
  

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT 

Det gångna året 2005 var det hittills bästa i det 
gemensamma medelsanskaffningssystemets 
historia. Systemet fortsatte sin lönsamma 
tillväxt och samtidigt förblev kostnaderna för 
kommunernas och den sociala 
bostadsproduktionens medelsanskaffning låga. 

Utvecklingen av kommunernas gemensamma 
medelsanskaffningssystem kännetecknades 
under fjolåret av att systemets 
konkurrensrättsliga ställning inom den 
europeiska gemenskapen klarnat. Enligt denna 
kan kommunernas gemensamma 
medelsanskaffningssystem karaktäriseras som 
kommunernas gemensamma 
upphandlingsorganisation, vars 
verksamhetsområde är att finansiera funktioner 
inom den offentliga maktens uppgiftsområde. Tolkningen förtydligar utvecklingen av 
systemet under kommande år.  

Genomförandet av reformen av kommunernas servicestrukturprojekt är tillsvidare 
öppet. Under året framgick emellertid att dess effekter på Kommunernas 
garanticentral kommer att bli påfallande små oavsett hur reformen verkställs, 
eftersom eventuella nya kommuner med stöd av lagstiftningen utan separata beslut 
kommer att vara medlemskommuner i garanticentralen.  

Medelsanskaffningssystemets konkurrenskraft på den internationella marknaden 
baserade sig såsom föregående år på systemets höga kreditvärdighet, vilken 
möjliggjorde en förmånlig medelsanskaffning i synnerhet inom den strukturerade 
medelsanskaffningen.  

Framtidsutsikterna för systemet är synnerligen positiva tack vare den höga 
kreditvärdigheten, den förtydligade konkurrensrättsliga ställningen och den höga 
kompetensnivån hos de anställda inom medelsanskaffningssystemet. Med hjälp av 
dessa är det lätt att ta sig an utmaningarna under de kommande åren.  

Till följd av det goda resultat som systemet uppnått vill jag tacka samarbetsparterna 
för det gångna året och önska gemensamma framgångar även under kommande år.  

Heikki Niemeläinen  
verkställande direktör  

 
     



 

BERÄTTELSE ÖVER VERKSAMHETEN 2005  

Det gångna året 2005 var det hittills bästa året för kommunernas gemensamma 
medelsanskaffningssystem. Systemets marknadsandel växte betydligt liksom även 
dess ekonomiska resultat. Samtidigt bibehålls marginalen för kreditgivningen till 
kommunerna på en historiskt låg nivå. Den lyckade verksamheten baserar sig på en 
motiverad personal och avancerade tillvägagångssätt i affärsverksamheten.  

Systemet för medelanskaffning hade liksom under föregående år tyngdpunkten på 
strukturerade arrangemang. Under 2005 bibehöll garanticentralen sin kreditvärdighet 
på högsta möjliga nivå.  

Under det gångna året hade Kommunernas garanticentral inte några betydande 
utvecklingsprojekt. I stället för dessa förberedde sig systemet för eventuella 
förändringar i kommunernas verksamhet. Ändringarna blir aktuella då kommunernas 
servicestrukturprojekt som har initierats av statsrådet verkställs.  

Den mest betydande ändringen kan vara att antalet kommuner minskar på grund av 
kommunsammanslagningar. Ett typiskt sätt att göra en kommunsammanslagning är 
att de gamla kommuner som sammanslås upphör och i stället grundas en ny kommun. 
Enligt inrikesministeriets ståndpunkt är den nya kommun som skall bildas utan något 
separat beslut medlemssamfund i Kommunernas garanticentral. Ett annat typiskt sätt 
är ett förfarande där en viss kommun upphör då den ansluter sig till en existerande 
kommun. Även i detta fall är den kommun som återstår medlemssamfund i 
garanticentralen, om denna kommun eller en kommun som blir sammanslagen med 
kommunen tidigare har varit ett medlemssamfund.  

Utgående från dessa motiveringar minskar eventuella kommunsammanslagningar inte 
den sammanräknade befolkningsmängden bland medlemskommunerna i 
Kommunernas garanticentral och sålunda inte heller garanticentralens täckning på det 
finländska kommunfältet.  

   

    



  

 

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. För att nå detta syfte kan 
garanticentralen bevilja garantier för medelsanskaffning till kreditinstitut som direkt 
eller indirekt ägs av kommunerna eller lyder under kommunernas bestämmanderätt så 
att medlen lånas ut till kommuner och samkommuner samt sammanslutningar som 
helt ägs av kommunerna eller helt lyder under deras bestämmanderätt.  

Under verksamhetsåret 2005 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 även för sådan 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 avböjde, varav tolv 
kvarstår efter kommunsammanslagningar. Dessas invånarantal är sammanlagt ca 43 
000. Under verksamhetsåret hade Kommunernas garanticentral 404 
medlemskommuner vilkas sammanlagda invånarantal utgör cirka 98,7 procent av 
invånarna i hela Finland. På grund av kommunsammanslagningar minskade antalet 
medlemssamfund med nio jämfört med år 2004. Kommunerna på Åland är inte 
medlemssamfund i garanticentralen.  

