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Taloudellinen yhteenveto tammi-kesäkuulta 2022 

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 ja 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 Garantian luoki-

tukseksi A- vakain näkymin, mikä myös on osoitus toimintamme luotettavuudesta ja vahvasta vakavaraisuudesta.  

 

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  

Vakuutustoiminnan kannattavuus säilyi hyvänä, sijoitusomaisuuden markkina-arvojen lasku heikensi tulosta. 

 

• Vakuutusmaksutulo kasvoi 3,7 prosenttia 10,9 (10,5) miljoonaan euroon kuluttajaliiketoiminnan vetämänä.  

• Vakuutusmaksutuotot laskivat 2,8 prosenttia 8,0 (8,2) miljoonaan euroon aiempaa suuremman vakuutusmak-

suvastuun muutoksen seurauksena. Vakuutusmaksuvastuu kasvoi takausvakuutuskannan painottuessa aiem-

paa enemmän kuluttajavastuisiin. 

• Takausvakuutuskanta kasvoi vuoden alusta 2,8 prosenttia 1 742 (1 695) miljoonaan euroon. Takausvakuutus-

kannan kuluttajavastuiden määrä lisääntyi ja yritysvastuiden määrä väheni. 

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

(2,6). 

• Liikekulut laskivat edellisvuodesta 2,6 prosenttia ja olivat 2,2 miljoonaa euroa (2,2). Liikekulusuhde oli edellis-

vuoden tasolla 27,4 prosentissa (27,3). 

• Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta laski 5,5 miljoonaan euroon (5,8). Yhdistetty kulu-

suhde nousi 30,6 prosenttiin (29,9). 

• Sijoitustoiminnan nettotuotot laskivat merkittävästi vertailukaudesta. Alkuvuonna nettotuottoja painoivat eri-

tyisesti korkojen nousu, riskilisien leventyminen ja osakemarkkinoiden lasku. Sijoitustoiminnan tuotto käyvin ar-

voin oli alkuvuonna -11,2 (4,1) prosenttia. 

• Tulos ennen veroja heikentyi -10,1 miljoonaan euroon (10,1). Vakuutustoiminnan tuloskehitys säilyi hyvänä, 

mutta sijoitustoimintojen heikko tuloskehitys painoi yhtiön tulosta merkittävästi. 

• Garantian vakavaraisuus vahvistui. Yhtiön solvenssisuhde oli kesäkuun lopussa 237,8 (219,2) prosenttia. 

 

Tulos ja avainluvut      
tuhatta euroa 1-6/2022 1-6/2021   Muutos 2021 

Vakuutusmaksutulo 10 873 10 488  3,7 % 25 142 

Muut erät ¹⁾ -2 890 -2 276   27,0 % -7 277 

Vakuutusmaksutuotot 7 983 8 212  -2,8 % 17 865 

Korvauskulut -256 -217   18,2 % -677 

Liikekulut -2 185 -2 242  -2,6 % -5 657 

Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän  

muutosta 
5 542 5 753  -3,7 % 11 531 

Tasoitusmäärän muutos 256 217  18,2 % 677 

Vakuutustekninen kate 5 798 5 970   -2,9 % 12 208 

Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut -15 937 4 123  - 7 652 

Muut tuotot ja kulut -2 27   -107,7 % 44 

Tulos ennen veroja -10 141 10 119  -200,2 % 19 904 

            

Vahinkosuhde, % 3,2 % 2,6 %   0,6 %-yks. 3,8 % 

Liikekulusuhde, % 27,4 % 27,3 %   0,1 %-yks. 31,7 % 

Yhdistetty kulusuhde, % 30,6 % 29,9 %   0,6 %-yks. 35,5 % 

Sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin, % -11,2 % 4,1 %   -15,3 %-yks. 6,1 % 

Solvenssisuhde (S2), % ²⁾ 237,8 % 241,6 %   18,6 %-yks. 219,2 % 

Takausvakuutuskanta, milj.€ 1 742 1 725   2,8 % 1 695 

Henkilöstön määrä keskimäärin 23 22  1 23 

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

            

Tuloserien vertailulukuina on käytetty vuoden 2021 vastaavan jakson lukuja. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien ver-

tailulukuna on käytetty vuoden 2021 lopun lukuja.  Puolivuotiskausien 1-6/2022 ja 1-6/2021 lukuja ei ole tilintarkastettu. 

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

vastuun muutoksesta. 

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 3,7 prosenttia 10,9 (10,5) miljoonaan euroon. 

