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Taloudellinen yhteenveto tammi-kesäkuulta 2021 

Vakuutusosakeyhtiö Garantia 

Garantian toiminnan tarkoituksena on edistää pääomien käytön tehokkuutta. Uudistamme tehottomat vakuuskäy-

tännöt asiakkaidemme eduksi ja tarjoamme asiakkaillemme vaivattomia ja kustannustehokkaita takausratkaisuja 

sekä uusia liiketoimintamahdollisuuksia digitaalisia kanavia hyödyntäen. 

 

Olemme takausvakuuttamiseen erikoistunut Finanssivalvonnan valvoma vahinkovakuutusyhtiö, ja meillä on pitkäai-

kainen kokemus finanssitoimialalta. Toimimme tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme 

kanssa sekä rakennamme asiakassuhteita pitkäjänteisesti. Lisäämme eri osapuolten välistä luottamusta ja edistämme 

näin kaupallisten transaktioiden syntymistä. Asiakkaitamme ovat suomalaiset yritykset ja kuluttajat.  

 

Kilpailuetumme perustuvat laajaan yhteistyö- ja kumppanuusverkostoon, asiakaskohtaisiin räätälöityihin ratkaisuihin ja 

skaalautuvaan toimintatapaan. Kansainvälinen luottoluokittaja Standard & Poor's on vahvistanut 14.10.2020 Garan-

tian luokitukseksi A- vakain näkymin, mikä myös on osoitus toimintamme luotettavuudesta ja vahvasta vakavaraisuu-

desta.  

 

Garantia on Taaleri Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö ja kuuluu Taaleri-konserniin. Taaleri on pohjoismainen pää-

omarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Taalerin liiketoiminta koos-

tuu kahdesta raportoivasta segmentistä: Pääomarahastoista ja Strategisista sijoituksista. Pääomarahastot-segmentti 

sisältää uusiutuva energia-, kiinteistö-, bioteollisuus- ja infraliiketoiminnot. Strategiset sijoitukset -segmentti sisältää Va-

kuutusosakeyhtiö Garantian. Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. 

 

Lisätietoja:  

www.garantia.fi  

www.taaleri.com 
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Tulos ja avainluvut  

Vakuutusmaksutulo kasvoi ja tulos vahvistui alkuvuonna 

 

• Vakuutusmaksutulo kasvoi 33,4 prosenttia 10,5 (7,9) miljoonaan euroon asuntolainatakaustoiminnan vetä-

mänä. Vakuutusmaksutuotot kasvoivat 15,8 prosenttia 8,2 (7,1) miljoonaan euroon. 

• Takausvakuutuskanta supistui vuoden alusta 5,0 prosenttia 1,72 (1,82) miljardiin euroon. Takausvakuutuskan-

nan supistuminen on ollut pääosin seurausta yhtiön strategisesta päätöksestä lopettaa rakentamisalan kau-

pallisten takausten myöntäminen 1.1.2020 alkaen. 

• Korvauskulut pysyivät alhaisella tasolla ja olivat 0,2 (0,3) miljoonaa euroa. Vahinkosuhde laski 2,6 prosenttiin 

(4,4). 

• Liikekulut nousivat edellisvuodesta ja olivat 2,2 miljoonaa euroa (1,8). Liikekulusuhteen kasvu jäi kuitenkin mal-

tilliseksi vakuutusmaksutuottojen kasvettua. Liikekulusuhde oli 27,3 prosenttia (25,3). 

• Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta vahvistui 5,8 miljoonaan euroon (5,0). Yhdistetty ku-

lusuhde oli edellisvuoden tasolla 29,9 prosentissa (29,8). 

• Sijoitustoiminnan nettotuotot kasvoivat selvästi vertailukaudesta. Vertailukaudella nettotuottoja painoivat 

koronaviruspandemian markkinavaikutukset. Sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin oli alkuvuonna 4,1 (-4,5) 

prosenttia. 

• Tulos ennen veroja vahvistui 10,1 miljoonaan euroon (2,9). Vahvistuminen oli seurausta sekä vakuutus- että 

sijoitustoimintojen hyvästä tuloskehityksestä. 

