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Hal I ituksen toimintakertom us

Finpron toiminnan perusta

Finpro oy on 2015 perustettu yritys, jolle siirretti¡n 1919 perustetun Finpro ry -yhdistyksen toiminta 1.t.2016. Finpro oy:n

omistaa 100 % Suomen valtio ja toiminnan rahoituksesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. Ministeriön tavoitelinjaukset ja

strategiat yhdessä Team Finland -strategian kanssa ohjaavat Finpron toimintaa Finpron hallitustyöskentelyn kautta.

Finpro Oy:n tavoitteena on
!. auttaa suomalaisyrityksiä kasvamaan ja menestymään kansainvälisillä markkinoilla

2. hankkia Suomeen ulkomaisia investointeja
3. lisätä ulkomaisten matkailijoiden virtaa Suomeen

Finpro on Team Finland -verkoston keskeinen toimija. Se tekee jatkuvaa yhteistyötä, sekä kotimaassa että ulkomailla,

muiden suomalaisten julkisten ja yksityisten toimijoiden kanssa. Finpron pääkonttori on yhteisessä tilassa Finnveran ja

Tekesin Helsingin toimintojen kanssa Team Finland -talossa, jossa nykyaikaisessa ja mobiilissa toimistossa pyritään

entisestää n tiivistämää n Tea m Fi nland -yhteistyötä.

Strategisten tavoitteiden toteutuminen, tilikauden tapahtumat ja toiminnan tunnuslukuia

Finpron toiminta jakaantuu kolmeen strategiseen pääalueeseen: Yritysten kansainvälistämistoimintaan (Export Finland),

investointien edistämiseen (lnvest in Finland)ja ulkomaalaisten matkailijoiden houkuttelemiseen Suomeen (Visit Finland).

Finpron kansainvälisten asiantuntijoiden verkosto maailmalla sekä markkinointi ja viestintä -toiminto kotimaassa tukevat

näiden pääalueiden toimintaa asiakasrajapinnassa yhteisinä resursseina. Finpron tukitoiminnot - henkilöstö, talous ja it -
yksiköt - tukevat Finpron kaikkien yksiköiden toimintaa.

Export-toiminnassa painopiste on Finpron vetämien ja erillisesti raho¡tettujen kasvuohjelmien myötä siirtynyt
yritysryhmien auttamiseen. Parhaimmillaan ohjelmissa on kehitetty kokonaisen toimialan kansainvälistymistä

kokonaisuutena, kehitetty uusia toimintatapoja ja avattu uusia markkinoita. Ohjelmien toiminta-aika on ollut vajaa kaksi

vuotta ja toiminnan aikana on saatu konkreettista kauppaa suomalaisille yrityksille. Yksi ohjelmien päätoimintamuotoja on

ostajatapaamisten suunnittelu ja järjestäminen eri maissa. Laadukkaiden ostajatapahtumien tärkein elementti on saada

suuri määrä relevantteja ostajia paikalle ja se onnistuu parhaiten, jos tapaamiskutsun takana on laaja joukko kiinnostavia

suoma laisyrityksiä.

Yksittäisten yritysten neuvonnan pohjatyöksi on Team Finland -yhteistyön myötä muodostunut Team Finland -

palveluehdotus, joissa ehdotetaan Team Finland toimijoiden palveluita ja ratkaisuja kokonaisuutena yrityksen kasvun

tueksi. Palvelusuunnitelmien määrällinen tavoite vuonna 2016 (300 kasvusuunnitelmaa) ylitettiin, mutta laadullista tasoa

tulee vielä nostaa jatkossa. Osana yksittäisen yrityksen palvelukokonaisuutta on tarjottu sekä Suomessa että maailmalla

toimivien yksityisten konsulttien palveluita, joista yritys voi valita heille sopivimmat. Vuonna 2016 keskityttiin laajan

yritysjoukon tavoittamiseen palveluehdotuksilla ja ehdotusten laadullista sisältöä aletaan kehittää vuonna 2017. Osa

Finpron neuvonnasta annetaan eri toimialojen yrityksille, jotka ottavat yhteyttä Finpron suuntaan, mutta Finpron

neuvonta-asiantuntijat ovat myös aktiivisia yrityskentän suuntaan. Myös Finpron verkosto palvelee yksittäisiä yrityksiä

tuottamalla erilaista kohdemaan markkinatietoa ja kontakteja yksittäisten yritysten tarpeisiin.

Kansainvälistymisneuvonnassa PK yritysten osuus neuvottavista yrityksistä on yli 85 %.

Finpron asiantuntijat työstävät myös erilaisia ulkomaisilta markkinoilta löytyviä liiketoimintamahdollisuuksia yritysten

arvioitavaksi. Esimerkiksi lainsäädännön muutos tai julkinen keskustelu eri maissa voi nostaa tarvetta osaamiselle, jota

löytyy suomalaisilta yrityksiltä. Joskus mahdollisuudet ovat nopeita ja pienempiä ja joskus uusi tilanne avaa markkinoita

useille samanlaisille tai peräkkäisille toimijoille. Finpro sekä julkaisee löydettyjä ideoita, että neuvonta-asiantuntijat
yrittävät tavoittaa yrityksiä, joiden uskotaan kiinnostuvan uudesta markkinamahdollisuudesta. Vuonna 2016 yrityksille

tarjottiin yli 300 erilaista liiketoimintamahdollisuutta Finpron toimesta.
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Export-aktiviteett¡en painopistea lueet

Export-aktiviteettíen painopistealueet 2016 ovat olleet ennen kaikkea: cleantech ja biotalous, digiratkaisut, terveys ja

hyvinvointi, elintarviketeollisuus, meri ja off-shore -teollisuus sekä luovat alat.

"Wood from Finland" -ohjelma on rakentanut sahatavarateollisuudelle toimivan myyntikanavan Kiinaan ja ohjelman kautta

vienti alueelle on jo yli kaksinkertaistunut - se tarkoittaa n. 120 miljoonan euron vuosittaista lisävientiä. "Food from
Finland" -ohjelma on avannut uusia myyntiväyliä suomalaisille elintarvikkeille ja lisääntynyt kauppa on jo alkanut korvata

laskenutta menekkiä Venäjän markkinoilla. Elintarvikealan vienti EU-maihin nousi jo vuonna 2015 yli 80 miljoonaa euroa,

mihin ohjelmalla oli suuri vaikutus. Samansuuntaisia lukuja odotetaan vuodelta 2016. "Waste to Energy" -ohjelmassa on,

yhdessä kaupallisen kumppanin, EERAn kanssa, kehitetty uudenlaista toimintatapaa rakentaa jätteenkäsittelyratkaisu

monen toimijan yhte¡styössä. Toimintatapa on jo tuottanut muutamia isoja aiesopimuksia ja tilauksia.

