Vientikaupan rahoitus
yrityksen kilpailueduksi
Finnvera vientikaupan takaajana
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Finnvera lyhyesti
Mikä?

Mitä?

Suomen valtion omistama
erityisrahoitusyhtiö

Pk-yrityksen viennin käyttöpääoman rahoitus

Suomen vientitakuulaitos (ECA)
– suomalaisen viennin edistäminen

– Toimitusvakuudet

Vastikkeellisia vientitakauksia ja vientitakuita
– vastuukanta 24.6 mrd. € ja takuita yli 80
maahan
Ei kilpaile yksityisten pankkien tai
luottovakuuttajien kanssa, vaan täydentää
rahoitusmarkkinaa

2

– Valmistusaikainen rahoitus
– Kansainvälistyminen
Ostajariskin hallinta ja ostajarahoitus
Finnvera on vienninrahoituksessa
luottoriskin takaaja
Takuilla voidaan kattaa poliittisia ja
kaupallisia riskejä

Ostajarahoitus ja Finnveran vientitakuut
1. Laskulla maksuaikaa ostajalle
Laskusaatavan luottovakuutus – vientisaatavatakuu
Myös valmistusaikaisen riskin kattaminen

2. Remburssilla maksuaikaa ostajalle
Remburssin diskonttaus pankissa – remburssitakuu

3. Vekselillä maksuaikaa ostajalle
Vekselin diskonttaus pankissa – vekselitakuu

4. Suora luotto ulkomaiselle ostajalle – Tulossa!
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Vientisaatavatakuu – luottovakuutus
Laskusaatavan luottovakuutus viejälle lyhyen maksuajan vientikaupassa
Takuu kattaa ulkomaisesta ostajasta ja ostajan maasta aiheutuvat luottoriskit takuukate on yleensä 90 %

Takuumaksuun vaikuttavat ostajan ja ostajan maan luottokelpoisuus ja riskiaika
Takuita ei normaalisti voi myöntää läntisiin teollisuusmaihin valtiotukisääntöjen takia
– EU:n komission myöntämä poikkeuslupa 12/2021 saakka: luottovakuutusta voidaan tehdä
läntisiin teollisuusmaihin ja EU-maihin, vientiä voi tapahtua kesäkuun 2022 loppuun

Takuun myöntämisen edellytyksiä:
– Ostajan maa

– Ostajan luottokelpoisuus
– KYC
– Viejän kotimaisuusaste
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Luottovakuutus – factoring
Takuuta voidaan käyttää vakuutena pankille
lasku

Viejä

90 päivän maksuaika

Vientisaatava-takuu

laskujen diskonttaus
(factoring)

Ulkomainen
ostaja

maksu

korvausoikeuksien siirto

Finnvera
5

Viejän pankki

Luottoriskitakuu – turva valmistuksen
ajalle
Syntyneiden valmistuskustannusten vakuuttaminen siltä varalta, että kauppa peruuntuu
viejästä riippumattomista syistä valmistusaikana
Suomesta laitevalmistaja, joka on saanut 3 m€:n laitekaupan Saksaan. Toimitusaika 9 kk
suunnittelun aloituksesta
–

Maksuehdot, joissa kustannuksia sitoutuu valmistusajalla paljon ennen maksupostien kotiutumista

Finnvera voi myöntää luottoriskitakuun, joka kattaa omakustannushinnan valmistusajalta
vielä laskuttamattomista eristä

Kattaa mm. sitovat ostot ja komponenttitilaukset, valmistusajan palkat
Mahdollistaa suurempienkin (ja riskisimpien) kauppojen tarjoamisen
Sopii räätälöidylle tuotteelle, realisointivelvoite
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Vekselitakuu – maksuaikaa ostajalle
Suomesta laitevalmistaja, joka on saanut 300 t€:n kaupan Ruotsiin
Asiakas edellyttänyt vuoden maksuaikaa toimitukselle
Ratkaisuna vekselirahoitus
–
–
–
–

Viejän pankki myönsi vekselin, josta Finnvera takaa 90%
Vekseli voimaan toimituserän yhteydessä – vekselin maksupäivä tulevaisuudessa  viejä voi
kuitenkin diskontata vekselin rahat heti itselleen omasta pankistaan
Ostajan takaisinmaksu kerralla vuoden jälkeen
Takuuhinta 1 % kauppasummasta

Vekselin etuina yksinkertaisuus
ja riippumattomuus
kauppasopimuksesta,
käteiskauppa viejälle,
ostaja saa pitkän maksuajan

Vientikaupan rahoituspaja
Viennistä kasvua hakevan pk-yrityksen
avainhenkilöille

Agenda:

Tavoitteena tarjota pk-yritykselle
työkaluja vientimyynnin kehittämiseen

– Pk-yrityksen käyttöpääoma ja
vakuudet

Yrityksen oman pankin tai
luottovakuuttajan edustajat tervetulleita

– Vientiin soveltuvat rahoitusratkaisut

Pajan järjestäminen on maksutonta
Finnveran asiakaspalvelua

– Ostajarahoitus ja luottoriskin hallinta

– Viennin luottopolitiikan kehittäminen
Ota yhteyttä!
Marjo Seppälä, rahoituspäällikkö
puh 029 460 2811
marjo.seppala@finnvera.fi
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