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Hankekate %

Riskitaso

~ 20 %

Rakentaminen Sovittujen 
lisävastuiden 

ottaminen

Väliaikainen 
omistaminen

Omakehitteiset
hankkeet

Omaperus-
teiset
hankkeet

Omaperusteisten 
hankkeiden 
omistaminen

Pidempiaikainen 
omistus

Rakentaminen

~ 15 %

~ 10%

Hankemuodon vaikutus tuottoon, riskiin ja 
rahoitukseen

=> Positiivinen 
kassavirta

Kehittämisen 
kustannukset
Vähäinen 
rahoitustarve

Kehittämisen 
kustannukset
Kehittämisen  ja 
rakentamisen rahoitus

Kehittämisen 
kustannukset
Projekti- ja 
sijoittajarahoitus
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Loppusijoittajamarkkinan hallinta
• Loppusijoittajan tuottovaade (yield) -% 

=> myyntiarvo 
• Oma sijoittajamyynti

Hankepääoman hallinta
• Projektirahoitus (velkapääoma)
• SRV:n oma sijoituskapasiteetti
• Co-investor -ratkaisut
• Sijoitusyhtiöratkaisut
• Jälleenrahoitus toimintakauden aikana

Tehokas rakentaminen 
• Eur/m2, rakennuskustannukset, 

laatu ja toteutusaika
• Skaalautuva liiketoimintamalli

Vuokratulojen hallinta
• Eur/m2
• Kiinteistöjen vuokraaminen
• Vahva vähittäismyyntiosaaminen
• Ostoskeskusten manageeraus 

Venäjällä

Oma hankekehitys
• Tonttien hankinta, kaavoitus
• Konseptit ja liiketoimintaosaaminen
• Kohdemarkkinoina Suomi ja Venäjä

SRV MalliSRV Malli

Avainosaaminen kiinteistökehittämisessä
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Pankkirahoitus ja omavaraisuustavoite

Konsernin rahoitus perustuu pitkäjänteiseen, yhtenäisin ehdoin 
toteutettuun rahoitusyhteistyöhön vakavaraisten pankkien kanssa

- Kaikilla SRV:n yhteistyöpankeilla on vahva luottoluokitus 
(S&P: AA- – A-; Moody’s: AA3–A3)

- SRV-konsernin lainanotto perustuu yhdenmukaisiin rahoitusehtoihin 
- Yhteistyöpankkien kanssa toteutettu SRV:n 100 M€ sitova lainalimiitti erääntyy 

joulukuussa 2015. Järjestelyä edeltävä vastaava lainalimiittijärjestely 
jälleenrahoitettiin nykyisten yhteistyöpankkien kanssa 6/2012

Omavaraisuusastetavoite vähintään 30 %
- SRV:n lainojen taloudellisena sopimus-

ehtona on omavaraisuusaste, joka 
raportoidaan myös perustajaurakointi-
kohteiden osalta osatuloutukseen 
perustuvana tunnuslukuna

- SRV:n osatuloutukseen perustuva 
omavaraisuus oli 40,4 % (30.9.2013).
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Velkarakenne ja rahoitusreservit
Velkarakenne 31.12.2012

- Lyhytaikainen velka koostuu yritystodis-
tuksista ja rahoituslaitoksilta otetuista, 
erääntyvistä lainoista. Maksuvalmius-
luottojärjestelyt kattavat täysin liikkeelle 
lasketut yritystodistukset

- Pitkäaikainen velka koostuu yhtiö-
lainoista (20+ vuoden laina-aika) ja 
rahoituslaitoksilta otetuista lainoista

Pitkäaikaiset rahoitusreservit tukevat 
likviditeettiä

- Sitovat maksuvalmiusreservit koostuvat 
100 milj. € syndikoidusta lainasta, joka 
erääntyy vuonna 2015, ja 22,3 milj. €
tililuotoista