Vakuutusmaksutulon kasvu oli seurausta pääasiassa asuntolainatakausten maksutulon kasvusta, jota tuki asuntomark-

kinoiden myönteisenä jatkunut kehitys. Yritysvastuiden maksutulo sen sijaan laski yritysrahoituksen vaimean kysynnän 

takia. 

 

Kaudella kertyneestä vakuutusmaksutulosta aiempaa suurempi osa kirjautui vakuutusmaksuvastuuksi, joka tuloutuu 

vakuutusmaksutuotoksi tulevilla raportointikausilla. Nettomääräinen vakuutusmaksuvastuu kasvoi alkuvuoden aikana 

2,4 miljoonaa euroa (1,8). Vakuutusmaksuvastuun kasvu johtui pääasiassa asuntolainatakauskannan kasvusta ja ta-

kausvakuutuskannan painottumisesta aiempaa enemmän kuluttajavastuisiin. Garantian vakuutusmaksutuotot laski-

vat vakuutusmaksuvastuun kasvusta johtuen 2,8 prosenttia vertailukaudesta ja olivat 8,0 (8,2) miljoonaa euroa. 

 

Takausvakuutuskanta kasvoi alkuvuonna 2,8 prosenttia ja se oli kesäkuun lopussa 1 742 (1 695) miljoonaa euroa. Ta-

kausvakuutuskannan kuluttajavastuiden määrä lisääntyi ja yritysvastuiden määrä supistui. Kesäkuun lopussa takaus-

vakuutuskannasta 1 242 (1 130) miljoonaa euroa eli 71 (67) prosenttia muodostui kuluttajavastuista ja 500 (565) miljoo-

naa euroa eli 29 (33) prosenttia yritysvastuista. Kuluttajavastuut koostuvat asuntolaina- ja vuokratakauksista. Yritysvas-

tuut koostuvat yrityslainatakauksista, kaupallisista takauksista ja muista yritystoimintaan liittyvistä takauksista.  
 

Korvauskulut olivat alkuvuonna 0,3 (0,2) miljoonaa euroa. Korvauskulujen määrä oli epävarmasta yleistaloudellisesta 

ja geopoliittisesta tilanteesta huolimatta edelleen vähäinen. Vahinkosuhde nousi 3,2 (2,6) prosenttiin. Vahinkosuhde 

kasvoi vertailukauteen nähden vakuutusmaksutuottojen laskun ja korvauskulujen kasvun seurauksena.  

 

Liikekulut säilyivät alkuvuonna lähes samalla tasolla vertailukauteen nähden ja olivat 2,2 (2,2) miljoonaa euroa. Liike-

kulusuhde pysyi vertailukauden tasolla ja oli 27,4 (27,3) prosenttia. Yhdistetty kulusuhde pysyi hyvällä tasolla ja oli 30,6 

prosenttia (29,9). 

 

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

Vakuutusteknisen kannattavuuden laskun taustalla vaikutti vakuutusmaksutuottojen väheneminen. Taseen vakuutus-

tekniseen vastuuvelkaan sisältyvää tasoitusmäärää purettiin 0,3 (0,2) miljoonaa euroa, ja vakuutustekniseksi katteeksi 

muodostui siten 5,8 (6,0) miljoonaa euroa. 

 

Sijoitustoiminta 

Sijoitusmarkkinoiden kehitys oli katsauskaudella yleisesti ottaen heikkoa. Kaikkien päämarkkina-alueiden osakeindeksit 

laskivat, korot nousivat ja euromääräisten joukkovelkakirjalainojen riskilisät levenivät. Toisella vuosineljänneksellä mark-

kinoiden volatiliteetti voimistui johtuen Ukrainan sodasta, korkeista inflaatiolukemista ja niitä seuranneista keskuspank-

kien koronnosto-odotusten kasvusta, sekä kasvaneesta globaalin taantuman uhasta. 

 

Garantian tulokseen alkuvuonna kirjatut sijoitustoiminnan nettotuotot olivat -15,9 (4,1) miljoonaa euroa. Nettotuotot 

muodostuivat pääosin korkotuotoista ja sijoitusten käyvän arvon laskusta johtuneista arvonalentumisista. Nettotuotto-

jen lasku johtui osakemarkkinoiden heikosta kehityksestä ja korkojen nousun sekä riskilisien leventymisen aiheuttamista 

korkosijoitusten käypien arvojen alentumisista. Korkosijoituksiin liittyvän luottoriskin ei kuitenkaan arvioitu kasvaneen 

olennaisesti katsauskaudella ja korkosijoitusten luottoluokitusjakauma säilyi hyvänä. 

