantees.

In 2012, there were 51 (71) claims events, which led to a
total claims volume of 3.1 (5.9) million euros. Of this sum,
a total of 0.8 (0.1) million euros was recorded as claims of
recourse. A total of 1.2 (2.8) million euros of claims paid
during the ﬁnancial year and before was recovered. Of
this sum, 0.5 (1.7) million euros was recorded as claims
of recourse.

The investment market developed in a favorable direction
during 2012, as the proﬁts in central stock indices were
markedly higher than during the previous year. The interest rates in state debentures and risk premiums also went
down during the year.

INSURANCE OPERATIONS
The total of Garantia’s insurance exposure was 1 372 (1
274) million euros at the end of the year and net liability was 835 (819) million euros. The total number of current insurance policies was 587 (689) at the end of the
ﬁnancial year.

In addition, a claim totalling 5.0 million euros was made
to Garantia already during 2011, which is regarded by the
company as invalid. No other claims have been made to
the company, and the company is not involved in any
litigations.

RESULT FROM INSURANCE ACTIVITIES
The balance on the technical account before change in
the equalization provision was 6.1 (2.3) million euros, and
the transfer to the equalization reserve was 6.0 (2.3) million euros.

INVESTMENT ACTIVITIES
The net accounting income from investment activities
was 3.3 (1.6) million euros. During the ﬁnancial year, the
valuation difference of investment assets increased from
5.3 million euros to 8.0 million euros. The net return on
investments at current values was 6.0 (-0.8) mil lion euros
or 6.1 % (-0.8%).

RISKS AND RISK MANAGEMENT
The equalization amount was 60.7 (54.6) million euros, at
the end of the year. The company’s solvency capital grew
9.1 million euros during the year and reached 91.7 (82.6)
million euros at the end of the year. The company’s claims
paying ability was 846 % (754%).

INSURANCE PREMIUMS
The company’s gross premium income was 12.3 (13.5)
million euros and its net premium income was 10.6 (11.9)
million euros. The share of outward reinsurance of premium income was 1.8 (1.7) million euros.

The risks to which Garantia is exposed through its business activities can be divided into insurance and investment related risks, and operative risks. The level of risk
related to insurance and investment activities is assessed
through offi cially required reporting and through risk
models developed by the company. Operative risk levels
are assessed through a risk survey process. Central insurance and investment risks are also assessed in the risk survey, so that any ﬂaws in the risk models can be detected.
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Risk management is an essential part of the company’s operations, and a large portion of company’s core
processes have been developed from a risk management
perspective. The company’s Board of Directors conﬁrms
the annual internal control and risk management plan,
and regularly monitors the development of the company’s risk position and adequacy of the company’s solvent
capital. The company’s risk management was reorganized from the beginning of 2012, taking particular interest
in ensuring the independence of risk management functions from business operations, and changes in the regulatory supervision of insurance companies.
The central means of controlling insurance-related risks
are the careful analysis and evaluation of credit risks
before underwriting, adequate diversiﬁ cation, collateral
arrangements and the reinsurance of major risks. The risk
posed by the same counterparts in insurance and investment operations is also taken into account in management of overall risk.
The risk assessment and management of corporate guarantee products are based on the company’s own credit
assessment and rating system dating from 1993. A proprietary risk capital allocation system used for pricing of
individual guarantees and measuring of the overall risk are
based upon this rating system. The credit ratings for client
companies are regularly updated as a risk management
and claims control measure. Loss prevention measures
are taken where necessary. At the end of the ﬁnancial year,
the company’s exposure not covered by re-insurance or
prime collateral came to 835 (819) million euros.
Overall risk related to investments is assessed by using a
Value at Risk model which is based on volatilities calculated from market indices.
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Risks related to ﬁxed income investments are assessed
using Garantia’s own risk capital allocation model. The
total amount of market risk may not be higher than the
amount of operating capital exceeding the minimum
operating capital. The VaR-value of investments was 16.8
(16.3) million euros on 31.12.2012.
The management of operative risk is based on the continuous evaluation and updating of operational guideline coverage, and on training related to the implementation of those guidelines. The evaluation and management
system for operative risks was reorganized in 2012, and a
comprehensive risk assessment was carried out. This risk
assessment will be carried out yearly and the results will
be taken into consideration e.g. when compiling the risk
management plan.