- Rahoituskapasiteettia voidaan lisätä 
jälleenrahoittamalla kassavirtoja 
tuottavia projekteja
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Rahoitus- & likviditeettireservit 2009–Q3/2013

Rahoitusreservit 148 milj. € (Q3/13)
- Rahoitusreservit koostuvat rahavaroista 

sekä nostamattomista sitovista 
luottojärjestelyistä ja limiiteistä 

- Reservit koostuvat pääosin nostamat-
tomista lainajärjestelyistä. Tämä  
vähentää sijoittamisen vastapuoliriskiä ja 
mahdollistaa pienen tehokkaan 
rahoitusorganisaation

Likviditeettiriski kotimaan omaperus-
teisessa tuotannossa on pieni  

- Kotimaisen omaperusteisen tuotannon 
rakennuskustannukset (36 M€ Q3/13) on 
katettu nostamattomilla projektilainoilla 
ja myyntisaamisilla (42 M€ Q3/13)

- Asuntomyynnin mahdollinen 
hidastuminen ei vaikuta haitallisesti 
SRV:n likviditeettiin
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Rahoitusrakenne ja hybridilainaemissio 
Korottoman velan osuutta on 
kasvatettu rahoituslähteenä 

- Skaalautuva, alihankkijapohjainen 
liiketoimintamalli rajoittaa korottoman 
velan määrää

Hybridilaina paransi omavaraisuus-ja 
nettovelkaantumisastetta

- SRV laski liikkeeseen 45 M€ kotimaisen 
hybridilainan 28.12.2012

- Lainalla ei ole eräpäivää, mutta yhtiöllä 
on oikeus lunastaa se takaisin neljän 
vuoden kuluttua
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SRV Malli ja sen vaikutus rahoituksen 
tunnuslukuihin

A. SRV:n omavaraisuusaste on samaa luokkaa vertaisryhmäyhtiöiden 
kanssa, mutta nettovelkaantumisaste poikkeaa näistä
- SRV:n omavaraisuusaste oli 39,3 % (IFRS, Q3/2013) ja osatuloutettu 

omavaraisuusaste 40,4%
- SRV:n velkaantumisaste oli 103 (Q3/2013)

B. SRV:n omavaraisuus- ja velkaantumisasteisiin vaikuttavat tekijät 
1. SRV:n strategia on lisätä omaperusteista asuntotuotantoa Suomessa 
2. SRV:n skaalautuva liiketoimintamalli vaikuttaa velkaantumiseen ja 

likviditeettiin
3. Sijoitukset omakehitteisiin hankkeisiin, erityisesti Venäjällä
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1. SRV:n strategia on lisätä omaperusteista asuntotuotantoa Suomessa 
• SRV on merkittävä asuntorakentaja Suomessa, yksi viidestä suurimmasta 

- IFRS-standardin luovutuksenmukainen tuloutumisperiaate  pienentää 
omavaraisuusastetta ja kasvattaa velkaantumista, sillä myös myyty tuotanto 
raportoidaan SRV:n taseessa 

• SRV varmistaa omaperusteisen asuntotuotannon rakentamisen rahoituksen 
riittävyyden hyödyntäen asuntokohteiden yhtiölainoja
- SRV rahoittaa rakennushankkeensa jopa 70 % yhtiölainoilla, koska yhtiölainat ovat 

kustannustehokkain pitkäaikaisen rahoituksen muoto
- 70 %:n yhtiölainataso pienentää rahoituksellista riskiä, mikäli asuntomyynti 

hiljenisi yhtiölainojen kattaessa pääosin tuotannon rakennuskustannukset
- Rakenteilla olevan oman tuotannon loppuunsaattamisella on siten vain rajattu 

vaikutus SRV:n likviditeettiin
- Maksuvalmiuden turvaaminen korkealla yhtiölainalla lisää velkaantumisastetta 

rakentamisen aikana

1. Omaperusteiset hankkeet ja rahoituksen 
tunnusluvut
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2. SRV:n skaalautuva liiketoimintamalli vaikuttaa velkaantumiseen ja 
likviditeettiin