• Garantian vakavaraisuus vahvistui. Yhtiön solvenssisuhde oli kesäkuun lopussa 241,6 (229,4) prosenttia. 

 

Tulos ja avainluvut      

tuhatta euroa 1-6/2021 1-6/2020   Muutos 2020 

Vakuutusmaksutulo 10 488 7 864  33,4 % 18 988 

Muut erät ¹⁾ -2 276 -771   195,2 % -4 104 

Vakuutusmaksutuotot 8 212 7 093  15,8 % 14 885 

Korvauskulut -217 -314   -31,1 % -592 

Liikekulut -2 242 -1 798  24,7 % -5 030 

Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muu-

tosta 

5 753 4 981   15,5 % 9 263 

Tasoitusmäärän muutos 217 314  -31,1 % 592 

Vakuutustekninen kate 5 970 5 296   12,7 % 9 855 

Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut 4 123 -2 428  - 3 716 

Muut tuotot ja kulut 27 24   10,8 % 33 

Tulos ennen veroja 10 119 2 892  250,0 % 13 604 

            

Vahinkosuhde, % 2,6 % 4,4 %   -1,8 %-yks. 4,0 % 

Liikekulusuhde, % 27,3 % 25,3 %   2,0 %-yks. 33,8 % 

Yhdistetty kulusuhde, % 29,9 % 29,8 %   0,2 %-yks. 37,8 % 

Sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin, % 4,1 % -4,5 %   8,6 %-yks. 1,8 % 

Solvenssisuhde (S2), % ²⁾ 241,6 % 232,4 %   12,2 %-yks. 229,4 % 

Takausvakuutuskanta, mrd.€ 1,72 1,85   -5,0 % 1,82 

Henkilöstön määrä keskimäärin 22 22   0 21 

Luottoluokitus (S&P) A- A-   - A- 

            

Tuloserien vertailulukuina on käytetty vuoden 2020 vastaavan jakson lukuja. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien vertai-

lulukuna on käytetty vuoden 2020 lopun lukuja.  Puolivuotiskausien 1-6/2021 ja 1-6/2020 lukuja ei ole tilintarkastettu. 

1) Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksutulosta, vakuutusmaksuvastuun muutos, jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksuvas-

tuun muutoksesta. Vakuutusmaksuvastuu koostuu tulevina raportointikausina vakuutusmaksutuotoksi tuloutuvasta vakuutusmak-

sutulosta. 

http://www.garantia.fi/
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2) Solvenssi II -vakavaraisuussäännökset eivät kuulu lakisääteisen tilintarkastuksen piiriin eikä vakavaraisuuslukuja ole siten tilintar-

kastettu. 

 

Vakuutustoiminta 

Garantian bruttomääräinen vakuutusmaksutulo kasvoi vertailukaudesta 33,4 prosenttia 10,5 (7,9) miljoonaan euroon. 

Vakuutusmaksutulon kasvu oli seurausta asuntolainatakausten maksutulon kasvusta, johon vaikutti etenkin lokakuussa 

2020 avautuneen uuden jakelutien tuoma lisävolyymi. Asuntolainatakausten maksutulon kasvua tuki asuntomarkki-

noiden myönteisenä jatkunut kehitys. Yritysvastuiden vakuutusmaksutulo laski edellisvuoden vastaavasta ajanjak-

sosta, sillä vertailukaudella yritysrahoituksen kysyntä oli koronaviruspandemian tuoman epävarmuuden takia poik-

keuksellisen vilkasta.  

 

Garantian vakuutusmaksutuotot kasvoivat vertailukaudesta 15,8 prosenttia ja olivat 8,2 (7,1) miljoonaa euroa. Kau-

della kertyneestä vakuutusmaksutulosta aiempaa suurempi osa kirjautui vakuutusmaksuvastuuksi, joka tuloutuu va-

kuutusmaksutuotoksi tulevilla raportointikausilla. Nettomääräinen vakuutusmaksuvastuu kasvoi alkuvuonna 1,8 miljoo-

naa euroa (0,1). Vakuutusmaksuvastuun kasvu johtui asuntolainatakausten lisääntyneistä myöntövolyymeista. 

