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Kuntarahoitus oyj:n tilinpäätöstiedote 

1.1. – 31.12.2010

Korkokate kasvoi 78,7 miljoonaan euroon (2009: 50,6 •	
miljoonaa euroa). Kasvua edelliseen vuoteen oli 56 %.
Konsernin liikevoitto oli 58,3 miljoonaa euroa (2009: 33,7 •	
miljoonaa euroa). Liikevoitto kasvoi lähes 73 % edelliseen 
vuoteen verrattuna.
Konsernin tase kasvoi 38 % 20 047 miljoonaan euroon •	
(2009: 14 557 miljoonaa euroa). 
Konsernin riskinkantokyky pysyi edelleen vahvana, vaka•	
varaisuussuhde oli vuoden lopussa 19,28 % (2009: 20,17 
%) ja ensisijaisten omien varojen vakavaraisuussuhde oli 
13,92 % (2009: 14,12 %).
Varainhankintaa tehtiin vuoden 2010 aikana 6 504 miljoo•	
naa euroa (2009: 5 789 miljoonaa euroa). Varainhankinnan 
kokonaismäärä kasvoi 17 162 miljoonaan euroon (2009: 
13 218 miljoonaa euroa).

Luotonanto kasvoi 11 698 miljoonaan euroon (2009: 9 741 •	
miljoonaa euroa). Lainoja nostettiin vuoden aikana 2 842 
miljoonaa euroa (2009: 2 940 miljoonaa euroa). 
Rahoitusleasingtoiminta aloitettiin kesällä 2010. Leasing•	
toiminta keskittyy alkuvaiheessa irtaimen käyttöomaisuu
den vuokraamiseen. 
Sijoitusten kokonaismäärä vuoden 2010 lopussa oli 4 839 •	
miljoonaa euroa (2009: 3 270  miljoonaa euroa). Sijoitus
ten markkinaarvot paranivat edelleen vuoden aikana ja 
käyvän arvon rahasto oli vuoden lopussa 6,7 miljoonaa 
euroa (2009: 12,7 miljoonaa euroa).
Kuntarahoituksen tytäryhtiön Inspiran liikevaihto kasvoi 51 % •	
2,2 miljoonaan euroon (2009: 1,5 miljoonaa euroa). Liikevoit
to vuoden 2010 lopussa oli 0,4 miljoonaa euroa, joka oli 43 % 
korkeampi kuin edellisvuonna (2009: 0,3 miljoonaa euroa).

  31.12.2010  31.12.2009

Korkokate (milj. €)  78,7 50,6

Liikevoitto (milj. €)  58,3 33,7

Uusi luotonanto (milj. €)  2 842 2 940

Uusi varainhankinta (milj. €)  6 504 5 789

Taseen loppusumma (milj. €)  20 047 14 557

Omat varat (milj. €)  245,9 207,7

Vakavaraisuussuhde-%  19,28 20,17

Ensisijaisten omien varojen vakavaraisuussuhde -%  13,92 14,12

Oman pääoman tuotto-% (ROE)  28,42 27,84

Kulu-tuotto-suhde  0,23 0,31

Kuntarahoitus Oyj on kuntien, Kevan ja Suomen valtion yhdessä omistama luottolaitos ja Kuntarahoituskonsernin emoyhtiö.

Julkaisuvapaa 18.2.2011

avainlukuja (konserni)

Kuntarahoituksella ennätysvuosi
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Toimitusjohtaja Pekka Averio kommentoi tilikautta:
”Kuntarahoitus oli vuonna 2010 edelleen asiakassektorin
sa suurin rahoittaja. Yhtiön varainhankinta onnistui erittäin 
hyvin, asiakasrahoituksen määrä kasvoi merkittävästi ja tulos 
parani edellisvuodesta selvästi. 

Kilpailutilanteeseen kuntasektorin ja valtion tukeman 
asuntotuotannon rahoituksessa on viime vuosina vaikuttanut 
pankkien vähäinen rahoitustarjonta eikä tilanne tältä osin tulle 
lähivuosina muuttumaan. Yhtiö on siksi erittäin tärkeässä 
asemassa varmistaessaan asiakkaidensa rahoituksen myös epä
varmoina aikoina.