 

Sijoituksista (ml. rahat ja pankkisaamiset) korkosijoitusten osuus oli kesäkuun lopussa 87,5 (83,2) prosenttia, osakesijoi-

tusten ja pääomasijoitusten 11,5 (15,9) prosenttia ja kiinteistösijoitusten 1,0 (0,9) prosenttia. Sijoitustoiminnan tuotto 

käyvin arvoin oli alkuvuonna -11,2 (4,1) prosenttia. Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle käyvin ar-

voin1 oli vastaavana ajankohtana -18,2 (5,9) miljoonaa euroa, eli -11,2 (3,9) 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 

145,0 (170,5) miljoonaa euroa. Sijoitusomaisuuden vähentyminen johtui pääasiassa negatiivisista arvonmuutoksista 

sekä alkuvuonna maksetuista 15 miljoonan euron osingoista. Sijoitusomaisuuden käyvän arvon ja kirjanpitoarvon väli-

nen arvostusero oli kesäkuun lopussa 4,6 (6,8) miljoonaa euroa.  

 

 

Riskit ja riskienhallinta 

Garantian liiketoiminnan keskeiset riskit ovat takausvakuutustoiminnan luottoriskit ja sijoitustoiminnan markkinariskit. 

 

Garantian takausvakuutustoiminnan riskiasema on säilynyt vakaana. Yhtiön 1 742 (1 695) miljoonan euron takausva-

kuutuskannasta kesäkuun lopussa 1 242 (1 130) miljoonaa euroa eli 71 (67) prosenttia muodostui kuluttajavastuista ja 

500 (565) miljoonaa euroa eli 29 (33) prosenttia yritysvastuista. Kuluttajavastuissa yhtiön ottama vakuutusriski muodos-

tuu kotitalouksien luottoriskistä. Yritysvastuissa vakuutusriski muodostuu yritysten ja yhteisöjen 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. 

 

Luottokelpoisuudeltaan BB- tai paremmin luokiteltujen vastuiden osuus oli 71,2 (78,4) prosenttia luokiteltavasta yritys-

vastuukannasta. Luottokelpoisuudeltaan investointitason vastuiden eli rating-luokkien AAA…BBB- osuus oli 24,7 (20,6) 

prosenttia koko luokiteltavasta yritysvastuukannasta. Heikkojen rating-luokkien eli luokkaan C+ tai sitä heikompiin 

luokkiin luokiteltujen vastuiden osuus säilyi lähellä vuodenvaihteen tasoa ja oli 3,2 (3,9) prosenttia. Yhtiön takausva-

kuutuskannan yritysvastapuolien luottokelpoisuus on säilynyt keskimäärin hyvänä, vaikka Ukrainan sodan aiheuttama 

epävakaa toimintaympäristö on heikentänyt joidenkin yksittäisten vastapuolien taloudellisia näkymiä. 

 

Yritysten takausvakuutuskannan merkittävimmät päätoimialat olivat teollisuus, jonka osuus oli 29,9 (28,3) prosenttia, 

rakentaminen, jonka osuus oli 21,9 (25,6) prosenttia, ja kauppa, jonka osuus oli 12,0 (10,4) prosenttia. Muiden toimialo-

jen osuudet olivat kaikki alle kymmenen prosenttia. 

 

Sijoitustoiminnassa sijoitusallokaatio pidettiin edellisvuosien tapaan konservatiivisena ja korkosijoitusten osuutta kasva-

tettiin. Sijoituksista (ml. rahat ja pankkisaamiset) korkosijoitusten osuus oli kesäkuun lopussa 87,5 (83,2) prosenttia, osa-

kesijoitusten ja pääomasijoitusten 11,5 (15,9) prosenttia ja kiinteistösijoitusten 1,0 (0,9) prosenttia. Korkosijoituksista pää-

osa on sijoitettuna luottokelpoisuudeltaan vahvojen pohjoismaisten yritysten, luottolaitosten ja vakuutusyhtiöiden 

joukkovelkakirjalainoihin. Lisäksi korkosijoitukset sisältävät valtiolainoihin sijoittavia korkorahastoja. Investointitasolle 

luokiteltujen korkosijoitusten osuus kaikista korkosijoituksista oli 71,7 (73,4) prosenttia. Joukkovelkakirjalainasijoitusten 

modifioitu duraatio oli 3,0 (3,9). 

