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VALTIONTAKUURAHASTONVUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN
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Yleistä
Työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä on valtion talousarvion ulkopuolinen
valtiontakuurahasto. Valtiontakuurahastosta annetun lain (444/1998) 2 §:n mukaan
rahaston tarkoituksena on turvata valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetussa laissa
(443/1998) tarkoitetun yhtiön (Finnvera Oyj) antamien valtiontakuurahastosta
annetun lain 4 §:ssä (muut. 991/2005) mainittujen sitoumusten täyttäminen. Lain 4
§:n mukaan valtio vastaa erityisrahoitusyhtiön antamista valtion vientitakuista
annetussa laissa (422/2001), valtion alustakauksista annetussa laissa (573/1972),
ympäristönsuojelua edistäviin investointeihin myönnettävistä valtiontakauksista ja
vientitakuista annetussa laissa 609/1973) ja valtion takuista perusraaka-ainehuollon
turvaamiseksi annetussa laissa (651/1985) tarkoitetuista takuista ja takauksista.
Rahaston varoista hoidetaan myös Valtiontakuukeskuksen ja sitä edeltäneen
vientitakuulaitoksen ja Valtiontakauslaitoksen antamista takuista, takauksista ja
muista vastuusitoumuksista aiheutuneet vastuut (ns. ”vanha kanta”).
Valtiontakuurahastosta annetun lain 8 §:n mukaan valtioneuvosto vahvistaa rahaston
tilinpäätöksen.
Valtiontakuurahaston johtokunta on hyväksynyt valtiontakuurahaston vuoden 2015
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 5.2.2015.
Tilintarkastajat ovat 18.2.2016 lausuntonaan esittäneet, että Valtiontakuurahaston
tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittu niitä koskevien säännösten mukaisesti ja
tilinpäätös voidaan vahvistaa tarkastamaltaan tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015.
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Vientitakuu- ja erityistakauskannan riskiasema
Valtiontakuurahaston vastuulla oleva vientitakuu- ja erityistakauskanta oli vuoden
2015 lopussa noin 17,3 mrd. euroa. Vastuukanta kasvoi edellisen vuoden lopusta
noin 4,7 mrd. euroa eli 37 %. Vastuukannasta ns. vanhan vastuukannan (Finnvera
Oyj:n edeltäjien vastuukanta) osuus oli 2,8 milj. euroa ja sen arvioidaan päättyvän
vuonna 2018.
Maaluokittaisessa jakaumassa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden aikana.
Suurimpina yksittäisinä vastuumaina ovat edelleen Yhdysvallat, Brasilia, Saksa,
Venäjä ja Espanja.
Yritysten kaupalliset riskit olivat vuoden 2015 lopussa 15,7 mrd euroa, jossa on noin
4,6 mrd euroa kasvua vuoden 2014 lopusta. Vastuista 45 % oli parhaimmissa
riskiluokissa (A1-B1), noin 11 % heikoimmissa (B3-C) ja loppuosa eli 44 % oli B2 luokassa. Uusi riskinotto keskittyi pääasiallisesti A3- ja B2 -luokkiin. B3 luokan
vastuut lisääntyivät vuoden aikana, mutta niiden suhteellinen osuus pysyi ennallaan.
Toimialoista televastuiden osuus oli vuoden 2015 lopussa 30 % ja telakoiden ja
varustamoiden osuus 39 %. Vastuiden nousu johtui siitä, että telakoiden ja
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varustamoiden vastuut kaksinkertaistuivat vuoden aikana ja televastuutkin kasvoivat
neljänneksen. Merkittävimpänä toimialakeskittymänä voidaan pitää telakka- ja
varustamosektoria.
Pankkivastuiden määrä oli vuoden 2015 lopussa noin 1 182 milj. euroa, jossa on
kasvua vuoden alusta noin 330 milj. euroa. Pankkien luokitukset ovat pysyneet lähes
ennallaan vuoden aikana. Riskiä lisää Venäjän edelleen epävarmana jatkuva
taloustilanne.
Riskin suojausta on vuoden aikana jatkettu muiden vientitakuulaitosten ja yksityisten
vakuutusyhtiöiden kanssa tehdyillä jälleenvakuutussopimuksilla, joilla
vakuutusyhtiöt ottavat osan luottoriskistä kantaakseen. Sopimusten arvo vuoden
2015 lopussa oli n. 945 milj. euroa, jossa on laskua edellisen vuoden lopusta noin 30
milj. euroa. Yksittäisillä jälleenvakuutuksilla on katettu 6 % vastuukannasta. Vuoden
2015 aikana tuli voimaan 150 milj. euron suuruinen portfoliojälleenvakuutus, jonka
piirissä ovat kaikki yli 150 milj. euron vastuut. Yksittäisten jälleenvakuutusten ja
portfoliojälleenvakuutuksen arvioidaan vähentävän vientitakuukannan riskiä n. 20 %.