Kuntarahoitus kehittää jatkuvasti palveluitaan asiakaskun
tansa tarpeiden mukaan. Tästä hyvänä esimerkkinä on vuoden 
2010 aikana aloitettu rahoitusleasingtuotteiden tarjoaminen 
käyttöomaisuusinvestointien hankintoihin. Palvelujamme 
tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan, ja kehittymällä asiak
kaidemme tarpeiden mukaisesti, voimme menestyä edelleen 
myös tulevaisuudessa.”

Luottoluokitukset
Kuntarahoituksen luottoluokitukset
Yhtiön pitkäaikaisen varainhankinnan luottoluokitukset ovat 
parhaat mahdolliset:
Moody’s Investors Service  Aaa (vakaa) 
Standard & Poor’s AAA (vakaa)

Yhtiön lyhytaikaisen varainhankinnan luottoluokituksiksi on 
vahvistettu parhaat mahdolliset:
Moody’s Investors Service P1 (vakaa)
Standard & Poor’s  A1+ (vakaa)

Kuntien takauskeskuksen luottoluokitukset
Yhtiön varainhankinnan takaavalla Kuntien takauskeskuksella 
pitkäaikaisen varainhankinnan luottoluokitukset ovat parhaat 
mahdolliset:
Moody’s Investors Service  Aaa (vakaa)
Standard & Poor’s AAA (vakaa)

Toimintaympäristö vuonna 2010
Vuoden 2010 aikana koko läntistä taloutta horjutti euroalueen 
valtionvelkakriisi. Epävarmuudesta huolimatta talouskasvu oli 
voimakasta euroalueen keskeisissä maissa, etenkin Saksassa, 
kun taas USA:ssa ja Japanissa talouskasvu hidastui.  Keskus
pankit ovat jatkaneet erittäin löysää rahapolitiikkaa pitämällä 
ohjauskorot ennätyksellisen alhaalla. USA:n ja Euroopan kes
kuspankit ovat lisäksi pyrkineet elvyttämään taloutta massii
visilla pitkien velkakirjojen tukiostoilla. Tämä johti pitkien 
korkojen voimakkaaseen laskuun vuoden 2010 aikana. 

Baselin pankkivalvontakomitean ja EU:n komission eh
dottamat muutokset likviditeetti ja vakavaraisuussäännös
töihin sekä luottolaitosdirektiiviin ovat olleet vuonna 2010 
keskustelun aiheina rahoitusmarkkinoilla. Uusien sääntöjen 

tullessa voimaan ehdotetun kaltaisina kiristäisivät ne luotto
laitosten toimintaedellytyksiä merkittävästi. Kuntarahoitus on 
pyrkinyt aktiivisesti arvioimaan uuden sääntelyn vaikutuksia 
ja varautumaan niihin.

Finanssikriisin vaikutus suomalaisten kuntien talouteen 
on ollut oletettua vähäisempää. Kuntien verotulojen ker
tymä vuonna 2010 oli ennakoitua parempi. Kuntien osuus 
yhteisöverosta on vielä väliaikaisesti korotettu 22 prosentis
ta 32 prosenttiin (v. 2009  2011). Kunnallisveroprosenttien 
korotusten sekä ansiotulopohjan laajentumisen seurauksena 
kunnallisverokertymä kasvoi merkittävästi arvioidusta. Myös 
kiinteistöverorajojen korotukset nostivat kiinteistöverotilityksiä. 
Kuntatalouden ennakoitua parempaan kehitykseen on myös 
vaikuttanut toimintamenojen kasvun hidastuminen, joka on 
ollut mahdollista kustannustason aiempaa pienemmän kasvun 
vuoksi. Ennakoitua paremmasta taloustilanteesta huolimatta 
kuntien rahoitustarve kasvoi jonkin verran vuoden 2010 aikana 
edelliseen vuoteen verrattuna. Vaikka lyhyen aikavälin kehitys 
on ollut positiivista, julkistaloudella on edelleen ratkaistavana 
pidemmän aikavälin taloudelliset ja rakenteelliset haasteet.

Vapaarahoitteinen asuntotuotanto elpyi ennustettua no
peammin. Valtion tukema asuntotuotanto laski vuoden 2009 
ennätyskorkeista tasoista. Se on kuitenkin säilynyt pitkän 
aikavälin keskiarvon yläpuolella. Myös asuntolainojen uu
delleenrahoitus väheni vuonna 2010 verrattuna edelliseen 
vuoteen. 

