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VIENNIN RAHOITUS JA RISKIT



Aromtech esittelyvideo

https://youtu.be/QALiPOsjEU0


AROMTECH LYHYESTI

• Perustettu 1997, päätoimipaikkaTornio ja myyntikonttori Espoo
• Liikevaihto n 7 M€
• Henkilöstö 29
• Vientiä >80% 
• Toimialat: ravintolisät, lääkinnälliset tuotteet, kosmetiikan raaka-aineet ja 

sopimusvalmistus (lääkeaineet ja funktionaaliset elintarvikkeet)
• Ylikriittisen CO2 -uuton tuotantolaitos, joka käsittelee 250 t raaka-ainetta 

vuosittain ja tuottaa n 30 t marjaöljyjä ja 50 miljoonaa kapselia 
• Sertifioinnit: ISO9001, ISO14001, ISO13485, GMP, Luomu, Halal





Euroopan ulkopuoliset

Eurooppa –Ei EU

EU

Kotimaa

VIENNIN OSUUS KASVUSSA

Aromtech myynti kuukausina 1-10 2013-2018



UUSIA ASIAKKAITA 
USA, INTIA, PAKISTAN, KOREA, 
JAPANI, AUSTRALIA, TURKKI…



VIENTIKAUPAN RAHOITUKSEN HAASTEITA

• Asiakkaat meitä isompia yrityksiä ja ovat tottuneet sanelemaan maksuajat
• Vaikka toimitusehto olisi FCA, eivät suostu maksamaan ennen kuin 

tuotteet ovat perillä ja vastaanottotarkastettu
• Eräissä maissa maksukulttuuri ei noudata lainkaan sovittuja aikarajoja 
• Uusien asiakkaiden luottokelpoisuuden tarkistaminen ei ole aina helppoa
• Myyminen ja ostaminen muissa valuutoissa –kurssiriskit
• Pienille, uusille tai riskimaissa sijaitseville asiakasyrityksille ei saa 

luottovakuutusta tai laskuluottoa
• Hidas sykli raaka-ainehankinnasta siihen, että myynti kotiutetaan 

– yleinen rahoituksen tarve kausittain



USEITA ERI TYÖKALUJA 
VIENTIRAHOITUKSEEN JA 

VIENTIKAUPAN TURVAAMISEEN



VIENNISSÄ KÄYTETTYJÄ TYÖKALUJA
Ei asiakasystävälliset tavat nopeuttaa saatavien kotiuttamista
• Systemaattinen neuvottelu vanhojen meille epäedullisten maksuaikojen lyhentämiseksi 

(60 pv netto – 30 pv netto)
• Seuraavien toimitusten ”panttaaminen”, kunnes rästit on maksettu
• Ennakkomaksu uusille tai sellaisille asiakkaille, joita ei ole kelpuutettu 

luottovakuutuksen/laskuluoton piiriin

Asiakasystävälliset tavat pienentää riskiä ja/tai nopeuttaa rahan kotiutusta
• Valuuttojen suojaus (USA, Kiina)
• Luottovakuutus 
• Finnveran vientitakuu
• Laskuluotto (80% heti ja 20% asiakkaan maksaessa)
• Finnveran takaama luottolimiitti, jolla tasataan likviditeettiä (ostot vs myynti) ja voidaan 

antaa asiakkaille tarvittaessa maksuaikaa



KIITOS


	Viennin rahoitus ja riskit
	Dia numero 2
	Aromtech lyhyesti
	Dia numero 4
	VIENNIN OSUUS KASVUSSA
	Dia numero 6
	VIENTIKAUPAN rahoituksen HAASTEita
	USEITA ERI TYÖKALUJA VIENTIRAHOITUKSEEN JA VIENTIKAUPAN TURVAAMISEEN
	VIENNISSÄ KÄYTETTYJÄ TYÖKALUJA
	Dia numero 10