 

Takausvakuutuskanta supistui alkuvuonna 5,0 prosenttia ja se oli kesäkuun lopussa 1 725 (1 817) miljoonaa euroa. Ta-

kausvakuutuskannan supistuminen on ollut pääosin seurausta yhtiön strategisesta päätöksestä lopettaa yritysvastuisiin 

lukeutuvien uusien rakentamistoimialan kaupallisten takausten myöntäminen 1.1.2020 alkaen. Kuluttajavastuiden ke-

hitys oli katsauskaudella myönteistä, ja vastuiden määrä kasvoi. 

 

Korvauskulut olivat alkuvuonna 0,2 (0,3) miljoonaa euroa. Korvauskulujen määrä oli koronaviruspandemian aiheutta-

masta poikkeuksellisesta toimintaympäristöstä huolimatta edelleen vähäinen.  Vahinkosuhde laski 2,6 (4,4) prosenttiin. 

 

Liikekulut kasvoivat alkuvuonna vertailukauteen nähden 24,7 prosenttia ja olivat 2,2 (1,8) miljoonaa euroa. Kasvu joh-

tui pääasiassa henkilöstökulujen kasvusta. Liikekulusuhde oli 27,3 (25,3) prosenttia. Liikekulusuhteen kasvu jäi liikekulu-

jen kasvusta huolimatta maltilliseksi, koska vakuutusmaksutuotot kasvoivat. Yhdistetty kulusuhde säilyi vertailukauden 

tasolla 29,9 prosentissa (29,8). 

 

Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta vahvistui katsauskaudella ja oli 5,8 (5,0) miljoonaa euroa. 

Vahvan vakuutusteknisen kannattavuuden taustalla vaikuttivat vakuutusmaksutuottojen kasvu ja vähäisinä pysyneet 

korvauskulut. Taseen vakuutustekniseen vastuuvelkaan sisältyvää tasoitusmäärää purettiin 0,2 (0,3) miljoonaa euroa, 

ja vakuutustekniseksi katteeksi muodostui siten 6,0 (5,3) miljoonaa euroa. 

 

Sijoitustoiminta 

Sijoitusmarkkinoiden kehitys oli katsauskaudella yleisesti ottaen vahvaa. Osakekurssit jatkoivat päämarkkina-alueilla 

uusien ennätyksien tehtailua ja euromääräisten joukkovelkakirjalainojen riskilisät kapenivat entisestään. Toisella kvar-

taalilla nähtiin kuitenkin korkeita inflaatiolukemia, ja pelot keskuspankkien odotuksia nopeammasta rahapolitiikan 

kiristämisestä kasvoivat jättäen osakekurssien kehityksen kesäkuussa vaille selkeää suuntaa. 

 

Garantian tulokseen alkuvuonna kirjatut sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 4,1 (-2,4) miljoonaa euroa. Nettotuotot 

muodostuivat pääosin korkotuotoista ja sijoitusten käyvän arvon noususta johtuneista arvonalentumisten palautuk-

sista. Sijoitustoiminnan nettotuottojen voimakas kasvu edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden johtui vertailu-

kauden poikkeuksellisen heikoista nettotuotoista. Vertailukaudella nettotuotot olivat negatiiviset koronaviruspande-

mian leviämisen aiheuttamien markkinareaktioiden takia. 

 

Sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin oli alkuvuonna 4,1 (-4,5) prosenttia. Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle 

pääomalle käyvin arvoin1 oli vastaavana ajankohtana 5,9 (-6,5) miljoonaa euroa, eli 3,9 (-4,6) prosenttia.  

 

 

 
1 Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle käyvin arvoin sisältää vähennyksenä sijoitustoiminnalle allokoidut liikekulut. 

http://www.garantia.fi/
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Garantian sijoitusomaisuuden arvo (ml. rahat ja pankkisaamiset sekä siirtyvät korot) oli kesäkuun lopussa käyvin arvoin 

159,0 (159,5) miljoonaa euroa. Sijoitusomaisuuden käyvän arvon ja kirjanpitoarvon välinen arvostusero oli kesäkuun 

lopussa 7,2 (5,2) miljoonaa euroa. 