 
   

    



  

Administration och personal  

Kommunernas garanticentral har enligt lagen en delegation med minst 10 eller högst 
15 ledamöter, samt för var och en av dem en personlig ersättare. Inrikesministeriet 
förordnade 30.8.2005 till Kommunernas garanticentral en delegation för 
mandatperioden 1.10.2005–30.9.2006. Delegationen valde inom sig till ordförande 
verksamhetsledare Jari Blom från Jyväskylä samt till vice ordförande agrolog Mika 
Munkki från Vehmaa och administrationchef Raija Rönkä-Nieminen från Lojo. 
Delegationen sammanträdde två 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. Följande personer ingick i 
styrelsen år 2005:  

rektor Irja Ansalehto-Salmi, Vanda 
kanslichef Maija-Liisa Havia, Jyväskylä 
ekonomichef Pirkko Janhunen, Varkaus 
direktör Asko Koskinen, Tammerfors (-24.11.2005) 
kommundirektör Raimo Liikkanen, Luumäki 
samhällsbyggnadsdirektör Markku Pietarila, Kemi 
stadsdirektör Markku Rahikkala, Nokia (24.11.2005-) 
stadsråd Jorma Seppänen, Nurmijärvi  

Stadsrådet Jorma Seppänen var styrelseordförande och direktör Asko Koskinen var 
vice ordförande till 16.4.2005 samt efter detta datum var ekonomidirektör Pirkko 
Janhunen vice ordförande.  

Delegationen beviljade vid sitt möte 24.11.2005 direktör Asko Koskinen avsked från 
medlemskapet i garanticentralens styrelse efter det att han valts till styrelsemedlem i 
Kommunfinans Abp och därmed blev jävig att verka i garanticentralens styrelse. Asko 
Koskinen verkar som styrelseordförande i Kommunfinans Abp. Vid samma 
delegationsmöte invaldes i garanticentralens styrelse stadsdirektör Markku Rahikkala 
från Nokia.  

Styrelsen mandatperiod upphörde 31.12.2005 och delegationen invalde för den 
styrelseperiod som börjar 1.1.2006 direktör Pekka Alanen från Helsingfors, kanslichef 
Maija-Liisa Havia från Jyväskylä, ekon. lic., lektor Sari Innanen från Karleby, 
ekonomidirektör Pirkko Janhunen från Varkaus, stadsdirektör Janne Laine från Ikalis, 
samhällsbyggnadsdirektör Markku Pietarila från Kemi och stadsdirektör Markku 
Rahikkala från Nokia.  

Verkställande direktör för garanticentralen var Heikki Niemeläinen, som samtidigt 
tjänstegjorde vid Joensuu universitet. Under räkenskapsperioden arbetade Tuukka 

 
     

Salminen som tjänsteman med titeln byråchef. Tuukka Salminen verkar samtidigt som 
suppleant för verkställande direktören.  



  

Revision och tillsyn  

Granskningen av garanticentralens räkenskaper och förvaltning utförs av en av 
Centralhandelskammaren eller revisionsnämnden för den offentliga förvaltningen och 
ekonomin godkänd revisionssammanslutning som garanticentralens delegation utser 
för ett kalenderår i sänder. År 2005 fungerade KPMG Wideri Oy Ab (numera KPMG Oy 
Ab) som garanticentralens revisionssammanslutning vilken blev vald av 
garanticentralens delegation även för 2006.  

Garanticentralens verksamhet övervakas av en garanticentralsinspektör som förordnas 
av inrikesministeriet på framställning av garanticentralens styrelse. År 2005 fungerade 
Deloitte & Touche Oy som garanticentralsinspektör och förordnades av 
inrikesministeriet att fortsätta också år 2006.  

 
     



  

Garantiverksamhet och riskhantering  

I slutet av år 2005 hade Kommunfinans Abp skaffat medel för 5699 miljoner euro med 
de garantier som beviljats av Kommunernas garanticentral, varav 646 miljoner euro 
hade alstrats under 2005. Garanticentralen beviljade Kommunfinans Abp en garanti för 
en höjning av det internationella skuldförbindelseprogrammet från 3000 miljoner euro 
till 5000 miljoner euro. Därutöver höjdes garantilimiten för medelsanskaffning som 
görs med särskild lånedokumentation utanför skuldprogrammen till 1200 miljoner 
euro.  

Av det internationella skuldförbindelseprogrammet var vid utgången av året 2776 
miljoner euro utnyttjade, av det internationella skuldförbindelseprogrammet 384 
miljoner euro, av det oförändrade inhemska skuldförbindelseprogrammet 331 miljoner 
euro och av garantilimiten för medelsanskaffning som görs med särskild 
lånedokumentation 471 miljoner euro. Dessutom var genom den medelsanskaffning 
som gjorts med särskilda beslut av garanticentralens styrelse vid utgången av 
räkenskapsåret 193 miljoner euro utnyttjade. Av Kommunernas Bostadskredit Abp:s 
och gamla Kommunfinans Abp:s icke-förfallna medelsanskaffning återstod vid 
utgången av räkenskapsåret 1543 miljoner euro.  