CREDIT RATING
The company has a credit rating from an internationally
renowned credit rating agency (Standard & Poor’s: A-/
Stable outlook). The latest updated rating and report was
published in February 2013.
PERSONNEL
During the ﬁnancial year, an average of twenty-three (23)
people worked at Garantia. The average age of employees was 47.8 (48.6) years on 31.12.2012 and the average
duration of employment at Garantia was eleven (11) years.

MANAGEMENT
On 29.3.2012, Garantia’s annual general meeting reelected Timo T. Laitinen, Hannu Linnoinen, Esko
Rytkönen and Juho Lenni-Taattola as members of the
Board of Directors. The Board’s term lasts until the end of
the following annual general meeting. Timo Salonen was
elected as a new member of the Board of Directors, and

Annual Report of the Board of Directors

More stringent lending policies imposed
by banks, from the end of the previous
year onward have, however, improved
the competitiveness of pension loans
and their guarantees as a source of
long-term ﬁnancing.
he replaces Kaj Friman as Board Member. Timo T. Laitinen
has acted as the Board’s Chairman, and Kaj Friman was
Deputy Chairman until 29.3.2012. On 24.4.2012, the Board
of Directors elected Esko Rytkönen as the new Deputy
Chairman
The company’s CEO was Mikael Englund, and Jorma
Hilden acted as Executive Vice President until 5.7.2012.
The management team consisted of the CEO, the
Executive Vice President, CFO Riitta Takala, who was
named the CEO’s deputy from 1.1.2012 onwards by the
Board of Directors, as well as Senior Vice Presidents
Hannu Loponen and Timo Lehikoinen. The company’s
actuary is Kalervo Koistinen, SHV.
On 29.3.2012, the annual general meeting appointed
authorized public accountants Juha-Pekka Mylén and
Paula Pasanen as the company’s auditors. KPMG Oy Ab
and authorized public accountant Timo Nummi were
appointed as deputy auditors.

BOARD OF DIRECTORS’ SUGGESTION
REGARDING THE USE OF PROFITS
The net proﬁt of the ﬁnancial year was 2 533 257.65 euros
and the company’s distributable retained earnings were 6
084 600.44 euros. The Board of Directors suggests that
the proﬁt be transferred into the retained earnings account
of the previous ﬁnancial years, and that a dividend of 40
euros/share or a total of 2 400 000 euros be paid.

which will in turn decrease demand for loan guarantees. More stringent lending policies imposed by banks,
from the end of the previous year onward have, however,
improved the competitiveness of pension loans and their
guarantees as a source of long-term ﬁnancing. It is therefore estimated that the demand for loan guarantees will
remain roughly at the same level as during the previous
year.
However, it is likely that the demand for residential mortgage loan guarantees will experience a marked decrease
from the previous year. Planned restrictions on mortgage
levels combined with the increasingly stringent capital requirements of the banking sector will decrease the
demand for mortgage loans, and mortgage loan guarantees. The demand for commercial guarantees is likely to
remain low, due to the low volume of construction.
All in all, the company’s premium income will likely be less
than in previous years, but insurance premiums earned
should remain roughly at the current level. Claims should
also remain at a moderate level, even though 2012 represented a year of particularly few claims. It is likely that the
prospects of client companies will worsen for at the least
for the ﬁrst half of 2013.
In investment operations, the stock market outlook should
be reasonable, but the outlook for investment in government bonds is particularly challenging.

OUTLOOK FOR 2013
The ﬁnancial outlook became bleaker during 2012, and no
notable growth is expected in the Eurozone until the end
of the current year 2013, at the earliest. It is likely that the
demand for investment ﬁnance will remain at a low level,
and the proﬁts of companies are expected to decrease,
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PROFIT AND LOSS ACCOUNT 1.1.–31.12.

(1000 €)

Notes

2012

2011

12 329

13 508

-1 770

-1 656

232

-912

Technical account
Earned premiums

1.1, 1.3

Premiums written
Reinsurers’ share
Change to provision for unearned premiums
Reinsurers’ share

45

35

10 836

10 975

-1 772

-4 827

499

-758

Claims incurred
Claims paid
Change in provision for unearned premiums
Reinsurers´ share

Operating expenses

1.5, 1.6, 1.7

Balance on technical account before change to equalization provision
Change to equalization provision
Balance on technical account

6

4

-1 268

-5 580

-3 435

-3 057

6 134

2 337

-6 054

-2 338

80

-1

Non-technical account
Investment income

1.4

4 342

5 140

Investment expenses

1.4

-1 070

-3 498

-819

-420

2 533

1 221

Direct taxes on ordinary operations
Net proﬁt for the ﬁnancial year
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STATEMENT OF CHANGES IN FINANCIAL POSITION 1.1.–31.12.