 

Riskit ja riskienhallinta 

Garantian liiketoiminnan keskeiset riskit ovat takausvakuutustoiminnan luottoriskit ja sijoitustoiminnan markkinariskit. 

 

Garantian takausvakuutustoiminnan riskiasema on säilynyt vakaana. Yhtiön 1 725 (1 817) miljoonan euron takausva-

kuutuskannasta kesäkuun lopussa 59 (54) prosenttia eli 1 019 (972) miljoonaa euroa muodostui kuluttajavastuista ja 41 

(46) prosenttia eli 705 (844) miljoonaa euroa yritysvastuista. Kuluttajavastuut koostuvat asuntolaina- ja vuokratakauk-

sista, joissa vakuutusriski muodostuu kotitalouksien luottoriskistä. Yritysvastuut koostuvat yrityslainatakauksista, kaupalli-

sista takauksista ja muista yritystoimintaan liittyvistä takauksista. Yritysvastuissa vakuutusriski muodostuu yritysten ja yh-

teisöjen luottoriskistä. 

 

Kuluttajavastuiden riskiaseman kannalta keskeinen tekijä on yhtiön asuntolainatakausportfolio, jonka riskiasemassa ei 

tapahtunut alkuvuonna olennaisia muutoksia. Portfolio on hyvin hajautunut vastapuolittain, vakuutena olevien asun-

tojen maantieteellisen sijainnin ja takauksien myöntövuosien suhteen. Portfolion vastapuolien luottokelpoisuus on kes-

kimäärin erittäin hyvä. Portfolion luottoriskejä hallitaan lisäksi ylivahinkosuojatyyppisellä portfoliojälleenvakuutuksella, 

joka tuli voimaan 1.1.2021.  

 

Yritysten takausvakuutusvastuista luottokelpoisuudeltaan investointitason vastuiden, eli rating-luokkien AAA…BBB- 

vastuiden, osuus oli kesäkuun lopussa 18,7 (15,6) prosenttia. Vastuista luokkaan BB- tai sitä parempiin luokkiin oli luoki-

teltuna 74,5 (73,2) prosenttia. Heikkojen rating-luokkien eli luokkien C+ tai sitä heikompien luokkien osuus kasvoi hie-

man ja oli 4,4 (3,7) prosenttia. Yritysten takausvakuutuskannan merkittävimmät päätoimialat olivat rakentaminen, 

jonka osuus oli yritysvastuista 30,1 (35,4) prosenttia, ja teollisuus, jonka osuus oli 25,0 (24,7) prosenttia. Rakentamisen 

vastuista on lisäksi jälleenvakuutettu 46,8 (48,8) prosenttia. Vuonna 2020 alkaneen koronaviruspandemian aiheutta-

man taantuman vaikutukset yhtiön yritysvastapuolien luottokelpoisuuteen ovat jääneet kohtuullisen vähäisiksi pääasi-

assa siksi, että taantumasta eniten kärsineen palvelutoimialan osuus yritysten takausvakuutuskannasta on pieni. 

 

Garantia on vuonna 2017 saanut tiedon mahdollista vakuutustapahtumaa sekä siihen liittyvää korvausvaatimusta 

koskevan asian vireille tulosta Helsingin käräjäoikeudessa. Korvausvaatimuksen määrä on viisi (5) miljoonaa euroa 

lisättynä viivästysseuraamuksilla ja oikeudenkäyntikuluilla. Vakuutuskorvausvaatimus liittyy Garantian takausvakuutus-

asiakkaana olleeseen eläkekassaan, joka asetettiin selvitystilaan vuonna 2011 ja sittemmin konkurssiin vuonna 2018. 

Korvausvaatimusta koskevan asian käsittely on käynnissä käräjäoikeudessa. Garantia katsoo, että esitetty vakuutus-

korvausvaatimus on perusteeton, minkä vuoksi siitä ei ole kirjattu varausta korvausvastuuseen. 

