VERKSTÄLLANDE DIREKT ÖRENS ÖVERSIKT
Under det gångna året låg tyngdpunkten i
medelsanskaffning av kommunernas gemensamma
medelsanskaffningssystem fortfarande på
strukturerade arrangemang, där systemets
internationella konkurrenskraft förblev god. Den
prissättning på sekundärmarknaden av ett offentligt
lån som under året gjordes visade att
kreditvärdigheten för systemet nästan motsvarar
den kreditvärdighet staten åtnjuter.
På den inhemska marknaden bibehölls efterfr ågan
på lån på föregående års niv å och marknadsandelen
förblev stabil.
Under det gångna året kännetecknades
verksamheten av en granskning av hur systemet
fungerar. I utvecklingssamtalen simulerades olika
slags förhållanden och man granskade systemets f örmåga att identifiera eventuella
störningssituationer och reaktionerna på dem.
Under utvecklingssamtalen konstaterades att systemets reaktionsförmåga var
tillräcklig, vilket även avspeglas i att kreditratingen för Kommunfinans Abp:s
medelsanskaffning som garanterats garanticentral steg till bästa möjliga. Den
systematiska identifieringen av störningssituationer inom kommunfältet skall
däremot vidareutvecklas genom utnyttjande av det redan existerande rikliga
statistiska materialet.
Liksom under tidigare år f örekom det inte några betalningsstörningar i systemet
och för garanticentralen realiserades inte garantiansvar för betalning. Som en
milstolpe kan konstateras att garanticentralens årsresultat under det gångna året
överskred gränsen för en miljon euro.
Garanticentralen tackar sina samarbetsparter för deras medverkan i utvecklingen
av garanticentralen och kommunernas gemensamma medelsanskaffningssystem
samt hoppas att samarbetet fortsätter lika positivt även i framtiden.
Helsingfors den 25 mars 2004
Heikki Niemeläinen
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BERÄTTELSE ÖVER VERKSAMHETEN ÅR 2003

Under det gångna året förblev räntenivån fortfarande på den historiskt låga nivån.
Den lägre räntenivån inverkade emellertid inte betydande på finansieringen av
kommunsektorn, utan den viktigaste drivfaktorn inom kreditfinansieringen var det
allmänna behov av finansiering. Av kostnadsskäl fortsatte ännu omvandlingen av
de lån statliga myndigheter beviljar f ör social bostadsproduktion till krediter för
vilka kommunerna beviljar proprieborgen.
Medelsanskaffningen för kommunernas gemensamma medelsanskaffningssystem
hade sin tyngdpunkt liksom under det föregående året på strukturerade
arrangemang, i vilka systemets relativa konkurrenskraft fortfarande förblev god.
Den relativa konkurrenskraften rentav förbättrades fr ån föregående år då
kreditratingen f ör Kommunfinans Abp steg till den högsta möjliga samtidigt som
antalet medelsanskaffare som fått den högsta kreditratingen minskade på den
internationella kapital- och penningmarknaden.
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Utvecklingssamtal

Garanticentralens uppgift är att trygga och utveckla den gemensamma
medelsanskaffningen f ör kommunerna. De utvecklingssamtal som under det
gångna året fördes inom garanticentralens styrelse resulterade i en syn enligt
vilken det v äsentliga inom utvecklingen av medelsanskaffningssystemet var
kreditvärdigheten hos det gemensamma medelsanskaffningssystemet, karaktären
hos garantiverksamheten och den konkurrensrättsliga ställningen.
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Utvecklingsåtg ärder

Hösten 2003 studerade kreditvärderarna för Kommunernas garanticentrals del hur
kommunernas gemensamma medelsanskaffningssystem fungerar, dess
verksamhetsmöjligheter och det stöd garanticentralen får av sina
medlemskommuner. Det goda resultat garanticentralen fick i
kreditvärdringsprocessen baserar sig i betydande omfattning på det
reservationslösa stöd den fick av sina medlemskommuner.
Delegationen har på förslag av garanticentralens styrelse beslutat ändra § 24 i
reglementet. Syftet med ändringen var att konstatera reglementets kompatibilitet
med Europeiska gemenskapens bestämmelser för statligt stöd. Ändringen av
reglementet är nu uppe till behandling i inrikesministeriet.
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Lagstiftning och medlemssamfund