(1000 €)

2012

2011

2 533

1 221

5 272

3 968

98

1 695

Cash ﬂow from operations
Proﬁt/loss from ordinary operations/proﬁt/loss before extraordinary items
Adjustments
Change in technical provisions
Write-downs and revaluations on investments
Planned depreciation

268

153

Other adjustments

347

773

8 519

7 811

Cash ﬂow before changes in working capital
Change in working capital:
Short-term non-interest-bearing trade receivables increase (+)/decrease (-)

207

236

Short-term non-interest-bearing liabilities increase (+)/decrease (-)

-173

-430

8 552

7 618

Cash ﬂow from opearations before ﬁnancing items and taxes

-921

-1 261

7 631

6 357

7 631

6 357

-6 020

-3 189

-54

-255

-6 074

-3 443

-1 200

-3 000

Cash ﬂow from ﬁnancing

-1 200

-3 000

Change in ﬁnancial assets

358

-87

Financial assets at the start of the ﬁnancial year

1 387

1 474

Financial assets at the end of the ﬁnancial year

1 745

1 387

Direct taxes paid
Cash ﬂow before extraordinary items
Cash ﬂow from operations
Cash ﬂow from investments
Placements in investments/capital gains on investments (excl. ﬁnancial assets)
Investment and capital gains (net) related to intangible and tangible assets and other assets
Cash ﬂow from investments
Cash ﬂow from ﬁnancing
Dividends paid /intrest on guaranty capital and other distribution of proﬁts
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BALANCE SHEET 31.12.

(1000 €)

Notes

2012

2011

ASSETS
Intangible assets

2.1

Intangible rights
Other long-term expedinture

43

69

883

1 043

926

1 113

1 293

1 293

Investments
Investments in real property
Real property and shares in property

2.2
2.3, 2.4

Other investments
Shares and participations

20 446

15 684

Money market instruments

76 229

74 495

96 675

90 179

97 969

91 473

771

842

Total
Debtors
From primary insurance
From policy holders
From reinsurance
Other debtors

238

122

1 101

810

2 110

1 774

Other assets
Tangible assets
Equipment

39

67

Other tangible assets

34

34

73

101

Cash and hand in bank

1 745

1 387

Total

1 818

1 488

1 876

1 651

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

Total assets

76

126

893

2 002

2 544

104 824

98 391

BALANCE SHEET 31.12.

2012

2011

Share capital

10 200

10 200

Reserve for invested unrestricted equity

10 026

10 026

3 551

3 530

(1000 €)

Notes

LIABILITIES
Capital and reserves

Retained earnings
Net proﬁt/loss for year

2.5, 2.6

2 533

1 221

26 310

24 977

15 957

16 188

-708

-663

15 249

15 526

Provision for outstanding claims

965

1 464

Reinsurers’ share

-88

-83

876

1 381

Equalization provision

60 710

54 656

Total

76 835

71 563

Total
Technical provisions
Provision for unearned premiums
Reinsurers’ share

Creditors
From primary insurance

470

703

From reinsureance

368

395

Other debtors

110

130

949

1 228

730

624

730

624

104 824

98 391

Accurals and prepaid income
Other accurals and prepaid income

Total liabilities
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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.

during continuous trading at the closing date or, if it is missing, the latest trading price.
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
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.

ITEMS DENOMINATED IN
FOREIGN CURRENCIES

VALUATION OF INTANGIBLE ASSETS
AND THE ACCRUAL CONCEPT

ACCOUNT OF HOW PENSIONS
HAVE BEEN PROVIDED FOR PERSONNEL

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.

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.

VALUATION OF INVESTMENTS
AND RECEIVABLES ON THE BALANCE SHEET

PRINCIPLES FOR PLANNED DEPRECIATION

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 bond-speciﬁc basis over its maturity. If the fair value of
a bond is lower than its acquisition cost less prior writedowns, 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
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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.

Intangible assets
IT programs

straight-line depreciation over 5 years

Other long-term expenditure
Modernization expenses

straight-line depreciation over 10 yrs.