Digiratkaisujen puolella Suomen haaste on pienet kotimarkkinat ja viimevuosien rakennemuutos ICT-toimialalla.

"Connectivity from Finland"-ohjelma on keskittynyt operaattorien kansainvälistymismallin kehittämisen. Meneillään oleva

verkkohanke voi onnistuessaan tuoda jopa miljardiluokan liikevaihtoa siihen osallistuvalle konsortiolle. "EComm Growth" -

ohjelmassa on kehitetty verkkokauppaa yhdessä toimijoiden kanssa. Ohjelman toiminnassa keskeistä on ollut
verkkokaupan koulutus ja vertaistuki eri yrittäjien välillä. Terveys- ja hyvinvointihankkeissa Suomen vahvuuksia ovat ennen

kaikkea diagnostiikkaan, kuntoutukseen ja ennalta ehkäisevään hoitoon li¡ttyvät ratkaisut ja tekniikka. "DigitalHospital" -

ohjelmassa yhdeksän suomalaista yritystä on rakentanut testimallin tanskalaisten kuntapäättäjien vakuuttamiseksi.

Ostoprosessit ovat kuitenkin pitkiä, joten lopullinen onnistuminen on vasta edessä. "Finland Care" -ohjelmassa 21

jäsenyritystä sai kauppaa Gulfin ja Aasian alueella.

"Finland Maritime ja Offshore" -ohjelma kerää suomalaisten meriteollisuusyritysten tarjoaman yhteen. Vaikka

risteilyalusten tilauskirjat maailman telakoilla ovat ennätyksellisen pitkään täynnä ja osalla alan yrityksistä haasteet liittyvät

ennemminkin skaalautumiseen, kuin kapasiteetin vajaakäyttöön, niin alalla on yrityksiä, joilla on kykyä lisätä vientiä.

Ohjelman tavoitteena on saada suomalaisyrityksille mahdollisimman suuri osuus alan kasvumahdollisuuksista. Ohjelman

ostajatapaamisten seurauksena jäsenyritykset ovat saaneet satoja tarjouspyyntöjä.

lnvest in Finland -toiminnan kehittäminen

lnvest in Finland -toimintaa on muutettu ja kehitetty viime vuosina ja painopiste vuonna 2016 oli uusasiakashankinnan

puolella. llF-asiantuntijoiden verkostoa ulkomailla vahvistettiin useammalla senioritason osaajalla. Maailmalla ja Suomessa

asiantuntijoiden tavoitteena oli vähintään 1600 asiakastapaamista ja tavoite ylitettiin 8 %. Pääomainvestointiprosessit ovat

pitkiä, 2-5 vuotisia, joten tämän työn tulokset näkyvät vasta tulevina vuosina. lnvest in Finlandin vaikuttavuustavoitteista

euromääräistä investointitavoitetta (480 m€) ei saavutettu. Tavoitteen tasoon oli vaikuttanut aiempien vuosien

tuulivoimalainvestoinnit, joiden osalta lainsäädäntö ei enää tukenut uusia investointeja aikaisempien vuosien tapaan.

Toinen vaikuttavuustavoite seuraa uusia ja säilytettyjä työpaikkoja. Tämän tavoitteen merkitys on entistä merkittävämpi

esim. Microsoftin tekemien henkilöstövähennyksien jälkeen. Ministeriön asettamana tavoitteena oli 660 uutta tai

säilytettyä työpaikkaa ja vuoden tulos ylitti tämän 15 %.

lnvest in Finlandin puolella kasvuohjelmat keskittyivät investointien edistämiseen. "Growth Capital" -ohjelmassa yrityksiä

sparrattiin sijoittajatapaamisiin ja yritysten ja sijoittajien tilaisuuksia oli vuoden aikana yhteensä yhdeksän. Vähintään 14

ohjelmaan osallistunutta yritystä on saanut lisäpääomaa yhteensä noin 10 miljoonan euron verran. "Mark-it!" -
kasvuohjelmassa kehitettiin uudenlaista yhteistyötä sekä Suomen eri alueiden kanssa, että niiden kesken esim. luomalla

yhteinen palvelualusta tietojen vaihtoon. Tavoitteena on luoda myös alueelliselle tasolle ulottuva tehokas kansallinen ja

osaava pääomia houkutteleva myyntiputki, jonka avulla Suomi vaikuttaa kiinnostavalta liiketoimintamahdollisuudelta.

Yhteistoiminta alueiden kanssa on lisääntynyt ja vuoden aikana alueille on välitetty 80 asiakasprojektiaihiota - näitä oli25
vuonna2015. lnvestinFinlandinmarkkinoinnissaluotuuusi perusviesti "Finland-TechnologySuperpower"onresonoinut
hyvin, samoin llF:n uudet modernit verkkosivut ja aktivoituminen sosiaalisessa mediassa ovat vieneet viestiä eteenpäin.

Flnpro
Porkkalankatu 1, P.O.Box 358, Helsinki, Fl-00181 Finland

tel. +358 294 6951, fax +358 29 469 52OO, business lD t1272569O3

www.finpro.fi @nu rFffi,



s (21)

Positiivista kehitystä matkailutoimialalla

Matkailu toimialana on kehittynyt positiivisesti sekä maailmalla että Suomessa vaikka venäläisten matkailijoiden määrän

romahdus 2013 jälkeen vaikuttaa edelleen kokonaisvolyymiin. Voimakkaimmin kasvanut markkina on Kiina, josta

alustavien tulosten mukaan matkailijavirta on kasvanut yli 20 % vuoden aikana. Myös Euroopasta ja Japanista tuleva

matkailijavirta on noussut vuoden 2016 aikana.

Visit Finland on kehittänyt uuden strategisen toimintapohjan ja muutenkin selkiyttänyt organisaatiotaan. Vuoden aikana

on saatu useampia tunnustuksia pitkäaikaisesta matkailunedistämisestä, mutta myös konkreettisia uusia avauksia. Berliinin

ITB messuilla oli ennätysmäärä suomalaisia matkailutoimijoita ja Singaporessa messuilla avattiin jo vuoden verran

valmisteltu "Stop-over" -kasvuohjelman kansainvälinen liikkeellelähtö. Ohjelma on toteutettu yhdessä Finnairin kanssa ja

tarkoituksena on saada Helsingin kautta liikkuvia, erityisesti Aasian lentojen matkustajia pysähtymään myös Suomessa.