Lagen om Kommunernas garanticentral (487/1996) antogs av riksdagen 18.6.1996
och trädde i kraft 1.7.1996. Enligt lagen är garanticentralens syfte att trygga och
utveckla en gemensam medelsanskaffning för kommunerna. F ör att n å detta syfte
kan garanticentralen bevilja garantier för s ådan medelsanskaffning till kreditinstitut
som direkt eller indirekt ägs av kommunerna eller lyder under kommunernas
best ämmanderätt att medlen lånas ut till kommuner och samkommuner samt
sammanslutningar som helt ägs av kommunerna eller helt lyder under deras
best ämmanderätt.
Under verksamhetsåret 2003 uppfylldes de krav som lagen om Kommunernas
garanticentral uppställer av ett kreditinstitut, Kommunfinans Abp.
Lagen om Kommunernas garanticentral ändrades av riksdagen 25.4.1997 och
lagändringen trädde i kraft 1.5.1997. Efter lagändringen kan garanticentralen
bevilja kreditinstitut garantier också för s ådan medelsanskaffning som lånas ut till
sammanslutningar som anges av statliga myndigheter och som hyr ut eller
producerar och håller bostäder på sociala grunder, eller till sammanslutningar som
lyder under sådana sammanslutningars bestämmanderätt.
Med stöd av lagen om Kommunernas garanticentral hade kommunerna möjlighet
att avstå från att inträda som medlemssamfund i garanticentralen genom att
meddela inrikesministeriet om detta senast 30.9.1996. Femton kommuner med ett
sammanlagt invånarantal på något under 60.000 avböjde. Under verksamhetsåret
hade Kommunernas garanticentral 415 medlemskommuner vilkas sammanlagda
invånarantal utgör cirka 98,4 procent av invånarna i hela Finland. Kommunerna på
Åland är inte medlemssamfund i garanticentralen.
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Administration och personal
Kommunernas garanticentral har enligt lagen en delegation med minst 10 eller
högst 15 ledamöter, samt var och en av dem en personlig ersättare.
Inrikesministeriet förordnade 27.9.2001 till Kommunernas garanticentral en
delegation för mandatperioden 1.10.2001–30.9.2005. Delegationen valde inom sig
till ordförande verksamhetsledare Jari Blom från Jyväskylä samt till vice ordförande
kommundirektör Jussi Huttunen från Lepp ävirta och ekonomichef Raija R önkäNieminen från Lojo. Delegationen sammanträdde tre gånger under
verksamhetsåret.
Enligt lagen om Kommunernas garanticentral har garanticentralen en styrelse som
svarar för garanticentralens förvaltning, för beviljandet av garantier samt för
beredningen och verkställandet av delegationens beslut. Delegationen valde vid
sitt möte 22.11.2001 en styrelse för garanticentralen f ör den följande
tvåårsperioden. Följande personer ingick i styrelsen år 2003:
rektor Irja Ansalehto -Salmi, Vanda
biträdande stadsdirektör Maija-Liisa Havia, Jyväskylä
ekonomichef Pirkko Janhunen, Varkaus
verkställande direktör Asko Koskinen, Tammerfors
kommundirektör Raimo Liikkanen, Luumäki
samhällsbyggnadsdirektör Markku Pietarila , Kemi
stadsråd Jorma Seppänen, Nurmijärvi
Som styrelseordförande fungerade stadsr åd Jorma Seppänen och som vice
ordförande verkställande direktör Asko Koskinen. Verkst ällande direktör f ör
garanticentralen var Heikki Niemeläinen, som samtidigt tjänstgör vid Joensuu
universitet. Under räkenskapsperioden arbetade Tuukka Salminen som
heltidsanställd tjänsteman med titeln byråchef.
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Revision och tillsyn