 

Sijoitustoiminnassa riskitaso pidettiin edellisvuosien tapaan alhaisena. Sijoituksista (ml. rahat ja pankkisaamiset) korkosi-

joitusten osuus oli kesäkuun lopussa 84,6 (86,4) prosenttia, osakesijoitusten ja pääomasijoitusten 14,4 (12,5) prosenttia 

ja kiinteistösijoitusten 1,0 (1,1) prosenttia. Korkosijoituksista pääosa on sijoitettuna luottokelpoisuudeltaan vahvojen 

suomalaisten ja pohjoismaisten yritysten sekä luottolaitosten joukkovelkakirjalainoihin. Investointitasolle luokiteltujen 

korkosijoitusten osuus kaikista korkosijoituksista oli 66,8 (61,4) prosenttia. Joukkovelkakirjalainasijoitusten modifioitu du-

raatio oli 3,7 (3,5). 

 

Vakavaraisuus 

Garantian vakavaraisuus vahvistui. Yhtiön oma perusvarallisuus oli kesäkuun lopussa 124,0 (114,1) miljoonaa euroa ja 

vakavaraisuuspääomavaatimus 51,3 (49,7) miljoonaa euroa. Solvenssisuhde eli oman perusvarallisuuden suhde vaka-

varaisuuspääomavaatimukseen oli 241,6 (229,4) prosenttia. 

 

Oma varallisuus kasvoi alkuvuonna kertyneen tuloksen ja sijoitusomaisuuden käyvän arvon nousun seurauksena. Va-

kavaraisuuspääomavaatimus nousi markkinariskin pääomavaatimuksen sekä lisäpääomavaatimuksen kasvun seu-

rauksena. Markkinariskin pääomavaatimuksen kasvu johtui osake- ja valuuttariskien lisääntymisestä. 

 

Garantian oma varallisuus muodostuu kokonaisuudessaan rajoituksetta käytettävissä olevasta luokan 1 (Tier 1) 

omasta perusvarallisuudesta. Garantia ei sovella siirtymäsäännöksiä oman perusvarallisuuden määrittämisessä eikä 

Garantian oma varallisuus sisällä lisävarallisuuteen luokiteltavia eriä. Garantia ei käytä vastaavuuskorjausta eikä vola-

tiliteettikorjausta vastuuvelan laskennassa. Garantia soveltaa vakavaraisuuspääomavaatimuksen laskennassa 

http://www.garantia.fi/
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standardikaavaa. Garantia ei käytä yksinkertaistettua laskentaa standardikaavan riskiosioissa tai alaosioissa, eikä yri-

tyskohtaisia parametreja standardikaavan parametrien sijaan. Garantia ei sovella vastuuvelan tai markkinariskilas-

kennan siirtymäsäännöksiä. 

 

Garantia muutti raportointikaudella Solvenssi 2 -laskentaperiaatteitaan odotetun voitonjaon määritelmää koskevin 

osin. Uuden määritelmän ja osinkopolitiikkansa mukaisesti yhtiö pitää tulevaa voitonjakoa odotettavana vasta siinä 

vaiheessa, kun yhtiön osinkopolitiikan edellyttämien vakavaraisuuteen, luottoluokitukseen ja taloudelliseen tulokseen 

liittyvien osingonjakokriteerien voidaan katsoa varmuudella täyttyvän. Yhtiö ei siten enää kesken tilikautta tee 

omasta perusvarallisuudesta odotettua voitonjakoa koskevaa vähennystä. 

 

Garantian vakavaraisuuspääomavaatimus on sisältänyt Finanssivalvonnan asettaman pääomavaatimuksen korotuk-

sen 30.6.2018 alkaen. Finanssivalvonta arvioi pääomavaatimuksen korotuksen määrää vähintään kerran vuodessa. 

Edellisen kerran Finanssivalvonta tarkisti pääomavaatimuksen korotusta koskevan päätöksensä 10.6.2021, jolloin se 

asetti Garantian uudeksi pääomavaatimuksen korotukseksi 15,6 (15,32) miljoonaa euroa. Uutta pääomavaateen ko-

rotusta on sovellettu vakavaraisuuslaskennassa 30.6.2021 alkaen. Pääomavaatimuksen korotuksen määrää arvioides-

saan Finanssivalvonta huomioi yhtiön oman taloudellisen pääoman mallin mukaisen vakuutusriskin pääomavaateen. 