Liikkeellelähtö on ollut hyvä ja My-Stay -tuotekatalog¡n myyntivolyymi on ylittänyt odotukset. Ohjelman vieraana olleet

toimittajat ovat julkaisseet 129 artikkelia Suomesta Stop-over -kohteena ja täällä käyneet matkanjärjestäjät ovat ottaneet
Stop-over -tuoteportfolion osaksi tarjoamaansa. Stop-over -matkustajien määrä kohdemarkkinoilta (Kiina, Japani ja Etelä-

Korea) on noussut 2O%vaikka matkustus Eurooppaan laski 2016-eli pysähtyvien osuus läpimatkustavista on noussut

merkittävästi. Muissa Visit Finlandin kasvuohjelmissa on kehitetty saariston ja rentoutumistuotteiden tarjoamaa ja

myyntikanavia. Ohjelmissa on verkotettu eri palvelutarjoajia yhteen ja pyritty kokoamaan isompia tuotekokonaisuuksia,
joiden kiinnostavuutta on testattu mm. matkanjärjestäjien tapaamisissa.

Lisätukea Suomen matkailumaakuva sai vuoden aikana monelta suunnalta. Lonely Planet valitsi Suomen kolmanneksi

houkuttelevammaksi maaksi Euroopassa, Suomi oli toisena National Geographicin Best Trips Top 2L listalla ja kiinalainen yli

350 miljoonaa katsojaa tavoittava sarja "We are in Love" kuvasi jakson Suomessa. Matkailun edistämisen

kynnyskysymyksiä on Suomen kiinnostavien alueiden mahdollisimman helppo saavutettavuus eli ennen kaikkea lentoreitit.
Lentojen määrä Suomen Lappiin nousi talvikaudella 2016-2017 ennätyslukemiin ja esimerkiksijoulukuussa 2016 sinne

suuntautuí yhteensä 490 charterlentoa ja reittilentojakin lähes 50. Nämä määrät ovat yli 100 lentoa enemmän kuin

edellisvuoden talvikaudella. Tämä tarkoittaa ennätyksellisiä matkailijamääriä vuoden lopun osalta. Vuoden lopussa

auennut yhteistyö Kiinan suurimman matkanjärjestäjän Ctripin kanssa ennustaa kasvua myös vuodelle 2Ot7.

Finnfactsin toiminta osaksi Finproa

Vuoden puolessa välissä Finnfacts -toiminta siirtyi Taloudelliselta tutkimuskeskukselta osaksi Finproa. "Good news from
Finland" -uutisia on toimitettu edellisten vuosien tapaan ja kansainvälisiä mediavierailuja toteutettiin syyskaudella

yhteensä kahdeksan. Vierailujen aiheina oli mm. rakentaminen ja arkkitehtuuri, ruoka ja hyvinvointi, Habitare 20t6 ia
suomalainen design ja avoin data ja älykaupungit. Koko vuoden aikana toiminta on kohdistunut yli sataan ulkomaiseen

toimittajaan tai bloggaajaan. Toimittajilta saatu palaute on ollut erittäin positiivista. Good News from Finland -sivustolla
julkaistaan lyhyitä uutisia, muutamia haastatteluja viikoittain ja esitellään suomalaisia pk- sekä start-up yrityksiä. Sivustolla

kävijöiden määrä nousi 30 % vuoden 2015 tasosta.

Ennätysmäärä Team Finland -delegaatiomatkoia

Team Finland -yritysdelegaatiomatkoja järjestettiin ennätysmäärä vuoden aikana. Matkoja oli yhteensä 41 (24 vuonna

2015). Matkoilla käytiin yhteensä 52 kaupungissa ja niille osallistui 72L (593 vuonna 2015) yritysedustajaa yli 560
yrityksestä. Monet vuoden matkoista järjestettiin yhteistyössä kasvuohjelmien kanssa niin että yksi tai useampi

kasvuohjelma li¡tti matkaan oman toimialansa erityisohjelmaa jäsenyrityksille. Näin saatiin kustannustehokkaasti myös

ministeritason tukea yritysten vientiavauksille. Suurimmat yritysdelegaatiot vieraílivat Koreassa, Saudi-Arabiassa sekä

Arabiemiirikunnissa, Vietnamissa, Brasiliassa ja Tansaniassa sekä Keniassa. Näitä vierailuja olivat johtamassa mm. ministerit
Rehn ja kansiapäällikkö Gustafsson, ministeri Grahn-Laasonen, ministeri Toivakka ja ministeri Mykkänen. Huolimatta

ohjelmien määrän suuresta kasvusta saatiin niiden asiakastyytyvä¡syys pidettyä hyvällä tasolla g/5l'ia palaute oli
pääsääntöisesti positiivista.
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Muutto yhteiseen Team Finland -taloon

Elokuussa 2016 päättyi noin kolmen vuoden suunnittelu ja valmistelu yhteisestä Team Finland -talosta, kun Tekes ja

Finnvera muuttivat samoihin tiloihin Finpron kanssa. Toimisto on modernia mobiilia toimistotilaa, ja yhteistyötä yli

organisaatiorajojen tuetaan mm erilaisin työpistejärjestelyin. Tavoitteena on nopea tiedonkulku ja yhteisten asioiden

hoitaminen kustannustehokkaasti yhdellä kertaa. Team Finland -talon hubitilassa pystyvät myös muut Team Finland -

toimijat, kuten työ- ja elinkeinoministeriön tai ulkoministeriön työntekijät, työskentelemään yhdessä toistensa ja jo talossa

työskentelevien henkilöiden kanssa. Syksyn aikana järjestettiin 14 Team Finland -tuntia, yhteisiä tiedotustilaisuuksia

kaikkien kolmen organisaation henkilöstölle.

Tavoite 2016 2016

Erillisesti rahoitetuissa kasvuohjelmissa yrityksiä mukana kpl

Myyntilieadeja suomalaisille yrityksille kpl/vuosi
Ma rkkina mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille kpl/vuosi

eam Finland palveluehdotuksia yrityksille kpl

Yritysdelegaatiomatkoja vu oden a ika na, kohdeka u pu nkeja

Suoria ulkomaisia invetointeja
U udet tai säilytetyt työpaikat
Proa ktiiviisia ensi konta kteja potentiaa lisiin i nvestoijiin

Ensimmäisiä asikaskäynteja Suomessa

1 000

L92

96

350

: 
Rekisteröityjä yöpymis v¡¡groka grsia kpl

Suome 9_a pidgtyissä kong¡eg9e!9sa käy1gltä kongressivieraila kpI

'Online VisitFinland.com kävijöitä - neljän viikon jaksojen keskiarvo kpl

6 000 000 5 766 000

100 541

604260
82 000

500 000

Finpro Oy:n taloudellinen kehitys, tulos ja voittoa koskevat toimenpiteet

Finpro Oy on voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, joka ei yhtiöjärjestyksen mukaisesti jaa varojaan osinkona tai muuna

voitonjakona. Sen alkukäyttöpääoma on siirtynyt lahjoituksena Finpro ry:ltä, jonka toimintaa jatkamaan se on perustettu.