Granskningen av garanticentralens räkenskaper och förvaltning utförs av en av
Centralhandelskammaren eller revisionsnämnden för den offentliga f örvaltningen
och ekonomin godkänd revisionssammanslutning som garanticentralens delegation
utser för ett kalenderår i sänder. År 2003 fungerade KPMG Wideri Oy Ab som
garanticentralens revisionssammanslutning och som garanticentralens delegation
valde även för 2004.
Garanticentralens verksamhet övervakas av en garanticentralsinspektör som
förordnas av inrikesministeriet p å framst ällning av garanticentralens styrelse. År
2003 fungerade Deloitte & Touche Oy som garanticentralsinspektör och
förordnades av inrikesministeriet att fortsätta också å r 2004.
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Garantiverksamhet och riskhantering

I slutet av år 2003 hade Kommunfinans Abp skaffat medel för 4.321 miljoner euro
med de garantier som beviljats av Kommunernas garanticentral, varav 1.265
miljoner euro hade alstrats under 2003. Garanticentralen beviljade Kommunfinans
Abp en garanti för en höjning av det internationella skuldförbindelseprogrammet
från 1.500 miljoner euro till 2.250 miljoner euro. Garantier beviljades för en
höjning av Treasury Bill -programmet från 300 miljoner euro till 500 miljoner euro
och för en ny likviditetskreditlimit p å 100 miljoner euro. Dessutom höjdes
garantilimiten f ör medelsanskaffning som görs med särskild låndokumentation
utanför skuldprogrammen till 600 miljoner euro.
Av det internationella skuldförbindelseprogrammet var vid utg ången av året 1.535
miljoner euro utnyttjade, av Treasury Bill -programmet 248 miljoner euro, av det
oförändrade inhemska skuldförbindelseprogrammet p å 500 miljoner euro 231
miljoner euro och av garantilimiten för medelsanskaffning som görs med särskild
låndokumentation 120 miljoner euro. Dessutom var genom den medelsanskaffning
som gjorts med särskilda beslut av garanticentralens styrelse vid utg ången av
räkenskapsåret 186 miljoner euro utnyttjade. Av Kommunernas Bostadskredit
Abp:s och gamla Kommunfinans Abp:s icke -förfallna medelsanskaffning återstod
vid utgången av r äkenskapsåret 2.002 miljoner euro.
Vid utgången av 2003 hade garanticentralen som säkerhet för beviljade garantier
pantsatta lån och placeringar för totalt 3.424 miljoner euro. Poster utan
mots äkerheter fanns i enlighet med lagen om Kommunernas garanticentral och
inrikesministeriets beslut sammanlagt för 1.191 miljoner euro. Den mest
betydande av dessa poster, totalt 944 miljoner euro, utgjordes av räntestödslån
för social bostadsproduktion som Kommunfinans Abp upprätthåller för
statskontorets räkning. Vid utgången av 2003 var den kalkylmässiga översäkringen
307 miljoner euro.
Av den medelsanskaffning som under 2003 gjordes med garanticentralens
garantier genomfördes 57,90 % i eurobelopp, 32,66 % i yenbelopp och 9,44 % i
andra valutor. Säkerheterna var åter i eurobelopp. Garantiernas och säkerheternas
motsvarighet säkerställs sålunda att Kommunfinans Abp:s säkringsåtgärder
samtidigt säkrade även att garanticentralens garantiansvar och s äkerheter blev
överensstämmande.
Garanticentralens placeringsverksamhet styrs av den placeringspolicy som
godkänts av garanticentralens styrelse och enligt vilken garanticentralen styr 70 %
av sina placeringar i sedvanliga skuldförbindelser emitterade av den offentliga
makten och banker samt h ögst 30 % i skuldförbindelser med tryggad kapitalinsats
emitterade av banker samt i skuldförbindelser av företag och i bostadsaktier.