 

Vakavaraisuus 

Garantian vakavaraisuus vahvistui alkuvuonna. Yhtiön oma perusvarallisuus oli kesäkuun lopussa 106,6 (117,0) miljoo-

naa euroa ja vakavaraisuuspääomavaatimus 44,8 (53,4) miljoonaa euroa. Solvenssisuhde eli oman perusvarallisuu-

den suhde vakavaraisuuspääomavaatimukseen oli 237,8 (219,2) prosenttia. 

 

Oma varallisuus laski alkuvuonna kauden tappiollisen tuloksen ja sijoitusomaisuuden käyvän arvon laskun seurauk-

sena. Vakavaraisuuspääomavaatimus laski markkinariskin pääomavaatimuksen sekä lisäpääomavaatimuksen pie-

nentymisen seurauksena. Markkinariskin pääomavaatimuksen pienentyminen oli pääosin seurausta sijoitusomaisuu-

den arvon laskusta ja sijoitussalkkuun tehdyistä allokaatiomuutoksista. 

 

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 stan-

dardikaavaa. Garantia ei käytä yksinkertaistettua laskentaa standardikaavan riskiosioissa tai alaosioissa, eikä yritys-

kohtaisia parametreja standardikaavan parametrien sijaan. Garantia ei sovella vastuuvelan tai markkinariskilasken-

nan siirtymäsäännöksiä. 

 

http://www.garantia.fi/
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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 17.6.2022, jolloin se 

asetti Garantian uudeksi pääomavaatimuksen korotukseksi 11,7 (15,62) miljoonaa euroa. Uutta pääomavaateen ko-

rotusta on sovellettu vakavaraisuuslaskennassa 30.6.2022 alkaen. Pääomavaatimuksen korotuksen määrää arvioides-

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

 

Garantia julkaisi 4.4.2022 vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevan kertomuksensa vuodelta 2021. 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 11.10.2021 Vakuutusosakeyhtiö Garantian luottoluokituksen A- vakain näkymin3. Luot-

toluokituksessa tai luokitusnäkymissä ei ole vahvistamisen jälkeen tapahtunut muutoksia. 

 

Hallinto 

Varsinainen yhtiökokous nimitti 18.2.2022 kokouksessaan yhtiön hallituksen jäseniksi Karri Haaparinteen (pj.), Antti Su-

hosen (vpj.), Kenneth Kaarnimon ja Laura Paasion. Jäsenistä Laura Paasio valittiin hallitukseen uutena jäsenenä. Yh-

tiön pitkäaikainen hallituksen jäsen Timo Hukka ilmoitti ennen yhtiökokousta jättäytyvänsä hallitustyöskentelystä. 

 

Varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Jo-

hanna Winqvist-Ilkka. 

 

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 30.6.2021 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
mailto:henrik.allonen@garantia.fi
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Taloudelliset tiedot 
 
Tuloslaskelma 

euroa   1.1.-30.6.2022   1.1.-30.6.2021   muutos, % 

             

Vakuutustekninen laskelma             

              

Vakuutusmaksutuotot             

      Vakuutusmaksutulo   10 873 321   10 488 086   3,7 % 

         Jälleenvakuuttajien osuus   -459 089   -499 932   -8,2 % 

      Vakuutusmaksuvastuun muutos   -2 580 001   -1 853 998   39,2 % 

         Jälleenvakuuttajien osuus   148 869   78 056   90,7 % 

    7 983 100   8 212 212   -2,8 % 

              

Korvauskulut             

      Maksetut korvaukset   -1 073 675   -523 082   105,3 % 

         Jälleenvakuuttajien osuus   470 538   98 876   375,9 % 

      Korvausvastuun muutos   919 659   752 978   22,1 % 

         Jälleenvakuuttajien osuus   -572 546   -545 409   5,0 % 

    -256 024   -216 637   18,2 % 

              

Liikekulut   -2 185 015   -2 242 359   -2,6 % 

              

Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän 

muutosta   
5 542 061   5 753 216   -3,7 % 

              

Tasoitusmäärän muutos   256 024   216 637   18,2 % 

              

Vakuutustekninen kate   5 798 084   5 969 853   -2,9 % 

              

Muu kuin vakuutustekninen laskelma             

              

Sijoitustoiminnan tuotot   2 808 425   4 651 383   -39,6 % 

              

Sijoitustoiminnan kulut   -18 745 231   -528 604   -3446,2 % 

              