Konsernin tulos ja tase
Konsernin liikevoitto oli hyvä. Liiketoiminnan kasvu jatkui 
ja tilikauden liikevoitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 
58,3 miljoonaa euroa (2009: 33,7 miljoonaa euroa). Konser
nin korkokate parani vuoden 2010 aikana 56 % ollen 78,7 
miljoonaa euroa (2009: 50,6 miljoonaa euroa).

Kuntarahoituksen liikevoitto oli 58,0 miljoonaa euroa 
(2009: 33,0 miljoonaa euroa). Liikevoittoa paransivat edel
lisvuodesta liiketoiminnan volyymin kasvu, hyvin onnistunut 
varainhankinta, onnistunut taseen hallinta ja omien jouk
kovelkakirjalainojen takaisinostot. Takaisinostoista tuloutui 
vuoden aikana 8,9 miljoonaa euroa (2009: 5,8 miljoonaa 
euroa). Kuntarahoituksen tytäryhtiön, Inspiran, liiketoiminta 
kasvoi edelleen ja liikevoitto vuodelta 2010 oli 0,4 miljoonaa 
euroa (2009: 0,3 miljoonaa euroa).

Konsernin liiketoiminnan kulut kasvoivat 16 % vuoden 
2010 aikana 14,9 miljoonaan euroon (2009: 12,8 miljoonaa 
euroa). Kulujen kasvu johtui pääasiassa liiketoiminnan volyy
min sekä henkilömäärän kasvusta. 

Hallintokulut olivat 10,2 miljoonaa euroa (2009: 9,0 
miljoonaa euroa), josta henkilöstökulut olivat 6,9 miljoonaa 
euroa (2009: 6,0 miljoonaa euroa). Aineellisten ja aineetto
mien hyödykkeiden poistot olivat 0,6 miljoonaa euroa (2009: 
0,4 miljoonaa euroa). Liiketoiminnan muut kulut olivat 4,1 
miljoonaa euroa (2009: 3,3 miljoonaa euroa).
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Taseen kasvu jatkui merkittävänä vuoden 2010 aikana ja 
taseen loppusumma tilikauden lopussa oli 20 047 miljoonaa 
euroa, kun se edellisen vuoden lopussa oli 14 557 miljoonaa 
euroa. Tase kasvoi edellisvuodesta 38 %. Valtaosa taseen ke
hityksestä johtui liiketoiminnan kasvusta sekä johdannaisten ja 
velkojen arvostusmuutoksista muiden valuuttojen vahvistuessa 
suhteessa euroon.

Vakavaraisuus
Konsernin vakavaraisuussuhde oli vuoden 2010 lopussa 19,28 
%, kun se vuoden 2009 lopussa oli 20,17 %. Ensisijaisten 
omien varojen vakavaraisuussuhdeluku oli 13,92 % (2009: 
14,12 %). Konsernin omat varat olivat vuoden lopussa 245,9 
miljoonaa euroa (2009: 207,7 miljoonaa euroa), kun omien 
varojen vähimmäisvaatimus oli 102,0 miljoonaa euroa (2009: 
82,4 miljoonaa euroa). Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus 
sitoi eniten konsernin omia varoja, 94,2 miljoonaa euroa 
(2009: 77,6 miljoonaa euroa).

Liiketoiminnot
Varainhankinta
Vuotta 2010 on edelleen leimannut markkinoiden rauhatto
muus. Pohjoismaiden hyvät luottoluokitukset sekä rahoitus
kriisissä tahriintumaton maine ovat lisänneet entisestäänkin 
sijoittajien kiinnostusta Kuntarahoituksen liikkeeseen laske
miin joukkovelkakirjoihin. Suomen ja sen julkisen sektorin 
maine rahoitusmarkkinoilla on hyvä taloutemme haasteista 
huolimatta.

Kuntarahoitus teki vuonna 2010 varainhankintaa euro
määräisesti laskettuna enemmän kuin koskaan aiemmin. Kan
sainvälisillä varainhankintamarkkinoilla tehtiin yhteensä 229 
järjestelyä (2009: 216). Varainhankinnan järjestelyistä lähes 
kolme neljäsosaa oli strukturoituja järjestelyjä.