Minimikravet för ett kreditklassificerat placeringsobjekt är att objektet klassificerats
som en sund investering.
Garanticentralens operativa risker har behandlats utöver i reglementet även i den
garanti- och verksamhetspolicy som godkänts av garanticentralens styrelse och
enligt vilken garanticentralens olika aktörers befogenheter och r ättigheter har
definierats. Garantiverksamheten har enligt huvudregeln ordnats så att
garanticentralens styrelse beviljar garantier f ör medelsanskaffningsprogram, varav
EMNT-programmet är det viktigaste. Inom medelsanskaffningsprogrammet
beslutar verkställande direktören om garantier för enskilda
medelsanskaffningsposter.
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Garanticentralens ekonomi

För beviljade garantier intäktsfördes i borgensprovisioner sammanlagt
1.628.398,00 euro år 2003. De övriga intäkterna uppgick till 85.138,30 euro.
Garanticentralens administrationskostnader uppgick till sammanlagt 563.468,63
euro varav 213.986,15 euro var personalkostnader, 338.777,96 euro övriga
kostnader och 10.704,52 euro avskrivningar. Skillnaden mellan int äkterna och
administrationskostnaderna utgör avgiftsbidraget, som under räkenskapsåret var
1.150.067,67 euro.
Under 2003 utbetalades inga borgensersättningar eller andra ersättningskostnader.
Några intäkter av återindrivning debiterades inte heller; avgiftsbidraget och
verksamhetsbidraget var alltså lika stora under räkenskapsåret, dvs. 1.150.067,67
euro. Med beaktande av karaktären av garanticentralens verksamhet är det
sannolikt att avgifts- och verksamhetsbidrag också i framtiden kommer att vara
lika stora.
Verksamhetsbidraget överfördes i sin helhet till fonden. Därmed uppgick fonden till
4.224.465,43 euro 31.12.2003.
Kommunernas pensionsf örsäkring och garanticentralen har ett gällande avtal för
att trygga garanticentralens kassasituation. Avtalet förnyades hösten 2003. Enligt
avtalet tryggar Kommunernas pensionsförsäkring garanticentralens likviditet upp
till 50 miljoner euro.
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Framtidsutsikter

Funktionsförmågan hos kommunernas gemensamma medelsanskaffningssystem
förstärktes ytterligare under det gångna året bland annat genom Kommunfinans
Abp:s förbättrade kreditrating. Eftersom antalet medelsanskaffare som fått en hög
kreditrating samtidigt minskade p å den internationella kapital- och
finansmarknaden, är framtidsutsikterna för kommunernas gemensamma
medelsanskaffning gynnsamma. Det är emellertid uppenbart att en ny typ av
finansieringsarrangemang som kompletterar den traditionella medelsanskaffningen
blir allt vanligare inom kommunfältet, med följden att man även på kommunernas
gemensamma medelsanskaffningssystem ställer nya förväntningar. Kommunernas
gemensamma medelsanskaffningssystem har ännu bättre beredskap att möta
dessa förväntningar. Utvecklingen av nya verksamhetsmetoder och en utbyggnad
av serviceutbudet har redan börjat och torde fortsätta livligt även under det
kommande året.
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RESULTATRÄKNING 1.1.-31.12.2003
1.1.-31.12.2003

1.1.-31.12.2002

1 628 398,00

1 401 673,99

85 138,30

78 618,88

1 713 536,30

1 480 292,87

Personalkostnader

-213 986,15

-205 418,20

Övriga kostnader

-338 777,96

-290 543,48

Intäkter
Borgensprovisioner
Ränteintäkter
Intäkter totalt
Kostnader

Avskrivningar

-10 704,52

-6 869,80

-563 468,63

-502 831,48

1 150 067,67

977 461,39

Borgensersättningar

0,00

0,00

Intäkter av återindrivning

0,00

0,00

Övriga poster totalt

0,00

0,00

Verksamhetsbidrag

1 150 067,67

977 461,39

Fondöverföringar

-1 150 067,67

-977 461,39

0,00

0,00

Kostnader totalt
Avgiftsbidrag
Övriga poster

Räkenskapsperiodens resultat
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BALANSRÄKNING 31.12.2003
31.12.2003