• Projektinjohtourakointimalli vähentää korottoman vieraan pääoman osuutta taseessa
- 1) palkka- ja sosiaalikuluvelat, 2) ostovelat, 3) ennakkomaksut ja 4) muu koroton vieras 

pääoma ovat pienempiä kuin SRV:n vertaisryhmällä
- SRV käyttää runsaasti pienyrityksiä alihankkijoina 

• SRV:n tavoite on välttää perinteistä, kiinteähintaista urakointia.  Tällaiset urakat 
myönnetään kiinteillä maksuaikatauluilla

• Projektinjohtourakoinnissa rakentamistarjoukset pyydetään usein alustavilla 
suunnitelmilla. Tämä vaikuttaa maksuaikatauluun ja vähentää ennakkomaksujen 
osuutta rahoituslähteenä

3. Sijoitukset omakehitteisiin hankkeisiin (erityisesti Venäjällä)
• SRV:n kansainväliseen toimintaan käyttämä pääoma oli 172 M€ (Q3/13), pääosin 

Venäjällä. Paikallisia rahoituslähteitä on saatavilla vain hyvin rajatusti ennen 
rakennusvaihetta. Koska rakennusajat ovat Venäjällä pitkiä, kehitys-, rakennus- ja 
omistusvaiheet voivat sitoa konsernin rahoitusresursseja pitkään

2. SRV:n liiketoimintamalli ja rahoituksen 
tunnusluvut
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• Omaperusteiset hankkeet rahoitetaan myyntiprosessilla, projektilainoilla ja 
yleisillä likviditeettireserveillä

• Kotimainen omaperusteinen tuotanto
- Asuntotuotanto kuluttajamarkkinoille rahoitetaan yhtiölainoilla kotimaisista 

yhteistyöpankeista. SRV käyttää 70 %:n yhtiölainoja
- Muut rakenteilla olevat hankkeet rahoitetaan joko projektilainoin tai hyödyntäen 

SRV:n rahoitusreservejä
• Kansainvälinen omaperusteinen tuotanto, erityisesti Venäjällä

- Venäjän projekteissa käytetään paikallisia projektiluottoja. Projektiluotot ovat laina-
ajaltaan pitkiä ja jatkuvat myös operointiaikana

› Pearl Plaza –projektiluotto on 95 M€; Okhta Mall –projektiluotto (esisopimus) on 160 M€. 
SRV ei takaa näitä luottoja. Osakkuusyhtiöiden projektiluottoja ei konsolidoida SRV:n 
taseeseen

- Co-investor ja sijoitusyhtiö -ratkaisut kasvattavat omanpääomanehtoista 
sijoituskapasiteettia

- Pienempien kohteiden rakentaminen voidaan rahoittaa myös SRV:n 
rahoitusreservistä

Yhteenveto SRV:n hankekehitysrahoituksesta
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Rakentaminen
2007–2009 
& 2011-12

Operointiaika
2010–

Rakentamisen
rahoitus

0 ->  35,9 M€

Jälleenrahoitus
venäläiseltä pankilta

SRV (50%) SRV (50%)

35,9 ->  1,7 M€
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• SRV rahoitti rakentami-
sen myöntämillään 
vakuudellisilla lainoilla

• SRV:n omistus 50 % 
• Paikallinen projekti-

luotto toteutettiin, kun 
toimitilojen vuokraus oli 
edistynyt menestyk-
sellisesti

• Jälleenrahoituksen 
ansiosta SRV pystyi 
vapauttamaan 
suurimman osan Etmian 
sitomasta pääomasta

EXIT
2014?

SRV (50%)

Vuokratuotot 4 M€/v 

Case Etmia: SRV:n rahoitus ja myöhempi jälleenrahoitus

33 M€
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Rakentaminen
2011–2013 

Operointiaika
8/2013–

Projekti-
luotot

95 M€

Jälleenrahoitus
xx/201x ?