Kuntarahoituksen varainhankinnasta erittäin merkittävä 
osuus tulee kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta. Erityisesti 
Aasia oli edelleen tärkeä alue Kuntarahoituksen varainhan
kinnalle, mistä aiempien vuosien tapaan Japani ja Taiwan 
muodostivat suurimmat markkinat. Euroopassa merkittävin 
markkinaalue oli Sveitsi ja euroalueella Saksa. Myös Pohjois
maista on löytynyt kiinnostusta yhtiön joukkovelkakirjoihin. 
Aktiivinen sijoittajayhteistyö on lisännyt yhtiön tunnettavuut
ta eri markkinoilla ja varainhankinnan lähteiden hajautus on 
osoittautunut onnistuneeksi strategiaksi epävakailla markki
noilla. Varainhankinnan kustannustaso on onnistuttu pitämään 
kilpailukykyisellä tasolla haasteista huolimatta.

Pitkäaikaista varainhankintaa vuonna 2010 tehtiin 6 504 
miljoonaa euroa (2009: 5 789 miljoonaa euroa), josta Kun
taobligaatioita oli 35 miljoonaa euroa (2009: 86 miljoonaa 
euroa). Lyhytaikaisia velkasitoumuksia (KVS) laskettiin liik
keelle vuonna 2010 1 566 miljoonaa euroa (2009: 2 218 
miljoonaa euroa). Koko varainhankinnan määrä oli vuoden 
lopussa 17 162 miljoonaa euroa (2009: 13 218 miljoonaa 

euroa). Tästä euromääräistä oli 15 % (2009: 26 %) ja valuut
tamääräistä 85 % (2009: 74 %).

Asiakasrahoitus
Kuntasektorin lainakysyntä jatkui vilkkaana myös vuoden 
2010 aikana. Kuntarahoituksen saamien lainatarjouspyyntö
jen kokonaismäärä vuonna 2010 pieneni 19 % vuoteen 2009 
verrattuna. Yhtiö sai tarjouspyyntöjä yhteensä 3 735 miljoonaa 
euroa (2009: 4 630 miljoonaa euroa), joista se voitti 2 675 mil
joonaa euroa (2009: 3 578 miljoonaa euroa) eli 80 % käymistään 
tarjouskilpailuista. Kuntien ja kuntayhtymien tarjouksia voi
tettiin 1 422 miljoonaa euroa (2009: 1 353 miljoonaa euroa), 
kuntayhtiöiden 326 miljoonaa euroa (2009: 626 miljoonaa 
euroa) ja asuntoyhteisöjen 927 miljoonaa euroa (2009: 1 599 
miljoonaa euroa). 

Pitkäaikainen antolainakanta oli vuoden 2010 lopussa 11 698 
miljoonaa euroa (2009: 9 741 miljoonaa euroa). Lainakanta 
kasvoi 20 % edellisestä vuodesta. Uusia lainoja nostettiin lä
hes yhtä paljon kuin vuonna 2009, 2 842 miljoonalla eurolla 
(2009: 2 940 miljoonaa euroa).

Vuoden 2010 alkupuolella Kuntarahoitus aloitti leasing
rahoituspalveluiden tarjoamisen kunnille, kuntayhtymille sekä 
kuntien omistamille tai määräysvallassa oleville yhtiöille. Al
kuvaiheessa leasingrahoitustoiminta on keskittynyt irtaimen 
käyttöomaisuuden vuokraamiseen. Leasingtoiminnan tavoit
teena on tuoda leasingmarkkinoille lisää vaihtoehtoja ja läpinä
kyvyyttä. Toiminnan käynnistämiseen tarvittavat rekrytoinnit 
ja järjestelmäinvestoinnit on tehty vuoden 2010 aikana.

Vuonna 2010 alhainen korkotaso ja alhaisemmat asia
kasmarginaalit houkuttelivat asiakkaita lyhytaikaisen rahoi
tuksen käyttöön. Vuoden 2010 lopussa Kuntarahoituksen 
kanssa sovittuja kuntatodistus ja kuntayritystodistusohjelmia 
oli yhteensä 2 623 miljoonaa euroa (2009: 2 426 miljoo
naa euroa). Yhtiön taseessa oli kuntien ja kuntien yritysten 
liikkeeseen laskemia kunta ja kuntayritystodistuksia vuoden 
lopussa 581 miljoonaa euroa (2009: 516 miljoonaa euroa), 
ja koko vuoden aikana asiakkaat hankkivat rahoitusta ly
hytaikaisilla ohjelmilla 6 420 miljoonaa euroa (2009: 5 013 
miljoonaa euroa).