 

Garantia julkaisi 25.3.2021 vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevan kertomuksensa vuodelta 2020. Kertomus on 

saatavissa yhtiön internet-sivuilta osoitteesta www.garantia.fi. 

 

Solvenssi II –vakavaraisuussäännökset eivät kuulu lakisääteisen tilintarkastuksen piiriin, eikä Solvenssi II -vakavaraisuus-

lukuja ole tilintarkastettu. 

 

Luottoluokitus 

Standard & Poor's (S&P) vahvisti 14.10.2020 Vakuutusosakeyhtiö Garantian luottoluokituksen A- vakain näkymin3. Luot-

toluokituksessa tai luokitusnäkymissä ei ole vahvistamisen jälkeen tapahtunut muutoksia. 

 

Hallinto 

Varsinainen yhtiökokous nimitti 19.2.2021 kokouksessaan yhtiön hallituksen jäseniksi Karri Haaparinteen (pj), Timo Hu-

kan (vpj), Kenneth Kaarnimon, Robin Lindahlin ja Antti Suhosen. Jäsenistä Robin Lindahl valittiin hallitukseen uutena 

jäsenenä. Yhtiön hallituksen pitkäaikainen puheenjohtaja Hannu Tonteri ilmoitti ennen yhtiökokousta jättäytyvänsä 

hallitustyöskentelystä. 

 

Lisätietoja 

Toimitusjohtaja Titta Elomaa, titta.elomaa@garantia.fi, puh. 050 552 8666 

Johtaja, talous ja riskienhallinta Henrik Allonen, henrik.allonen@garantia.fi, puh. 050 303 7436 

 

 

 

 

  

 

 
2 Suluissa 30.6.2020 alkaen voimassa ollut pääomavaatimuksen korotus. 
3 Luottoluokitus ja luokitusnäkymät koskevat yhtiön liikkeeseenlaskijaluokitusta (Issuer Credit Rating, ICR), taloudellista vahvuutta ku-

vaavaa luokitusta (Financial Strength Rating, FSR) ja yhtiön maksukykyä ja -halua rahoitustakauksissa kuvaavaa luottoluokitusta (Fi-

nancial Enhancement Rating, FER). 

http://www.garantia.fi/
http://www.taaleri.com/
mailto:titta.elomaa@garantia.fi
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Taloudelliset tiedot 
 
Tuloslaskelma 

euroa   1.1.-30.6.2021   1.1.-30.6.2020   muutos, % 

              

Vakuutustekninen laskelma             

              

Vakuutusmaksutuotot             

      Vakuutusmaksutulo   10 488 086   7 864 230   33,4 % 

         Jälleenvakuuttajien osuus   -499 932   -178 533   180,0 % 

      Vakuutusmaksuvastuun muutos   -1 853 998   -341 028   443,7 % 

         Jälleenvakuuttajien osuus   78 056   -251 451   -131,0 % 

    8 212 212   7 093 219   15,8 % 

              

Korvauskulut             

      Maksetut korvaukset   -523 082   -1 089 668   -52,0 % 

         Jälleenvakuuttajien osuus   98 876   517 116   -80,9 % 

      Korvausvastuun muutos   752 978   502 980   49,7 % 

         Jälleenvakuuttajien osuus   -545 409   -244 848   122,8 % 

    -216 637   -314 421   -31,1 % 

              

Liikekulut   -2 242 359   -1 797 653   24,7 % 

              

Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmää-

rän muutosta   
5 753 216   4 981 145   15,5 % 

              

Tasoitusmäärän muutos   216 637   314 421   -31,1 % 

              

Vakuutustekninen kate   5 969 853   5 295 565   12,7 % 

              

Muu kuin vakuutustekninen laskelma             

              

Sijoitustoiminnan tuotot   4 651 383   8 305 767   -44,0 % 

              

Sijoitustoiminnan kulut   -528 604   -10 733 822   -95,1 % 

              