Osakeyhtiön rahoitus perustuu työ ja elinkeinoministeriön kustannuksia vastaavasti myöntämään yleiseen valtionapuun ja

erillisiin projektiavustuksiin. Sovituin osin yritys laskuttaa myös asiakkaita kolmansien osapuolien aiheuttamien kulujen

määrällä. Lisäksi eri projekteihin on haettu avustusta myös muista lähteistä ja mm. TT-säätiöltä.

Finprolle myönnetty yleisavustus olivuonna 2016 33.686 tuhatta euroa. Se käytettiin kokonaismääräisesti. Vuoden 2016

operatiivinen tulos oli tappiollinen noin 130 tuhatta euroa. Operatiivisen tappion kattamiseen Finpro käyttää

sijoitusomaisuutensa tuottoa.

Finpron Oy:n sijoitusomaisuus ei ole osa Finpron operatiivista toimintaa. Ulkopuolista omaisuudenhoitajaa sitoo

hallituksen määrittelemä sijoituspolitiikka, jossa on painotettu suomalaisten yritysten osuutta sijoitussalkussa. Finpron

salkku tuotti vuoden aikana noin 272 tu hatta eu roa ja omaisuuden markkina hintainen arvo vuoden lopussa oli noin 9

miljoonaa euroa.

Finpro Oy:n kirjanpidollinen tulos vuonna 2016 oli 139 tuhatta euroa voitollinen. Hallitus ehdottaa voiton lisäämistä yhtiön

vapaaseen omaan pääomaan.
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Toiminnan tuotot 4345

Yleisavustus toimintaan 33 686

Erillisavustu kset 2s 862

Liiketappio -131

Tilikauden voitto 139

Finpro Oy:n osakkeet, lähipiiri ja ulkomaiset sivuliikkeet

Finpron koko osakekannan omistaa Suomen valtio ja sen omistajaohjaus on työ- ja elinkeinoministeriöllä. Osakkeita ei ole

yhtiön omassa hallinnassa eikä niistä ole annettu optioita. Yhtiöllä ei ole pääomalainoja eikä sen lähipiirillä ole
raportoitavia liiketoimia sen kanssa.

Finprolla on ulkomailla toimipisteitä, jotka eivät muodosta itsenäistä ulkomaista sivuliikettä. Ainostaan USA:ssa on

perustettu erillinen Finpro USA lnc yritys.

Finpro Oy konserni

Konserni muodostuu Finpro Oy:stä, Kiinan Shanghaissa toimivasta FinChi lnnovation Center Company Ltd:stä, USA:ssa

toimivasta Finpro USA lnc -yrityksestä ja Suomessa rekisteröidystä Finpro Finland Oy:stä, jolla ei ole varsinaista toimintaa

Kaikki Finpro USA lnc:n kulut laskutetaan emoyhteisöltä ja se on osa Finpro Oy:n operatiivista toimintaa. Kiinassa toimiva
FinChi lnnovation Center Company Ltd vuokraa toimitiloja ja myy erilaisia avustavia palveluita suomalaisille yrityksille, jotka

etsivät Kiinasta sijoittautumispaikkaa. FinChin tilikauden tuloksen vaikutus konsernitilinpäätökseen on positiivinen 7

tuhatta euroa.

Hallinto ja henkilöstö

Finpron perustava yhtiökokous määritteli Finprolle virkamieshallituksen, jonka toimiaika oli 24.L1.20L5 -3L.L2.2OL6.
Finpron uusi hallitus valittiin t.t.2OL6ja se kokoontui toimintavuoden 2016 aikana 11 kertaa. Hallituksen kokouksissa on

käsitelty säännöllisesti kolmen strategisen pääalueen: Export Finlandin, lnvest in Finlandin ja Visit Finlandin toimintaa ja

kehittämissuunnitelmia. Samoin kasvuohjelmien etenemistä, saavutettuja tuloksia ja jatkokehitystarpeita ja suunnitelmia

on käsitelty kokouksissa säännöllisesti. Vuoden erityispiirteinä on seurattu ry:ltä Oy:lle siirtyviä toimintoja ja Finnfacts -

toiminnan siirtymistä osaksi Finprota. Uuden osakeyhtiömuodon myötä myös hyvien hallinnointikäytäntöjen
dokumentointija kehitystyö on aloitettu valtionyhtiötä koskevien periaatteiden mukaisesti.

Finpro
Porkkalankatu 1, P.O.Box 358, Helsinki, Fl-00181 Finland
tel. +358 294 695L, fax +358 29 469 52OO, business lD F127256903

www.finpro.fi @ru rmo
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Vuoden aikana vakituisen perustoiminnan henkilöstön määrä ei ole juuri vaihdellut, mutta kasvuohjelmia varten on

palkattu jonkin verran lisää määräaikaista henkilöstöä. Kasvuohjelmien tarvitsemia resursseja on hankittu
henkilöstövuokrausyrityksen kautta määräaikaisin sopimuksin.

Finpro Oy:n henkilöstö oli vuoden lopussa 228 henkeä (Finpro ry:llä 235 vuoden 2015 lopussa). Henkilöistä 83 toimi
suoraan strategisilla pääalueilla, 53 kasvuohjelmissa ja 92 verkostossa, markkinoinnissa ja viestinnässä ja tukiyksiköissä
yhteisesti strategisia pääalueita palvellen.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu erillisenä selvityksenä, ja se julkaistaan yhtiön kotisivuilla osoitteessa

www.finpro.fi.

Finpro Oy on laatinut yhteiskuntavastuuraportin vuodelta 2016. Uudella osakeyhtiöllä on osa-alueella vielä kehitettävää.

Riskit ja riskienhallinta

Finpron toiminta on täysin valtion rahoittamaa ja toiminnan laajuus on kiinni sille valtion tulo-ja menoarviossa

myönnetyistä varoista. Finpron kustannuksiin vaikuttavat valuuttojen arvonmuutokset. Finpro suojautuu

valuuttamuutoksilta terminoimalla osan dollaritarvettaan budjetoituun kurssiin. Pääosa valuutasta säilytetään euroina.

Finpron riskienhallinta on osana Finpron perustoimintaa. Riskienhallintajärjestelmän kehittämistä on suunniteltu 20t6 ia
uutta järjestelmää aletaan koota 2017.

Selvitys tutki mus- ja kehitystoim in nan laaju udesta

Finprolla ei ole toimintakertomuskaavan tarkoittamalla tavalla tutkimus- ja kehitystoimintaa.