Sijoitustoiminta
Kuntarahoituksen sijoitustoiminta on etukäteisvarainhankin
nan sijoittamista likvideihin, hyvän luottoluokituksen omaa
viin rahoitusinstrumentteihin, joilla turvataan liiketoiminnan 
jatkuminen kaikissa markkinatilanteissa. Yhtiön likviditeetti
politiikan mukaisesti sijoitussalkun koon tulee vastata vähin
tään liiketoiminnan seuraavan kuuden kuukauden likvidi
teettitarvetta.Vuoden 2010 lopussa sijoitusten kokonaismäärä 
oli 4 839 miljoonaa euroa (2009: 3 270 miljoonaa euroa) 
ja kaikkien sijoitusten keskimääräinen luottoluokitus AA+ 
(2009: AA+). Salkun luottoriskin duraatio oli vuoden 2010 
lopussa 2,38 vuotta (2009: 2,22 vuotta).
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Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy
Inspira tarjoaa rahoituksen neuvontapalveluja julkiselle sek
torille niin investointien toteuttamisessa kuin yritys ja omai
suusjärjestelyissä. Inspiran tilikauden liikevaihto kasvoi 51 % 
ja se oli 2,2 miljoonaa euroa (2009: 1,5 miljoonaa euroa). 
Tilikauden liikevoitto oli 0,4 miljoonaa euroa edellisen tili
kauden liikevoiton ollessa 0,3 miljoonaa euroa. 

Riskienhallinta
Yhtiön riskiasemassa ei tapahtunut olennaisia muutoksia 
vuoden 2010 aikana. Riskit pysyivät asetettujen limiittien 
puitteissa ja yhtiö arvion mukaan riskienhallinta on täyttänyt 
sille asetetut vaatimukset. 

Näkymät vuodelle 2011
Antolainauksen kysynnän arvioidaan jatkuvan vuonna 2011 
edelleen vahvana, lähes vuoden 2010 tasolla. Kuntasektorin 
investointien odotetaan säilyvän korkealla tasolla. Erityisesti 
sairaanhoitopiirien kuntayhtymillä tulee olemaan isoja kiinteis
tö ja laiteinvestointeja. Kuntien yhtiöiden suurin rahoituksen 
tarve on edelleen energiayhtiöillä sekä vesihuollon hankkeissa. 
Kasvaneen vapaarahoitteisen asuntotuotannon vuoksi luotonan
non valtion tukemaan asuntorahoitukseen odotetaan edelleen 
laskevan viimevuotisesta tasosta. Kilpailutilanteeseen ei odoteta 
suuria muutoksia verrattuna viime vuoteen.

Kuntarahoituksen rahoitusleasingtoiminnan odotetaan 
kasvavan vuonna 2011 leasingtoiminnan toisen toimintavuo
den aikana. Kuntien ja kuntayhtymien leasingin kysynnän 
nähdään jatkuvan viime vuoden kaltaisena. Erityisesti sai
raanhoitopiireillä ja energiayhtiöillä on merkittäviä hankkeita, 
joissa perinteisten taselainojen lisäksi myös leasingtuotteilla 
on kysyntää. Myös kuntien liikelaitosten yhtiöittämisissä ja 
rakennejärjestelyissä nähdään merkittävää potentiaalia rahoi
tusleasingille.

Yhtiön erinomaisen luottoluokituksen, Suomen julki
sen sektorin hyvän taloudellisen tilanteen ja yhtiön hyvän 
varainhankintaaseman ansiosta Kuntarahoituksen rahoituksen 
saatavuudessa ei nähdä ongelmia. Varainhankinnan määrän 
oletetaan pysyvän vuoden 2010 tasolla.

Tulevat vakavaraisuussääntelymuutokset vaikuttanevat 
monin tavoin yhtiön toimintaan. Sääntelyn kehitystä seurataan 
aktiivisesti ja samalla edistetään toimenpiteitä, joilla voidaan 
varmistaa yhtiön toimintaedellytykset uuden vakavaraisuus
direktiivin tullessa voimaan. 