Muut tuotot ja kulut   26 741   24 136   10,8 % 

              

Välittömät verot varsinaisesta toiminnasta   -2 035 600   -679 502   199,6 % 

              

Tilikauden voitto / tappio   8 083 772   2 212 143   265,4 % 

 

  

http://www.garantia.fi/
http://www.taaleri.com/
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Tase 

Vastaavaa 

euroa       30.6.2021   31.12.2020   muutos, % 

                    

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET               

  Aineettomat oikeudet     15 078   18 094   -16,7 % 

  Liikearvo     263 567   310 248   -15,0 % 

  Muut pitkävaikutteiset menot   3 761   4 514   -16,7 % 

          282 407   332 856   -15,2 % 

                    

SIJOITUKSET                 

  Kiinteistösijoitukset               

    Osuudet kiinteistösijoitusrahastossa   1 375 500   1 525 900   -9,9 % 

          1 375 500   1 525 900   -9,9 % 

                    

  Muut sijoitukset               

    Osakkeet ja osuudet     18 812 438   17 528 001   7,3 % 

    Rahoitusmarkkinavälineet   127 853 542   132 440 137   -3,5 % 

          146 665 980   149 968 138   -2,2 % 

                    

  Yhteensä     148 041 480   151 494 038   -2,3 % 

                    

SAAMISET                 

  Ensivakuutustoiminnasta               

    Vakuutuksenottajilta     290 616   1 244 365   -76,6 % 

  Jälleenvakuutustoiminnasta   164 525   64 994   153,1 % 

  Muut saamiset     455 141   1 309 359   -65,2 % 

                    

                    

MUU OMAISUUS               

  Aineelliset hyödykkeet               

    Kalusto     9 703   11 089   -12,5 % 

    Muut aineelliset hyödykkeet   48 365   48 365   0,0 % 

          58 068   59 454   -2,3 % 

                    

  Rahat ja pankkisaamiset     2 776 846   1 278 861   117,1 % 

                    

  Yhteensä     2 834 914   1 338 316   111,8 % 

                    

SIIRTOSAAMISET               

  Korot ja vuokrat     921 028   1 466 911   -37,2 % 

  Muut siirtosaamiset     2 731   23 333   -88,3 % 

          923 759   1 490 245   -38,0 % 

                    

VASTAAVAA YHTEENSÄ     152 537 701   155 964 813   -2,2 % 
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Vastattavaa                 

euroa         30.6.2021   31.12.2020   muutos, % 

                    

OMA PÄÄOMA               

  Osakepääoma     10 200 000   10 200 000   0,0 % 

  Edellisten tilikausien voitto     26 885 095   26 143 060   2,8 % 

  Tilikauden voitto/tappio     8 083 772   10 742 035   -24,7 % 

  Yhteensä     45 168 867   47 085 095   -4,1 % 

                    

VAKUUTUSTEKNINEN VASTUUVELKA               

  Vakuutusmaksuvastuu     32 001 313   30 147 315   6,1 % 

  Jälleenvakuuttajien osuus     -410 523   -332 467   23,5 % 

          31 590 790   29 814 848   6,0 % 

                    

  Korvausvastuu     3 619 898   4 372 876   -17,2 % 

  Jälleenvakuuttajien osuus     -1 517 617   -2 063 025   -26,4 % 

          2 102 281   2 309 850   -9,0 % 

                    

  Tasoitusmäärä     70 892 427   71 109 064   -0,3 % 

                    

  Yhteensä     104 585 499   103 233 762   1,3 % 

                    

VELAT                   

  Ensivakuutustoiminnasta         55 822   -100,0 % 

  Jälleenvakuutustoiminnasta   105 236   99 905   5,3 % 

  Muut velat     228 638   194 057   17,8 % 

          333 874   349 784   -4,5 % 

                    

SIIRTOVELAT                 

  Muut siirtovelat     2 449 462   5 296 172   -53,8 % 

          2 449 462   5 296 172   -53,8 % 

                    

VASTATTAVAA YHTEENSÄ     152 537 701   155 964 813   -2,2 % 

 

http://www.garantia.fi/
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