8 (21)
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Finpro
Porkkalankatu 1, P.O.Box 358, Hels¡nk¡, Fl-00181 Finland
tel. +358 294 695L, fax +358 29 469 52OO, business lD F127256903

www.finpro.fi

Hallituksen pu heenjohtaja

Hallituksen varapuheenjohtaja

Hallituksen jäsen

Hallituksen jäsen

Hallituksen jäsen

Hallituksen jäsen

Hallituksen jäsen

Hallituksen jäsen

Hallituksen jäsen

Hallituksen jäsen

Oilon Oy, hallituksen pj

OTL

Suurlähett¡läs, Suomen Tukholman-suurlähetystö

Wallac Oy, tj
Versowood Oy, tj
TEM, johtaja

MaRa ry, tj
Tekes, pääjohtaja

Jokamuovi Oy, tj
Finnair Oyj, viestintä- ja yhteisku ntavastu ujohtaja

Päivi Leiwo

Jussi Järventaus

Matt¡ Anttonen

Hanna Halme

Ville Kopra

Janne Känkänen

Timo Lappi

Pekka Soini

Karoliina Sulkakoski

Arja Suominen

228Henkilöstöä vuoden lopussa (lkm)

10,5Maksetut palkat (M€)

Kotimaan toimipisteitä (kpl) 10

36Toimipisteitä maailmalla (kpl)

,,4 nr I ExFfir INYE;T
v pno I FTNLANo lN FINLAND



FIN
PRO

ÐcürT
FINLANB

ItÍrEsT
IN FINLANI)

s (2Ll

YISfT
FINLANO

Tilikauden jälkeiset ta pahtu mat

Vuoden 2016 lopussa vielä 8 toimipistettä toimii Finpro ry:n puolella ja niíden toiminta on tarkoitus siirtää Finpro Oy:n
puolelle luovutuskirjassa 22.t2.20L5 sovituin periaattein vuoden 2017 aikana. Heti vuoden alussa Oy:lle siirtyivät ltävallan,
Romanian, Etelä-Afrikan ja Arabiemiirikuntien toim¡stot.

Vuoden alussa aiemmin erillisinä kasvuohjelmina haettu rahoitus ja toiminta tullaan yhdistämään kuuden eri
teemakokonaisuuden alle, joille myönnetään teemakohtainen rahoitus. Tämä rakenne tulee vähentämään hallinnollista

työtä ja tuomaan joustavuutta reagoida uusiin mahdollisuuksiin nopeammin. Teema-alueet ovat yhteisiä Tekesin ohjelmien
kanssa ja kokonaisuutta hallinnoidaan molempien toimijoiden asiantuntijoista, ministeriöstä ja ulkopuolisista
asiantuntijoista koottujen ohjausryhmien avulla.

Teemakokonaisu udet ovat:

1) Biotalous ja cleantech
2l Digitalisaatio
3) Terveyssektori
4l Arkt¡nen liiketoiminta
5) Matkailuala
6) Erityisteemat (start-up toiminta, pääomien hankinta, kehittyvät markkinat, luovat alat)

Arvio tulevaisuuden näkymistä

Finpro Oy:llä on oma roolinsa julkisesti tuotettujen palveluiden kentässä. Uusi yhtiömuoto tukee sen roolia ja sen on

entistä helpompi toimia osana Team Finland -verkostoa. Valtionhallinnon säästö- ja tehostamistavoitteet tarkoittavat
myös Finpron osalta jatkuvaa toiminnan mittareiden kehittämistä ja sitä kautta toiminnan vaikuttavuuden ja

tehokkuuden arviointia. Yhä tiivistyvä yhteistyö ennen kaikkea Tekesin kanssa antaa hyvää taustaa tehostamiselle ja

vaikuttavuuden nostamiselle. Toinen tapa tehostaa toimintaa on digitalisoida osa palveluista niin että ne ovat aika- ja

paikkariippumattomasti kaikkien saatavilla. Matkailutoimialalla koko toimintamuoto siirtyy yhä enemmän digitaalisten
kanavien varaan.

Finpron yleisavustuksella katetaan jatkuvat peruspalvelut mutta 2018 osalta kasvuohjelmarahoituksen määrä ja muoto

ovat vielä auki. Toimialakohtaiset yritysryhmien suuremman mittaluokan yhteishankkeet ovat kuitenkin lunastaneet
lupauksensa ja niiden jatkaminen muodossa tai toisessa myös jatkossa on avaintekijä suomalaisen elinkeinon
kansainvälisen menestymisen rakentamiseksi.

Finpro
Porkkalankatu 1, P.O.Box 358, Helsinki, Fl-00181 Finland
tel. +358 294 695L, fax +358 29 469 52OO, business lD F127256903

www.finpro.fi @ru
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Konsernitu loslaskel ma

TOIMINNAN TUOTOT

Avustukset

Hankekohtaiset erillisavustukset

Yleisavustukset

Materiaalit ja palvelut

Ulkopuoliset palvelut

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot

H enkilösivukulut

Eläkekulut

Muut henkilösivukulut

Poistot ja a¡vonalentumiset

Suuunnitelman mukaiset poistot

Toiminnan muut kulut

TOTMTNNAN VOTTTO (TAPPTO)

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot ja kulut
Tuotot
Kulut

VOITTO (TAPPIO) ENNEN

N U NPfuiTöSSI I RTOJA JA VEROJA

Tuloverot

TtU|GUDEN VOtrro (TAPP|O)

Finpro
Porkkalankatu 1, P.O.Box 358, Helsinki, Fl-00181 Finland
tel. +358 294 695L, fax +358 29 469 5200, business lD F127256903

www.finpro.fi
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Konsernitase

VASTAAVAA

pvswÄrvnsrAAvAT

A¡neettomat hyödykkeet
M uut pitkävaikutteiset menot

Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto

Sijoitukset
Sijoitusosakkeet ja -osuudet

Muut osakkeet ja osuudet

PYSWÄT VASTAAVAT YHT.

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Myyntisaamiset
Muut saamiset

Siirtosaam iset

Rahat ja pankkisaamiset

Kotimaa

Vientikeskukset

VAI HTUVAT VASTAAVAT YHT,

VASTAAVAA YHTEENS¡I

VASTATTAVAA

OMAPI\AOMA
Osakepääoma

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

Tilikauden voitto
OMA PÄÄOMAYHTEENSÄ

PAKOTLISET VARAUKSET

VIERAS PÄÄOMA

[yhyta¡ka¡nen

Ostovelat

M uut lyhytaikaiset velat

Siirtovelat

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSA

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

Finpro
Porkkalankatu 1, P.O.Box 358, Helsinki, Fl-00181 Finland

tel. +358 294 6957, fax +358 29 469 5200, business lD F127256903

www.finpro.fi
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263

543 5

583792,76583 792 76

4 26L 607 1

4 775 287,13
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Finpro Oy:n tuloslaskelma