ITstrategian pohjalta tehdyn toimenpidesuunnitelman 
toteutus alkaa Kuntarahoituksessa vuonna 2011. Tavoittei
siin pääsemiseksi ITkehityspanokset suunnataan pääasiassa 
järjestelmien ja palveluiden kehittämiseen. Kehitysprojekti 
aloitetaan tekemällä arkkitehtuurisuunnitelma järjestelmäke
hityksen pohjaksi.

Inspiran toiminnan odotetaan kasvavan vuonna 2011. Pai
neiden julkisen sektorin toiminnan tehostamiseksi uskotaan 
kasvavan edelleen ja tarpeet kohdistuvat erityisesti kuntasek
torin toimintojen uudelleenjärjestelyihin. Toimintaympäristön 
vuonna 2011 nähdään olevan suotuisa Inspiran tarjoamille 
palveluille.

Konsernin kannattavuuden odotetaan säilyvän myös 
vuonna 2011 nykyisellä hyvällä tasolla.

Hallituksen voitonjakoehdotus tilikaudelta 2010
Kuntarahoitus Oyj:n voitonjakokelpoiset varat ovat 9 806 992,91 
euroa, josta tilikauden voitto on 9 773 899,41 euroa. Hal
litus esittää yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat 
käytetään jakamalla osinkoa 0,25 eur/osake vuodelta 2010 
eli yhteensä 9 765 949,50 euroa ja yhtiön omaan pääomaan 
jätetään 41 043,41 euroa.

Tilinpäätös vuodelta 2010 on saatavilla yhtiön kotisivuilla 
(www.kuntarahoitus.fi) 2.3.2011 alkaen.

Kuntarahoitus Oyj

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Pekka Averio, 
puh. 09 6803 6211, 0500 406 856
Varatoimitusjohtaja Esa Kallio, 
puh. 09 6803 6231, 050 337 7953
Johtaja Marjo Tomminen, 
puh. 09 6803 5665, 050 386 1764
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tase
EUR     31.12.2010 31.12.2009

VARAT

Käteiset varat  35 502 783,31 40 484 136,91

Saamiset luottolaitoksilta  36 053 182,53 87 321 308,95   

Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä  11 706 412 906,27 9 740 501 908,40 

Saamistodistukset  5 420 237 793,92 3 785 444 184,48                      

Osakkeet ja osuudet  27 219,06 27 219,06         

Johdannaissopimukset  2 634 014 984,96 730 326 574,15                      

Aineettomat hyödykkeet  1 464 145,81 708 268,31

Aineelliset hyödykkeet  1 485 462,47 1 318 607,71

Muut varat  1 984 763,93 273 049,02

Siirtosaamiset ja maksetut ennakot  207 555 556,99 166 624 356,00                

Laskennalliset verosaamiset  2 337 550,00 4 461 452,00

VARAT YHTEENSÄ 20 047 076 349,25 14 557 491 064,99
                                               

VELAT JA OMA PÄÄOMA                                           

VELAT                                               

Velat luottolaitoksille  2 613 258 982,50 1 033 350 139,54

Velat yleisölle ja julkisyhteisöille  984 601 185,13 838 910 546,43    

Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat  14 879 260 808,75 11 345 526 182,36

Johdannaissopimukset  916 708 857,67 750 276 986,49             

Muut velat  1 223 063,43 976 737,77

Siirtovelat ja saadut ennakot  362 293 397,17 350 074 640,59

Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla  88 971 777,74 88 576 876,32

Laskennalliset verovelat  29 413 800,00 17 786 600,00

VELAT YHTEENSÄ  19 875 731 872,39 14 425 478 709,50

OMA PÄÄOMA JA MÄÄRÄYSVALLATTOMiEN OMiSTAJiEN OSUUS                                               

Osakepääoma  42 583 195,49 42 583 195,49

Vararahasto  276 711,01 276 711,01

Käyvän arvon rahasto  -6 653 025,18 -12 697 980,60

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto  40 366 099,60 40 366 099,60

Kertyneet voittovarat  94 468 599,24 61 305 710,65

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma  171 041 580,16 131 833 736,15

Määräysvallattomien omistajien osuus  302 896,70 178 619,34                      

OMA PÄÄOMA JA MÄÄRÄYSVALLATTOMiEN OMiSTAJiEN OSUUS YHTEENSÄ 171 344 476,86 132 012 355,49

VELAT JA OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 20 047 076 349,25 14 557 491 064,99