Muut tuotot ja kulut   -2 061   26 741   -107,7 % 

              

Välittömät verot varsinaisesta toiminnasta       -2 035 600   -100,0 % 

              

Tilikauden voitto / tappio   -10 140 783   8 083 772   -225,4 % 

 

  

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


   

   

 Taloudellinen yhteenveto 1-6/2022  

 

     7 

 

 

Vakuutusosakeyhtiö Garantia | Y-tunnus 0944524-1 | Rekisteröity kotipaikka Helsinki | www.garantia.fi | Garantia on osa Taaleri-konsernia, www.taaleri.com 

 

 

 

Tase 

Vastaavaa 

euroa       30.6.2022   31.12.2021   muutos, % 

                    

Aineettomat hyödykkeet               

  Aineettomat oikeudet     9 047   12 063   -25,0 % 

  Liikearvo     259 689   316 313   -17,9 % 

  Muut pitkävaikutteiset menot   2 257   3 009   -25,0 % 

          270 992  331 384   -18,2 % 

                    

Sijoitukset               

  Kiinteistösijoitukset               

    Osuudet kiinteistösijoitusrahastossa   1 114 100   1 171 500   -4,9 % 

          1 114 100   1 171 500   -4,9 % 

                    

  Muut sijoitukset               

    Osakkeet ja osuudet     24 792 539   22 289 169   11,2 % 

    Rahoitusmarkkinavälineet   112 725 706   135 622 786   -16,9 % 

          137 518 244   157 911 955   -12,9 % 

                    

  Yhteensä     138 632 344   159 083 455   -12,9 % 

                    

Saamiset               

  Ensivakuutustoiminnasta               

    Vakuutuksenottajilta     42 798   1 893 711   -97,7 % 

  Jälleenvakuutustoiminnasta   337 451   426 982   -21,0 % 

  Muut saamiset     380 248   2 320 693   -83,6 % 

                    

Muu omaisuus               

  Aineelliset hyödykkeet               

    Kalusto     6 931   8 317   -16,7 % 

    Muut aineelliset hyödykkeet   48 365   48 365   0,0 % 

          55 296   56 682   -2,4 % 

                    

  Rahat ja pankkisaamiset     813 568   3 446 785   -76,4 % 

                    

  Yhteensä     868 864   3 503 467   -75,2 % 

                    

Siirtosaamiset               

  Korot ja vuokrat     997 836   1 188 120   -16,0 % 

  Muut siirtosaamiset     25 222   20 540   22,8 % 

          1 023 058   1 208 660   -15,4 % 

                    

VASTAAVAA YHTEENSÄ     141 175 507   166 447 659   -15,2 % 
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Vastattavaa                 

euroa         30.6.2022   31.12.2021   muutos, % 

                    

Oma pääoma               

  Osakepääoma     10 200 000   10 200 000   0,0 % 

  

Edellisten tilikausien 

voitto     27 784 217   26 885 095   3,3 % 

  Tilikauden voitto/tappio     -10 140 783   15 899 122   -163,8 % 

  Yhteensä     27 843 434   52 984 217   -47,4 % 

                    

Vakuutustekninen vastuuvelka               

  Vakuutusmaksuvastuu     39 247 081   36 667 080   7,0 % 

  Jälleenvakuuttajien osuus   -256 620   -107 751   138,2 % 

          38 990 461   36 559 329   6,6 % 

                    

  Korvausvastuu     1 488 212   2 407 871   -38,2 % 

  Jälleenvakuuttajien osuus   -117 810   -690 356   -82,9 % 

          1 370 402   1 717 515   -20,2 % 

                    

  Tasoitusmäärä     70 175 568   70 431 592   -0,4 % 

                    

  Yhteensä     110 536 432   108 708 437   1,7 % 

                    

Pakolliset varaukset               

 Muut pakolliset varaukset 7 301   39 704   -81,6 % 

          7 301   39 704   -81,6 % 

Velat                   

  Ensivakuutustoiminnasta     21 066   253 894   -91,7 % 

  Jälleenvakuutustoiminnasta   76 419   52 642   45,2 % 

  Muut velat     349 051   452 674   -22,9 % 

          446 536   759 210   -41,2 % 

                    

Siirtovelat                 

  Muut siirtovelat     2 341 804   3 956 092   -40,8 % 

          2 341 804   3 956 092   -40,8 % 

                    

VASTATTAVAA YHTEENSÄ     141 175 507   166 447 659   -15,2 % 
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