TOIMINNAN TUOTOT

Avustukset

Hankekohtaiset erillisavustu kset

Yleisavustukset

Materiaalit ja palvelut

Ulkopuoliset palvelut

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot

Henkilösivukulut

Eläkeku lut
Muut henkilösivukulut

Po¡stot ja arvonalentumiset

Suuunnitelman mu kaiset poistot

Toiminnan muut kulut

TOTMTNNAN VOTTÍO (TAPPTO)

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot ja kulut

Tuotot
Kulut

VOITTO (TAPPIO} ENNEN

Ï U NPÄÄTöSSI I RTOJA JA VEROJA

Tuloverot

Tr u KAUDEN VOrrrO (TAPPTO)

Finpro
Porkkalankatu 1, P.O.Box 358, Helsinki, Fl-00181 Finland

tel. +358 294 695L, fax +358 29 469 52OO, business lD F127256903

www.finpro.fi
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Finpro Oy:n tase

VASTAAVAA

pYswÄrvnsrAAVAT

Aineelliset hyödykkeet

Koneetja kalusto

Sijoitukset

Osuudet saman konsernin yrityksissä

Sijoitusosakkeet ja -osuudet

Muut osakkeet ja osuudet

PYSWÄT VASTAAVAT YHT.

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Myyntisaam¡set
Saamiset saman konsernin yrityksiltä

Muut saamiset

Siirtosaamiset

Rahat ja pankkisaamiset

Kotimaa

Vientikeskukset

VAI HTUVAT VASTAAVAT YHT.

VASTAAVAA YHTEENSA

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

Tilikauden voitto
OMA PI4ÄOMA YHTEENSII

VIERAS P/{ÄOMA

Lyhytaikainen

Ostovelat

M uut lyhytaikaiset velat

Siirtovelat
VIERAS P/{ÄOMA YHTEENSÄ

VASTATTAVAA YHTEENSA

Finpro
Porkkalankatu 1, P.O.Box 358, Helsinki, Fl-00181 Finland

tel. +358 294 6951, fax +358 29 4695200, business lD F127256903

www.finpro.fi
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Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Konsernitilinpäätös on laadittu ensimmäistä kertaa vuodelta 2016. Finpro Oy on rekisteröity 24.1!.2015 mutta yhtiö aloitti
toimintansa L.I.20L6. Konsernin sisäisen omistuksen eliminoinnissa on käytetty tilinkauden päätöspäivän tasearvoja. Konsernin

sisäisetliiketapahtumatjakeskinäisetvelatjasaatavatoneliminoitu. Ulkomaisentytäryhtiöntilinpäätöserätonmuutettu
euroiksi Euroopan keskuspankin noteeraamaan tilinpäätöspäivän kurssiin. Muuntamisesta syntyneet kurssierot ja ulkomaisten

tytäryritysten omien pääomien muuntamisesta syntyvät muuntoerot on kirjattu toiminnan muihin kuluihin.

Konsernin emoyhtiö on Finpro Oy, joka laatii konsernitilinpäätöksen

Konserniin kuuluvat Finpro Oy:n kokonaan omistamat tytäryhtiöt:
Finpro USA lnc., kotipaikka Delaware, Yhdysvallat
Finchi lnnovation Center Ltd, Shanghai, Kiina

Finpro Finland Oy, Helsinki, Suomi

Projektien ja toi mi n na n tuottojen kirjausper¡aatteet

Finpron Oy:n projektien menot on kirjattu kuluksi suoriteperusteisesti tilikaudelle. Vuodenvaihteen yli kestävien projektien

osalta projektilaskutus ja valtionapu jaksotetaan tulokseen projektin toteutumisasteen mukaan. Projektin toteutumisaste

määritellään vertaamalla toteutuneiden menojen osuutta arvioituihin kokonaismenoihin.

Tuloslaskelmassa kohdassa Toiminnan tuotot esitetään informaatiopalvelun, yritysvaltuuskuntamatkojen sekä vientiverkostojen

asiakaslaskutus, tuotot ja edelleenlaskutetut kulut.

Vientiverkostohankkeet ovat vienninedistämishankkeita, joiden kustannuksiin työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt niihin

osallistuneille yrityksille yrityskohtaista kansainvälistymistukea. Tuki on kanavoitu yrityksille järjestäjäorganisaatioiden, kuten

Finpro Oy:n kautta. Tuki on tilinpäätöksessä huomioitu kuluja vähentävänä projektin toteutuneiden menojen suhteessa
projektin arvioituihin kokonaismenoihin.

Avustusten käsittely

Työ- ja elinkeinoministeriön Finpro Oy:n kansainvälistymistoimintaan, Visit Finland ja lnvest ln -toimintaan myöntämän
yleisavustuksen määräytymisperusteet on kokonaisuudessaan täytetty. Myönnetyt yleisavustukset on kirjattu
tuloslaskelmaan kohtaan "Yleisavustus". Yleisavustuspäätöksen mukaisesti Finpro Oy on siirtänyt yleisavustusta Finpro

ry:lle siltä osin, kun vientikeskuksia on toiminut Finpro ry:n puolella. Finpro Oy vastaa koko myönnetyn yleisavustuksen

tilittämisestä ministeriölle.

Yleisavustuksen lisäksi Finpro Oy saa hankekohtaista julkista rahoitusta projektiluonteisiin kasvuohjelmiin. Nämä

erillisavustukset tuloutetaan suoriteperusteisesti muodostuneiden kulujen suhteessa ja ne esitetään bruttomääräisenä

omana tuloslaskelmarivinään "Hankekohtaiset erillisavustukset". Projektien saadut ennakot on kirjattu siirtovelkoihin

taseen lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan.

Elinkeinoverola¡n alainen liiketoiminta

Osa Finpro Oy:n toiminnasta on verottajan toimesta määritelty verotettavaksi elinkeinotoiminnaksi. Elinkeinotoimintaan

kuuluvaksi on kirjanpidossa katsottu sellaiset erikseen elinkeinotoiminnaksi luokitellut toiminnot, jotka täyttävät
verohallinnon määrittelemät elinkeinotoiminnan tuntomerkit.

FIN
PRO

Finpro
Porkkalankatu 1, P.O.Box 358, Helsinki, Fl-00181 Finland
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Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden aruostus

Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoarvoon vähennettynä suunnitelmanmukaisilla poistoilla. Finpro ry:n
luovuttaman käyttöomaisuuden hankintamenoarvona on käytetty Finpro ry:n kirjanpitoarvoa.

Finpro Oy:n käyttöomaisuushankinnat on kirjattu kuluksi pääsääntöisesti 25 prosentin menojäännöspoistoin.
Käyttöomaisuudessa olevien atk-la¡tte¡den poistot on laskettu kolmen vuoden tasapoistoina teknis-taloudellisen käyttöajan
perusteella. Muut aineelliset hyödykkeet on kirjattu kuluksi viiden vuoden tasapoistoin.