Suuret riskikeskittymät, epävarmuus maailman ja Venäjän talouskehityksestä sekä
yksittäiset riskipitoiset vastuut pitävät riskitason korkeana. Mahdolliset tappioodotukset ovat lyhyellä aikavälillä keskittyneet muutamiin yksittäisiin yhtiöihin.
Pidemmällä aikavälillä tappioita voi tulla muistakin vastuista.
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Valtiontakuurahaston tulos
Valtiontakuurahaston vuoden 2015 suoriteperusteinen tulos oli 7.514.656,17 euroa
ylijäämäinen (vuonna 2014 tulos oli noin 6.780.549,69 milj. euroa ylijäämäinen).
Tilikauden suoriteperusteinen ylijäämä on 7,5 milj. euroa ja tilikaudelle laadittu
talousarvio oli 0,1 milj. euroa ylijäämäinen, jolloin poikkeamaksi muodostui -7,4
milj. euroa. Poikkeama johtui takaisinperinnän positiivisesta kehityksestä.
Takaisinperintäsaamisten määrä on kasvanut 2,0 milj. euroa kun talousarviossa sen
ennustettiin pienenevän 3,9 milj. euroa. Merkittävimpiä syitä eroon on USD-kurssin
vahvistuminen euroon nähden yli 10 %, Kuuban takaisinperintäsaamisten
arvostusprosentin korotus nollasta 10%:iin sekä Kenian saamisten arvostusprosentin
korotus 40%:sta 60%:iin. Kummankin korotuksen perusteena on maiden positiivinen
kehitys velkojien näkökulmasta. Kuuban ja Yhdysvaltojen suhteiden lämmettyä
toiveita on kauppasaarron purkamiseen ja Kuuban aseman kansainväliseen
normalisoitumiseen. Kuuba solmi Pariisin klubin kanssa sopimuksen, jossa se
sitoutuu maksamaan velkojamaille järjestelyyn kuuluvat saamisensa 18 vuoden
aikana. Kenia on puolestaan noussut Maailmanpankin luokituksessa alhaisen
tulotason ryhmästä alhaisen keskitulon ryhmään hoitaen velkojaan
vakautussopimuksen mukaisesti.
Valtiontakuurahastolla oli Pariisin klubissa neuvoteltu vakautussopimus kahdeksan
maan kanssa. Näiden sopimusten arvo tilikauden lopussa on 203 milj. euroa, josta
valtiontakuurahaston osuus on 167 milj. euroa. Kaikki sopimusten mukaiset
pääomalyhennykset ja korot maksettiin valtiontakuurahastolle vuonna 2015. Näiden
sopimusten lisäksi rahastolla on kahdenvälinen velkajärjestely Korean
kansantasavallan kanssa. Korean tasavallan ja velkajärjestelyiden ulkopuolisten
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poliittisen riskin maiden takaisinperintäsaamisten määrä oli vuoden lopussa 68 milj.
euroa, josta rahaston osuus on 61 milj. euroa. Poliittisen riskin saamisten
maakohtaiset arvostusprosentit ovat säilyneet samana kuin vuonna 2014 lukuun
ottamatta Kuuban (nostettu 0:sta 10 prosenttiin) ja Kenian (nostettu 40:stä 60
prosenttiin). Kaupallisen riskin takaisinperintäsaamiskanta on aktiivisessa
seurannassa ja lähtökohtana on, että siinä on vain perintäkelpoiset saamiset.
Saamiskannan nimellisarvo oli vuoden lopussa 12,8 milj. euroa ja kirjanpitoarvo 1,3
milj. euroa.
Valtiontakuurahastosta maksetaan hallinnointipalkkio Finnveralle
valtiontakuurahaston takaisinperintäsaamista ja vastuiden kannan hoitamisesta
sopimuksen mukaan (180.000/vuosi + alv) vuosipalkkio.
Valtiontakuurahastossa oli vuoden 2015 lopussa varoja 660.531.559, 33 euroa eli
noin 660,5 miljoonaa euroa.
Tarkemmat tilinpäätöstiedot rahastosta löytyy liitteenä olevasta tilinpäätöksestä.
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Esitys
Esitetään, että valtioneuvosto vahvistaisi valtiontakuurahaston tilinpäätöksen ajalta
1.1. - 31.12.2015. Rahaston toimintavuoden suoriteperusteinen tulos on 7.514.656,17
euroa ylijäämäinen.