31.12.2002

91 184,71

98 030,46

431 488,83

381 750,29

3 675 914,92

2 619 507,44

87 359,26

28 901,03

4 285 947,72

3 128 189,22

Leverantörsskulder

35 570,33

5 496,05

Resultatregleringar

25 911,96

48 295,41

4 224 465,43

3 074 397,76

4 285 947,72

3 128 189,22

Aktiva
Finansieringstillg ångar
Kassa och bankfordringar
Resultatregleringar
Placeringstillgångar
Anl äggningstillgångar
Aktiva totalt
Passiva
Kortfristigt främmande kapital

Fond
Passiva totalt

31.12.2003 fanns det g ällande garantilimiter för totalt 9500,0 miljoner euro.
31.12.2003 fanns det g ällande garantier f ör totalt 4321,24 miljoner euro
Helsingfors den 29 januari 2004

KOMMUNERNAS GARANTICENTRAL
Jorma Seppänen
styrelseordförande
Irja Ansalehto -Salmi
styrelseledamot
Pirkko Janhunen
styrelseledamot
Markku Pietarila
styrelseledamot

Asko Koskinen
styrelsens vice ordförande
Maija-Liisa Havia
styrelseledamot
Raimo Liikkanen
styrelseledamot
Heikki Niemeläinen
verkställande direktör

Bokslutet har uppgjorts enligt god bokf öringssed.
Över den utf örda revisionen har i dag avgivits revisionsberättelse.
Helsingfors 29.1.2004
KPMG WIDERI OY AB
CGR-sammanslutning
Mikael Leskinen, CGR
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GARANTIER 31.12.2003
Miljoner euro
Kommunfinans Abp
Garantlimiter

Utnyttjade
31.12.2003

Kommunfinans Abp (-30.4.2001)
Inhemskt skuldförbindelseprogram
Internationellt skuldförbindelseprogram
Övriga garantier
Totalt

800,00

102,71

2 000,00

839,91

750,00

225,07

3 550,00

1 167,70

1 500,00

817,99

Kommunernas Bostadskredit Abp (-30.4.2001)
Internationellt skuldförbindelseprogram
Övriga garantier
Totalt
Totalt

400,00

16,10

1 900,00

834,09

5 450,00

2 001,79

2 250,00

1 534,72

500,00

247,97

Kommunfinans Abp (1.5.2001 -)
EMTN-program
Treasury Bill -program
Inhemskt skuldförbindelseprogram

500,00

230,60

Övrig utl ändsk medelsanskaffning

600,00

120,00

Särskilda beslut
Likviditetskreditlimit
Totalt
Totalt

186,17
200,00

0,00

4 050,00

2 319,45

9 500,00

4 321,24
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REVISIONSBERÄTTRELSE
Till Kommunernas garanticentrals delegation
Vi har granskat Kommunernas garanticentrals bokföring, bokslut och förvaltning
under räkenskapsåret 1.1.-31.12.2003. Bokslutet, som avgetts av styrelsen och
verkställande direktören omfattar verksamhetsberättelsen, resultaträkningen,
balansräkningen och bilageuppgifterna. Efter utf örd granskning avger vi vårt
utlåtande om bokslutet och förvaltningen.
Revisionen har utf örs enligt god revisionssed. Bokföringen samt principerna f ör
uppgörande av bokslut, innehåll och presentationss ätt har härvid granskats i
tillräcklig omfattning för att f å bekräftat att bokslutet inte inneh åller väsenliga fel
eller brister. I förvaltningsrevisionen har vi granskat att styrelsen och verkställande
direktören handhaft förvaltningen av anstaltens angelägenheter i enlighet med
stadgandena i lagen om Kommunernas garanticentral.
Enligt vår mening är bokslutet uppgjort till tillämpliga delar enligt bokföringslagen.
Bokslutet ger på sätt som avses i bokföringslagen riktiga och tillr äckliga uppgifter
om resultatet av anstaltens verksamhet och dess ekonomiska ställning. Bokslutet
kan fastställas och medlemmarna i styrelsen samt verkställande direktören kan
beviljas ansvarsfrihet f ör den av oss granskade räkenskapsperioden.
Helsingfors den 29 januari 2004
KPMG WIDERI OY AB
CGR-sammanslutning
Mikael Leskinen
CGR
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Styrelse
Ordförande
Jorma Seppänen
Stadsråd
Nurmij ärvi