Sijoitukset

Sijoitukset on saatu lahjoituksena Finpro ry:ltä ja ne on kirjattu luovutuspäivän markkina-arvoon. Sijoitukset ovat
ulkopuolisen salkunhoitajan hoidettavana. Sijoituksista saadut tuotot ja kulut on kirjattu tuloslaskelmassa sijoitustoiminnan
tuottoihin ja kuluihin. Sijoitukset on taseessa esitetty pysyvien vastaavien sijoitusosakkeissa ja -osuuksissa. Sijoitukset on
arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan markkina-arvoon, ja niiden kirjanpitoarvo ei ylitä tilinpäätöshetken markkina-
arvoa. Muut osakkeet ja osuudet eivät sisälly salkunhoitajan sijoitussalkkuun ja ne on arvostettu Finpro ry:n alkuperäiseen

hankintamenoon.

Eläkevastuut

Lakisääteinen eläkevastuu on hoidettu eläkevakuutusyhtiössä ja kirjattu eläkevakuutusyhtiön laskelmien ja veloitusten
mukaisesti. Vientikeskusverkostossa työskentelevän paikalta palkatun henkilöstön eläketurva on järjestetty paikallisen

käytännön mukaisesti.

Valuutta mää räiset saa m¡set, ve¡at ja ra hava rat

Finpron lyhytaikaiset saamiset ja velat on muutettu euroiksi Euroopan keskuspankin noteeraamaan tilinpäätöspäivän
kurssiin.

Finpro
Porkkalankatu 1, P.o.Box 358, Helsinki, Fl-00181 Finland
tel. +358 294 695L, fax +358 29 469 5200, business lD F1272569O3

www.finpro.fi @su
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Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

A LIIKEVAIHTO

Export Finland

lnvest in Finland

Visit Finland

B AVUSTUKSET

Hankekohtaiset erillisavustukset

Export Finland

lnvest in Finland

Visit Finland

Yhteensä

Yleisavustus

a xrnmlösrörulur
Palkat

Toimitusjohtajan ja hallituksen palkat

ja palkkiot

Eläkekulut

Muut henkilösivukulut

Yhteensä

HENKIöSTöN MÄÄRÄ 31.12
Export Finland

lnvest ln Finland

Visit Finland

Global Network yhteinen

Kasvuohjelmat

Muut toiminnot, yhteinen

Yhteensä

B TILINTARKASTAJAN PATKKIOT

KPMG Oy

Tilintarkastus

Muut palvelut

Kulut

Muut rahoituskulut
Myyntitappiot
Arvonalennukset

Yhteensä

3 840 545,22

3L9 207,00

982829,88
5 t42582,L0

78 5s6 L45,27

3 753 085,41

3 662282,04
25 9775L2,72

33 686 900,00

L4 836 957,L3

2937L0,0L
2 556 025,88

7t77 61t,87
18 864 304,89

240

L2086,27
37 510,00

90 365,73

376 s0s,99

36 248,37

s03 L20,09

78 330,74

83 8s4,70

40 t9t,86
t42 377,30

36

15

32

56

53

48

C SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINNAN TUOTOT JA KULUT

Tuotot
Korkotuotot
Osinkotuotot
Myyntivoitot
Yhteensä

Sijoitus- ja rahoitustoim¡nta yhteensä

Finpro
Porkkalankatu 1, P.O.Box 358, Helsink¡, Fl-00181 Finland
tel. +358 294 695I, fax +358 29 469 52OO, business lD t1272569O3
www.finpro.fi
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Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

A MUI'T KUTTEISET MENOT

0,00

3 041,53

37! 289,27
-50 410,55

263 920,2s

0,00

153 853,47

554 952,58
-508,54

704 297,51

-164 361,36

543 936,15

c suorruKsEr SAMAN KoNSERN| N yRtryKstssÁ

Kirjanpitoarvo 1.1.

Lahjoitus Finpro oy:ltä
Shangha¡ F¡nch¡ lnnovâtion center co. Ltd

F¡npro USA lnc

tinpro Finland Oy

Kirjanp¡toarvo 31.12.2016 0,00

0,00

9 875 589,31

3 917 515,28
.4 610 865,60

-40 191,85

9142047,t5

osakkeet ja osuudet, jo¡den k¡rjanpitoarvot alittavat markkina-arvot

Markkina-arvo 7 L75 659,82

Vastaava kirjanpitoarvo 6867 286.26

Erotus 308 373,56

osakkeet ja osuudet, ¡oiden kirjanp¡toaruot ylittävät markkina-arvot

Markkina-arvo 2274760,47
Vastaava kirjanp¡toarvo

Erotus

2 3L4 9s2,73
-40 191,86

Kirjanpitoarvojen ja markkina-arvojen

erotus yhteensä 268 L8L,70

MUUT OSAKKEET JA OSUUDET

Kirjanpitoarvo 1.1.

Lahjoitus Finpro ry:ltä
K¡rjanp¡toarvo 31.12.

0,00

291 891.29

291 891,29

F sAAMtsEr SAMAN KoNSERN¡N yRtryKsttrÄ

Finpro USA lnc 0,00

G MUUTSAAMISFÍ

ALV-saam¡nen

Muut saamiset yhteensä
1 338 255,71

t33a 255.71

769 363,22

1 735 701,93

! 247 579,48

376 757,49

4 537,58

93 673,7L

4 26t 607,4L

Flnpro
Porkkalankatu 1, P.O.Box 358, Helsinki, Fl-00181 Finland
tel. +358 294 6951, fax +358 29 469 52OO, business lD F127256903

www.finpro.fi

Kirjanpitoarvo 1.1.

Lahjo¡tus Finpro ry:ltâ
L¡säykset

ïlikâuden poistot

Kirjânpitoarvo 31.12.

B KONEEÌJA KAI.USTO

Kirjanpitoarvo 1.1.

Lahjoltus Finpro ry:ltä
L¡säykset

Myynn¡t

Kirjanp¡toarvo ennen po¡stoja

Til¡kauden po¡stot

Kirjanpitoarvo 31.12.

D SUOITUSOSAKKEEI JA €SUUDEf
K¡rjanpitoarvo 1.1.

Lahjoitus Finpro ry:ltä
Hank¡nnat

Myynnit
Arvonalennusten muutos

Kirjanp¡toarvo 31.12.

F SIIRTOSAAMISET

Saaminen Finpro ry:ltä

Ennakkomaksut, kotimaa

Ennakkomaksut, vientikeskukset

Vuokra- ym, takuut, vientikeskukset

Vuokratakuu t¡nchi ttd
Projektien ennakkokulut

siirtosaamiset yhteensä

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EXPfnr
FINLANO@nu
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Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

stDorru orvrl pirnoun
n osnr¡pÄÄorun

Saldo 1.1.

