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Statsrådets förbindelse till Finlands Exportkredit Ab om betalning av underskottsersättning 
som gäller exportfinansiering i form av krediter 

Statsrådet har genom sitt beslut i dag, efter att ärendet den 1 februari 2012 förberedelsevis be-

handlades i statsrådets finansutskott, beslutat att med stöd av 7 § i lagen om offentligt understöd-

da export- och fartygskrediter samt ränteutjämning (1543/2011) ge Finlands Exportkredit Ab föl-

jande förbindelse om betalning av underskottsersättning som gäller exportfinansiering i form av 

krediter: 

 

1. Vid exportfinansiering i form av krediter betalar Finlands Exportkredit Ab 

till Finnvera Abp för den finansiering detta bolag har skaffat, ett pris som 

täcker de kostnader som uppstår för Finnvera Abp av anskaffningen och 

förvaltningen av medel för exportfinansieringen i form av krediter (bl.a. 

kostnader för medelanskaffning, likviditetshantering och andra förvalt-

ningskostnader; nedan totalpris). När totalpriset för anskaffning och för-

valtning av medel för exportfinansiering i form av krediter är högre än den 

avkastning som Finlands Exportkredit Abp får av exportfinansieringen i 

form av krediter (inklusive det tillägg på 0,25 % som betalas till bolaget 

vid ränteutjämning), minskad med de kostnader som verksamheten orsakar 

Finlands Exportkredit Ab, uppstår för Finlands Exportkredit Ab ett under-

skott av verksamheten. När totalpriset för medelanskaffningen är lägre än 

den avkastning som Finlands Exportkredit Ab får av exportfinansieringen i 

form av krediter, minskad med de kostnader som verksamheten orsakar 

Finlands Exportkredit Ab, uppstår för Finlands Exportkredit Abp på mot-

svarande sätt ett överskott av verksamheten. Överskottet överförs efter 

godkännandet av mellan- eller årsbokslutet till det fria egna kapitalet i bo-

lagets balansräkning. 

2. Det underskott som har uppstått för Finlands Exportkredit Ab av exportfi-

nansieringen i form av krediter täcks i första hand med Finlands Export-

kredit Ab:s fria egna kapital, till vilket de överskott som eventuellt tidigare 

uppstått av exportfinansiering i form av krediter har överförts.  

3. Underskottsersättningen betalas med statliga medel till den del underskot-

tet på grund av exportfinansiering i form av krediter enligt Finlands Ex-

portkredit Ab:s mellan- eller årsbokslut överstiger bolagets fria egna kapi-

tal.  Genom betalning av underskottsersättning säkerställer man att pris-
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sättningen i systemet är konkurrenskraftig och att Finnverakoncernens so-

liditet bevaras på en tillräcklig nivå (minst 12 procent).  

4. I ett störningsfritt marknadsläge förutsätter en konkurrenskraftig exportfi-

nansiering i form av krediter, vid utlåning med fast ränta en CIRR-ränta 

utan extra marginal. Om det emellertid är så att Finlands Exportkredit Ab:s 

resultat enligt mellan- eller årsbokslutet, till följd av det allmänna läget på 

finansmarknaden håller på att bli förlustbringande och om konkurrensläget 

i förhållande till konkurrentländernas offentliga finansiärer gör det möjligt 

att använda CIRR-ränta utökad med en marginal, kan Finlands Exportkre-

dit Ab för att förhindra att ett underskott uppstår, sätta räntan högre än 

CIRR-räntan vid utlåning med fast ränta.    

5. När års- eller mellanbokslutet har godkänts gör Finlands Exportkredit Ab 

en framställning till arbets- och näringsministeriet om betalning av under-

skottsersättning. Till framställningen ska fogas en behövlig utredning. I ut-

redningen ska ingå åtminstone det fastställda mellan- eller årsbokslutet, 

specifikation av det belopp som ska ersättas och annan information som 

behövs för betalningen av underskottsersättningen.  

6. Underskottsersättningen betalas till Finlands Exportkredit Ab från det 

moment i statsbudgeten som gäller räntestöd till export- och fartygskredi-

ter (förslagsanslag) efter att arbets- och näringsministeriet har fattat ett er-

sättningsbeslut. 

7. Om Finnverakoncernens soliditet till följd av exportfinansiering i form av 

krediter försvagas, ser man till att Finnverakoncernens och Finnvera Abp:s 

soliditet bevaras på en tillräcklig nivå (minst 12 procent) genom att vid 

behov kapitalisera Finnvera Abp via statsbudgeten. 

8. Finlands Exportkredit Ab är skyldigt att kvartalsvis underrätta arbets- och 

näringsministeriet om medelräntan för medelanskaffning och utlåning vid 

exportfinansiering i form av krediter samt att årligen efter att årsbudgeten 

godkänts ge en uppskattning om nästa års resultat av exportfinansieringen 

i form av krediter samt om utvecklingen av läget på finansmarknaden som 

påverkar bolagets verksamhet. 
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