Kuntarahoituskonserni
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tuloslaskelma
EUR     1.1. – 31.12.2010 1.1. – 31.12.2009

Korkotuotot  201 187 397,20 286 985 694,38

Korkokulut  -122 472 786,52 -236 418 823,92

KORKOKATE  78 714 610,68 50 566 870,46

Palkkiotuotot  2 248 794,07 1 176 658,22

Palkkiokulut  -2 315 363,60 -2 352 800,83

Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot  -8 062 474,13 2 920 064,93

Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot  -141 504,61 -2 311 678,45

Suojauslaskennan nettotulos  3 586 465,17 -3 573 334,42

Liiketoiminnan muut tuotot  62 229,79 91 429,29

Hallintokulut  -10 225 078,93 -9 042 405,60

Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä  -574 324,65 -423 919,32

Liiketoiminnan muut kulut  -4 091 058,51 -3 336 867,55

Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot  -900 000,00 0,00

LiiKEVOiTTO   58 302 295,28 33 714 016,73

Tuloverot  -15 192 579,83 -8 836 057,58

TiLiKAUDEN VOiTTO 43 109 715,45 24 877 959,15
 

Tilikauden voiton jakautuminen  

 Emoyrityksen omistajille  42 928 838,09 24 753 984,78

 Määräysvallattomille omistajille  180 877,36 123 974,37

Laaja tuloslaskelma

Tilikauden voitto  43 109 715,45 24 877 959,15

Myytävissä olevat rahoitusvarat (käyvän arvon rahasto):  

 Käyvän arvon muutoksista  7 497 027,36 26 467 728,20

 Tuloslaskelmaan siirretty erä  -93 279,94 -143 072,62

 IAS39 Luokittelun muutoksista  765 110,00 952 820,00

Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot  -2 123 902,93 -7 092 145,00

TiLiKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 49 154 669,94 45 063 289,73
 

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen  

 Emoyrityksen omistajille  48 973 792,58 44 939 315,36

 Määräysvallattomille omistajille  180 877,36 123 974,37
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Vakavaraisuus ja omat varat, konserni (1000 €)  31.12.2010 31.12.2009

OMAT VARAT

Osakepääoma  42 583 42 583

Vähemmistöosuus  303 179

Vararahasto  277 277

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto  40 366 40 366

Edellisten tilikausien voitto  51 540 36 551

Tilikauden voitto  42 929 14 931

./. Osingonjakovaraus  -10 006 

Pääomalainat  11 009 11 177

Aineettomat hyödykkeet  -1 464 -708

Ensisijaiset omat varat yhteensä  177 537 145 356

Käyvän arvon rahasto  -6 653 -12 698

Ylempiin toissijaisiin omiin varoihin luettavat velat,   

joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla  40 000 40 000

Alempiin toissijaisiin omiin varoihin luettavat velat,  

joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla  35 000 35 000

Toissijaiset omat varat yhteensä  68 347 62 302
Omat varat yhteensä  245 884 207 658

Riskipainotetut saamiset, konserni (1000 €)  31.12.2010 31.12.2009

Luottoriski, standardimenetelmä  1 177 113 969 386

Omien varojen vähimmäisvaatimus   

Luottoriski, standardimenetelmä

 Saamiset luottolaitoksilta ja sijoituspalveluyrityksiltä  53 240 40 465

 Katetut joukkolainat  5 036 1 741

 Arvopaperistetut erät  33 400 33 361

 Muut erät  2 493 1 984

Luottoriski, standardimenetelmä yhteensä  94 169 77 551

Markkinariski  - -

Operatiivinen riski, perusmenetelmä  7 839 4 821

Omien varojen vähimmäisvaatimus yhteensä  102 008 82 372

Vakavaraisuussuhde, ensisijainen pääoma, %  13,92 % 14,12 %

Vakavaraisuussuhde, %  19,28 % 20,17 %

Kuntarahoituskonserni

KuNTARAHOiTus Oyj
Antinkatu 3 C, PL 744

00101 Helsinki
puh. (09) 6803 5666
www.kuntarahoitus.fi

etunimi.sukunimi@kuntarahoitus.fi

Vakavaraisuus