Lisäys

Saldo 31.12.

srDorru olvr¡ pireoue vuree¡¡sÄ

vAPAA oun pÄÄoun

I stJotrETUN vApAAN oMAN pÄÄounru RAHAsro

Saldo 1.1.

Lahjoitus Finpro ry:ltä

Saldo 31.12.
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tltvEsï vtsT
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J TITIKAUDEN TUTOS

Saldo 1.1

Tilikauden voitto (tappio)

Saldo 31.12.

vAPAA o MA pÄÄo rur vnrEENsri

ovt¡ pÄrorvl¡

K PAKOLTISET VARAUKSET

Finchi Ltd varaus tilojen palauttamiseksi

L MUUT LYHYTAIKAISET VETAT

Ennakonpidätysvelka

Sotuvelka

Veron pidätykset vientikeskukset

Verovelka

Muut lyhytaikaiset velat yhtensä

M SIIRTOVETAT

Lomapalkat

M uut henkilöstökulujaksotukset

Muut jaksotukset, kotimaa

Muut jaksotukset, vientikeskukset

Saadut vuokra- ym. takuut
Projektien en nakkotuotot
Siirtovelat yhteensä

Flnpro
Porkkalankatu 1, P.O.Box 358, Helsinki, Fl-00181 Finland
tel. +358 294 6951, fax +358 29 469 52OO, business lD F127256903

www.finpro,fi

0,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0,00

11 300 000,00

11 300 000,00

0,00

651753,05

651753,05

11 951 753,05

tL 954 253,05

583 792,76

437 536,32

26 279,96

38 260,11

2 565,54

504 641,93

2 523 785,22

343 560,00
2L1795,50
365 663,61
248 629,66

1 699 468,66

5 392 902,66

E¡ONT
FINLANO@ro
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Vastuusitoumukset

KONSERNI FINPRO OY

VASÏUUSITOUMU|(sET

Seuraavalla tilikaudella maksettavat
Myöhemmin maksettavat
Leasi ngvastu ut yhteensã

FinChin palvelut ja vuokrat Shanghaissa

Finpron vientikeskuksen operointi
Guanzghoussa

Finpron markkinointiveloitukset FinChiltä

Henkilöstökulut

Toiminnan muut kulut

Finpro
Porkkalankatu 1, P.O.Box 358, Helsinki, Fl-00181 Finland
tel. +358 294 695L, fax +358 29 4695200, business lD F127256903

www.finpro,fi

æ4857,42
773 87&,34

T 454735,76

684857,42
773 878,34

L 458735,76

rNvÉ;T vts{T
IN FINLAND FINLAND

Lähipiiriliiketoimet

Shanghai FinChi lnnovat¡on Center Co. Ltd vuokraa Kiinassa toimintaansa alo¡ttaville suomalaisyrityksille toimistotilaa ja tarjoaa
taloushallinnon sekä HR palveluja. Finpro Oy toimii Shanghaissa FinChiltä vuokratuissa tiloissa ja ostaa siltä palveluja.

Guangzhoussa Finpron vientikeskuksen koko toiminta tapahtuu kokonaan FinChin toimesta ja henkilökunta on FinChin
palveluksessa. FinChin markkinointia hoidetaan Suomessa Finpron toimesta ja kulut edelleenveloitetaan FinChiltä.

Finpro USA lncin tehtävänä on harjoittaa vastaavaa vientikeskustoimintaa kuin Finpro Oy, mutta USA:n juridisista syistä johtuen

toiminta on eriytetty omaksi yhtiökseen. Yhtiön toiminta on osa Finpron varsinaista ja tavanomaista toimintaa ja Finpro Oy:n

saamaa yleisavustusta välitetään edelleen Finpro USA lncin toimintakulujen kattamiseen:

98 L20,66

LsL882,87

49 903,00

r 43L298,3t

688 160,80

Yllä esitetyt lähipiiriliiketoimet ovat tavanomaisin ehdoin toteutettuja ja Finpron pääasialliseen toimintaan liittyviä

Työ- ja elinkeinoministeriön yleisavustuspäätöksen mukaisesti Finpro Oy on välittänyt saamaansa valtionapua Finpro ry:lle
2.378.t00 yhdistyksen operatiivisen toiminnan katta miseksi.

EXPfiIT
FINLANT)@*u
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Allekirþitukset ja käytetyt kirjanpitokirjat

Ehdotus ylijäämän käyttämisestä

Hallitus ehdottaa, että Finpro Oy:n tilikauden voitto 139.331,00 kirjataan edellisten tilikausien voitto- ja tappiotilille.

Ha I I itu ksen toi mi nta kertomu ksen ja til in päätöksen a lle kirjoitu kset

Helsingissä 21. maaliskuuta 2OI7

Päivi Leiwo, pj

, ,1¿*ñ '--¿.æ--
Matti Anttonen

lle

Markus Suomi, toimitusjohtaja

Tilinpäätösmerk¡ntä

Suoritetusta til intarkastu ksesta on tänään annettu kertom us

Helsingissatr ly\âa4-kuut a ZOLT

KPMG Oy

KHT

KHT, JHT

Finpro
Po 1, P.O.Box 35& Helsinki, Fl-00181 Finland

tel. +358 294 6951, fax +358 29 469 5200, business lD t1272569O3

www.finpro.fi
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Luettelo kirjanpidoista ja kirjanpitoaineistojen lajeista

Yhtiön pääkirjanpito on tehty Microsoft Dynamics NAV-järjestelmässä, ostolaskujen sähköinen hyväksyntä tapahtuu Basware

Alusta P2P-järjestelmää käyttäen, matkalaskut käsitellään Baswaren WebTEMissä, käyttöomaisuuden laskentajärjestelmä on
Kasperi ja maksuliikenne hoidetaan Baswaren Maksuliikenne-ohjelmalla. Myyntilaskutus tapahtuu Salesforcen kautta.

Tilinpäätös
Päivä- ja pääkirja
Pankkitositteet
Ostolaskut
Myyntilaskut
Vienti keskustositteet
Muistiotositteet
Matkalaskut
Palkkakirjanpito
Liitetietotos¡tteet

tositelajiHKll ja HKl6

tositelajiOYOl
tositelaji60000
tositelaji TC

tositelaji HKl2 ja HKl3

tositelaji HKl5

tositelaji HKlT

numeroitu

sidottuna vihkona
sähköinen
sähköinen
sähköinen
sähköinen
paperitositteena
pa peritositteena
sähköinen
sähköinen
sähköinen

Finpro
Porkkalankatu 1, P.O.Box 358, Helsinki, Fl-00181 Finland
tel. +358 294695L, fax+358 294695200, business !Dil27256903
www.finpro.fi

,,4 nx r Ðornr rNYEsr Yrstr
v PRo I FTNLAND rN FTNLAND FTNLANo