Equipment

reducing balance depreciation 25%

Other tangible assets

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.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

1. Notes to the proﬁt and loss account (1000 €)
1.1 Insurance premium income

2012

2011

Domestic

12278

13455

Reinsurance

50

54

12329

13508

Non-life insurance
Direct insurance

Insurance premium income before the share of reinsurers

1.2 Proﬁt per insurance class
Colums:

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

1

Direct insurance

2

3

4

5

6
6 099

Debt and guarantee
2012

12 278

12 527

-1 273

-3 435

-1 719

2011

13 455

12 567

-5 584

-3 057

-1 617

2 308

2010

13 637

12 533

-2 080

-3 078

-1 531

5 844

2012

50

34

0

0

0

34

2011

54

29

0

0

0

29

2010

45

62

4

0

0

66

2012

12 329

12 560

-1 273

-3 435

-1 719

6 133

2011

13 508

12 596

-5 584

-3 057

-1 617

2 337

2010

13 682

12 595

-2 076

-3 078

-1 531

5 910

Reinsurance

Total

Change of the collective guarantee item
2012

-6 054

2011

-2 338

2010

-6 360

Balance on technical account
2012

80

2011

-1

2010

-449

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

2012

2011

0

1
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

1.4 Itemization of net proﬁt from investment activities (1000 €)

2012

2011

Income from investment activities
Income from other investments
Dividend income
Interest income
Other income

Cancellations of write-downs
Sales proﬁts

Income from investment activities total

336

334

2 656

2 549

3

7

2 994

2 891

771

1 387

577

862

1 348

2 249

4 342

5 140

-197

-177

Investment expenses
Expenses from other investments
Interest expenses and other expenses from loan capital

-2

-2

-198

-179

Write-downs

-869

-3 082

Loss on sales

-3

-237

-872

-3 319

-1 070

-3 498

Net proﬁt from investment activities

3 272

1 642

1.5 Itemization of operating costs in the proﬁt and loss account

2012

2011

Insurance acquisition expenses

1 493

1 253

Investment expenses total

Insurance management expenses
Administrative expenses

1.6 Total operating costs by activity
Compensations paid
Operating costs
Investment management costs

701

561

1 240

1 243

3 435

3 057

2012

2011

173

162

3 435

3 057

164

153

3 771

3 372

2012

2011

Auditor’s fees

15

10

Other fees

45

13

1.7 Auditor’s fees
KPMG Oy Ab
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

2. Notes to the balance sheet (1000 €)
2.1 Change of immaterial and material goods
Immaterial
goods

Material
goods

Total

1 607

552

2 159

-12

0

-12

Increases

53

1

54

Deductions

0

0

0

Acquisition cost 31 December

1 647

553

2 200

Accrued depreciations 1 January

-494

-451

-945

12

0

12

0

0

0

Depreciations of the ﬁ nancial year

-239

-29

-268

Accrued depreciations 31 December

-721

-480

-1 201

Book value 31 December 2012

926

73

1 000

Remaining
acquisition cost

Book
value

Current
value

Acquisition cost 1 January
Depreciated fully during the previous year

Depreciated fully during the previous year
Accrued depreciation on deductions

2.2 Current value and valuation difference of investments
Investments 31 December 2011
Investments on property
Other property shares

1 293

1 293

2 025

1 293

1 293

2 025

Shares

20 446

20 446

23 930

Money market instruments

76 229

76 229

80 020

96 675

96 675

103 950

97 969

97 969

105 975

Other investments

Total
The remaining acquisition cost of money market instruments
includes difference between the nominal value and the acquisiton
value allocated as interest income or its deduction
Valuation difference

1 047
8 007
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

2.3 Changes in investments on properties (1000 €)
Property shares
Acquisition cost 1 January

1 293

Increases

0

Deductions

0

Acquisition cost 31 December

1 293

Book value 31 December 2012

1 293

2.4 Property shares in own use
Remaining acquisition value

1 293

Book value

1 293

Current value

2 025

2.5 Changes in shareholders’ equity

2012

2011

10 200

10 200

Restricted
Share capital 1 Jan = 31 Dec
Unrestricted
Reserve for invested unrestricted equity 1 Jan
Proﬁt/loss of the previous accounting years 1 Jan
Distribution of dividends

-1 200

10 026
6 530

3 551

-3 000

3 530

2 533

1 221

16 110

14 777

Shareholders’ equity total

26 310

24 977

2.6 Distributable funds

2012

Proﬁt/loss of the accounting year

Proﬁt/loss of the accountig year

2 533

Proﬁt/loss of the previous accounting years

3 551

Distributable capital

6 085

Reserve for invested unrestricted equity 1 Jan
Distributable funds total

82

10 026
4 751

10 026
16 110

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

3. NOTES TO THE LIABILITY OBLIGATIONS (1000 €)
3.1 Liabilities

2012

2011

1 372 084

1 273 964

835 847

819 350

Lease of the following ﬁnancial year

86

66

Leases paid later

97

52

Total liability for guarantee insurance
Total liability for guarantee insurance deducted with the calculated values of insurances
Leasing liability agreements

Garantia received a notiﬁcation of a possible claims event and the related claim of EUR 5,000,000 on 30 December 2011.
Garantia considers this claim unfounded and has therefore not recorded it in the provision of known claims
in the annual report.