22 M€
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• Investoinnin arvo 140 M€
• Projektiluotto 95 M€
• SRV:n sijoitus 22 M€
• Pearl Plazan markkina-

arvo kasvaa 
vuokrakassavirtojen 
kasvun myötä

• Projektin sitomaa 
pääomaa voidaan 
pienentää jälleen-
rahoituksella operointi-
aikana 

Case Pearl Plaza; co-investor  & projektilaina

SRV (50%) SRV (50%) SRV (50%)
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Russia Invest – SRV:n kehittämä sijoitusyhtiö

• Russia Invest -sijoitusyhtiö
- SRV:n kehittämä sijoitusyhtiöratkaisu
- Russia Invest sijoittaa SRV:n kehitys-

hankkeisiin Moskovassa ja Pietarissa
- SRV on vastuussa hankekehityksestä ja 

toimii projektinjohtourakoitsijana
- Kumppanien sijoitussitoumukset 95,5 M€:

› SRV, Ilmarinen, Sponda á 26 M€
› Etera 12,5 M€
› Onvest 5,0 M€

- Hankkeet rahoitetaan hankekohtaisilla 
projektiluotoilla. Kokonaissijoitus voi 
nousta jopa 300 M€

- ensimmäinen sijoitus on Pietarin Okhta 
Mall, n. 50 M€

Russia Invest

Max 95,5 milj. €

Okhta Mall

n. 50 milj. €
55 %

Sijoitusyhtiö

Sijoitukset 
Venäjällä

Projektiluotot

Moskova 

& 
Pietari

fokuksessa

6%
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Case Okhta Mall; sijoitusyhtiöratkaisu & projektiluotto

Rakentaminen
2013-2016 

Operointiaika
Q1 2016–

Projekti-
luotto (LOI)

160 M€

Jälleenrahoitus
xx/201x

SRV (60%)

EXIT
201?

SRV (60%)
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• Investoinnin arvo 250 M€
• Projektiluotto 160 M€
• Omistajien sijoitus 90 M€
• SRV sijoittaa rakentami-

sen aikana hankkeeseen 
noin 44 M€. Omistus-
osuuden myynnin ja 
projektinjohtosopimusten 
kassavirrat kattavat 
määrältään hankkeeseen 
sitoutuvan pääoman

• Projektin sitomaa 
pääomaa voidaan 
pienentää jälleen-
rahoituksella 
operointiaikana 

Russia Invest

SRV

55 %
45%

Omistuksen 
myynti 
(Q2 13)
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Rakennusaika Operointiaika Myynti Tavoite SRV
Yr 1 Yr 2 Yr n NOI %

Okhta Mall 8/2013 - Q1/2016 H1/2016 -> 33 M€ 60 %
yli 25% vuokrattu *)

Pearl Plaza 8/2013 -> 18 M€ 50 %
100% vuokrattu/varattu

Etmia 2010 (& 2012) -> 2014 ? 4.2 M€ 50 %
vuokrattu

Pearl Plaza II 2014 ? 2015 ? 50 %
yli 30% vuokrattu, aloituspäätöstä ei ole tehty

Mitishi 2014 ? 2015 ? 25% **)
n. 30% vuokrattu, sijoittajaneuvottelut käynnissä

*) alustavat vuokrasopimukset

**) nykyomistus

Havainnekuva perustuu arvioon Okhta Mall –kauppakeskushankkeesta
- Havainnekuvan tavoitteena on kuvata taloudellisen tuloksen ajoittumista ja se 

perustuu tämänhetkiseen näkemykseen. Toteuma voi olla merkittävästi erilainen.

Valittujen SRV:n Venäjän-projektien elinkaaria

Aiesopimus allekirjoitettu 160  milj. € projektiluotosta

95 milj. € projektiluotto

33 milj. € jälleenrahoitusSRV:n antama kohderahoitus