Vice ordförande
Asko Koskinen
Verkställande direktör
Tammerfors

Övriga ledam öter
Irja Ansalehto-Salmi
Rektor
Vanda

Raimo Liikkanen
Kommundirektör
Luumäki

Pirkko Janhunen
Ekonomichef
Varkaus

Maija-Liisa Havia
Biträdande stadsdirektör
Jyväskylä

Markku Pietarila
Sammhällsbyggnadsdirektör
Kemi
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Delegationen
Ordförande:
Jari Blom
Verksamhetsledare
Jyväskylä

Vice ordförande:
Jussi Huttunen
Kommundirektör
Leppävirta

Raija Rönkä-Nieminen
Ekonomichef
Lojo

Personlig ersättare:
Marja-Leena Korpimäki
Sjuksköterska
Kauhava

Personliga ersättare:
Asta Tolonen
Ekonomidirektör
Suomussalmi

Pekka Heikkinen
Ekonomidirektör
Tusby

Övriga ledamöter:
Aulikki Heinonen
Kommundirektör
Muonio

Personliga ersättare:
Alpo Puusaari
Lantmäteriingenjör, YHS
Himanka

Leena Koponen
Dataadministrationschef
Muurame

Asko Meski
Agrolog
Orimattila

Jouko Sallisalmi
Kontorsdirektör
Orivesi

Hannele Tanner-Penttilä
Läkemedelskonsulent
Aura

Rainer Berg
Montör
Lappo

Annina Lehtiö-Vainio
Utvecklingsdirektör
Åbo

Pirkko Miikkulainen
Ekonomiexpert
Helsingfors

Raimo Korjus
Kontaktchef
Kotka

Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi
Finansdirektör
Björneborg

Markku Harju
Lantmäteriingenjör
Kemijärvi

Aimo Ahti
Stadsdirektör
Kouvola

Tuula Rasimus
Pedagogie magister
Nyslott

Pentti Kivinen
Verkställande direktör
Helsingfors

Mia Sillanpää
Försäkringsmäklare
Hattula

Sinikka Poskiparta
Sjuksköterska
Imatra

Tuomo Tegelsten
Kommundirektör
Masku

Seppo A. Soini
AFM, Agronom
Mäntsälä

Jukka Vilén
Pedagogie magister
Kemi

Leena Kuha
Avdelningssekreterare
Uleåborg

Hannele Luukkainen
Politices lisenciat
Helsingfors

Torsten Widén
Stadsdirektör
Grankulla

Gun Kapténs
Kommundirektör
Larsmo
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Information om årsber ättelsen
Medelanskaffning som Kommunernas garanticentral beviljar garantier f ör allokeras
i form av lån till utveckling av verksamhet och infrastruktur inom kommunerna,
och till bostadsbyggande p å sociala grunder.
Exempelvis har finansieringen av en gymnasium i Järvenpää, som skett indirekt
med garantier från Kommunernas garanticentral. Vår årsberättelse är illustrerad
med foton från den gymnasiet.

Kommunernas garanticentral
Kanalkajen 7 C
00160 HELSINGFORS
Tfn. (09) 6227 2880
Fax. (09) 6227 2882
http://www.kuntientakauskeskus.fi
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