4. NOTES ON PERSONNEL AND MEMBERS OF BODIES
4.1 Personnel expenses
Salaries and remunerations
Pension expenses
Other indirect employee costs

Salaries and remunerations paid to the CEO and members of the Board
Average number of employees during ﬁnancial year

2012

2011

2 066

1 955

377

321

82

81

2 526

2 357

320

301

23

23
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5. NOTES ON OWNERSHIP IN OTHER COMPANIES (1000 €)
5.1 Shares

Book value

Current value

Ishares S&P 500

9 396

11 534

Ishares Europe 600

2 970

3 538

SPDR S&P US Dividend

1 425

1 425

Ishares FTSE Bric 50

1 832

1 832

15 623

18 328

Book value

Current value

2 969

3 603

2 969

3 603

Book value

Current value

5.2 Share funds
Fourton Stamina A

5.3 Property funds
Real Estate Fund Finland I Ky

5.4 Interest funds

543

543

543

543

Book value

Current value

1 310

1 455

1 310

1 455

2012

2011

23 910

23 777

8 007

5 278

-926

-1 113

30 991

27 942

3 700

3 500

60 710

54 656

39

34

Evli European Investment Grade

6. NOTES ON SOLVENCY
6.1 Operating capital
Operating capital
Shareholders’ equity after deducting the suggested distribution of dividends
Valuation difference between the current asset values and
the book values in the balance sheet
Immaterial goods
Other items

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

Helsinki, 15 February 2013
Timo Laitinen
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Esko Rytkönen

Hannu Linnoinen

Juho Lenni-Taattola

Timo Salonen

Mikael Englund
Managing Director

KEY FINANCIAL INDICATORS

2012

2011

2010

2009

2008

12.3

13.5

13.7

14.5

12.5

Operating proﬁt, M€

9.4

4.0

10.1

6.1

2.5

Proﬁt/loss for the ﬁ nancial year, M€

2.5

1.2

2.8

3.6

0.8

Loss ratio, %

11.7 %

50.8 %

18.7 %

68.7 %

11.6 %

Expense ratio, %

31.7 %

27.9 %

27.8 %

28.6 %

33.9 %

Combined ratio, %

43.4 %

78.7 %

46.6 %

97.2 %

45.5 %

Solvency margin, M€

31.0

27.9

30.4

27.6

24.2

Equalization provision, M€

60.7

54.7

52.3

45.9

44.6

Solvency capital, M€

91.7

82.6

82.8

73.6

68.8

Return on total assets, % (at current values)

11.2 %

1.5 %

13.5 %

8.4 %

1.5 %

Return on equity capital, % (at current values)

15.3 %

-1.9 %

16.6 %

16.9 %

0.1 %

846.3 %

752.6 %

748.5 %

736.0 %

913.5 %

23

23

24

22

21

Gross premiums written, M€

Risk carrying capacity, %
Personnel average
Find more at www.garantia.ﬁ
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CALCULATION OF KEY FIGURES

Insurance premium income =

Insurance premium income before the share of the reinsurers

Claims incurred
x 100

Loss ratio, % =
Insurance premium income
This key ﬁ gure is calculated after the share of the reinsurers.

Operating cost ratio, % =

Operating costs
x 100
Insurance premium income
This key ﬁ gure is calculated after the share of the reinsurers.

Combined ratio, % =

Loss ratio + operating cost ratio

Operating proﬁt or loss =

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

Return on assets, % =
(at current values)

+/- operating proﬁt or loss
+ interest expenses and other ﬁ nancing 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 ﬁ gure 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 deﬁ ned 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
x 100
Underwriting reserves - equalization amount
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
12-month insurance premium income
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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
2012 – 31 December 2012. 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 suffi cient 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 ﬁ gures 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 suffi cient
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
suffi cient information on the company’s result of
operations and ﬁ nancial position according to the
requirements related to preparing a ﬁnancial statement and annual report valid in Finland. The information in the annual report and in the ﬁnancial statement
contains no discrepancy.

Helsinki, 6 March 2013
Juha-Pekka Mylén
Authorized Public Accountant

Paula Pasanen KHT
Authorized Public Accountant
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