Vid utgången av 2005 hade garanticentralen som säkerhet för beviljade garantier 
pantsatta lån och placeringar för totalt 5595 miljoner euro. Poster utan motsäkerheter 
fanns i enlighet med lagen om Kommunernas garanticentral och inrikesministeriets 
beslut sammanlagt för 384 miljoner euro. Vid utgången av 2005 var den kalkylmässiga 
översäkringen 309 miljoner euro.  

Av den medelsanskaffning som under 2005 gjordes med garanticentralens garantier 
var fördelningen 31.12.2005 per valuta följande: 53 % i eurobelopp, 23 % i yenbelopp 
och 24 % i andra valutor. Säkerheterna var däremot huvudsakligen i eurobelopp och 
till en liten del i US-dollarbelopp. Garantiernas och säkerheternas motsvarighet 
säkerställs sålunda att Kommunfinans Abp:s säkringsåtgärder samtidigt säkrade även 
att garanticentralens garantiansvar och säkerheter 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 högst 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 
lågriskinvestering (investment grade).  

Garanticentralens operativa risker har behandlats utöver i reglementet även i den 
garanti- och verksamhetspolicy som godkänts av garanticentralens styrelse och i 
vilken garanticentralens olika aktörers befogenheter och rättigheter har definierats. 
Garantiverksamheten har enligt huvudregeln ordnats så att garanticentralens styrelse 

 
     



beviljar garantier för medelsanskaffningsprogram, varav MTN-programmet är det 
viktigaste. Inom medelsanskaffningsprogrammet beslutar verkställande direktören om 
garantier för enskilda medelsanskaffningsposter.  



  

Garanticentralens ekonomi  

Garanticentralens intäkter från den egentliga verksamheten inflöt från beviljade 
garantier, varav borgensprovisioner intäktsfördes för sammanlagt 1,750.000.00 euro 
år 2005. Garanticentralens utgifter för den egentliga verksamheten uppgick till 
sammanlagt 625,182.30 euro varav 227,795.40 euro var personalkostnader, 
14,041.18 euro avskrivningar och 383,345.72 euro övriga kostnader. Skillnaden 
mellan intäkterna och kostnaderna för den egentliga verksamheten utgör 
avgiftsbidraget, som under räkenskapsåret var 1,124,817.70 euro.  

Under 2005 utbetalades inga borgensersättningar, och på motsvarande sätt uppbars 
inte några intäkter av återindrivning heller. Med beaktande av karaktären av 
garanticentralens verksamhet är det sannolikt att garanticentralen inte i framtiden 
heller behöver betala borgensersättningar eller få därtill hörande intäkter av 
återindrivning.  

Intäkterna från placeringsverksamheten uppgick till 319.737,08 euro och kostnaderna 
till 1.872,37 euro, sålunda blev resultatet 317.864,71 euro, vilket är ca 5,3 % av det 
investerade kapitalet. Garanticentralen värderade placeringarna i balansräkningen till 
verkligt värde. Förändringen i fonden för det verkliga värdet var –51.843,38 euro. 
Resultatet av placeringsverksamheten och värdeförändringarna var totalt ca 4,5 % av 
det investerade kapitalet. Räkenskapsårets överskott dvs. resultatet av den ordinarie 
verksamheten och placeringsverksamheten före avsättning till fond var 1.442.682,41 
euro.  

Räkenskapsperiodens överskott överfördes i sin helhet till fonden. Därmed uppgick 
fonden till 7,025,631.45 euro 31.12.2005.  

Garanticentralen har ett ikraftvarande avtal för att trygga garanticentralens 

kassaställning upp till 50 miljoner euro. 

 
     



  

Framtidsutsikter  

Verksamheten i kommunernas gemensamma medelsanskaffningssystem har 
utvecklats till en högklassig kreditinstitutsverksamhet. De anställda har en 
yrkesskicklighet och en motivation som ligger på hög nivå. Systemet har fortfarande 
en relativt låg marknadsandel i jämförelse med motsvarande system i de andra 
nordiska länderna. Därför har systemet fortfarande sunda och lönsamma 
tillväxtutsikter.  

Med kommunernas servicestrukturreform förändras eventuellt kommunernas sätt att 
producera och arrangera tjänster. Inom ramen för kommunernas gemensamma 
medelsanskaffningssystem har målet varit att trygga finansieringstjänsternas 
konkurrenskraft och systemets verksamhetsmöjligheter även vid växlande 
omständigheter. 

  
     



  

RESULTATRÄKNING 1.1.-31.12.2005 
  

 

1.1.-31.12.2004 1.1.-31.12.2003

Ordinarie verksamhet

Intäkter

Borgensprovisioner 1 750 000,00 1 736 514,00

Kostnader

Personalkostnader -227 795,40 -218 284,89

Avskrivningar -14 041,18 -12 948,97

Övriga kostnader -383 345,72 -278 342,02

      

Ordinarie verksamhets resultat 1 124 817,70 1 226 938,12

Investeringsverksamhet

Intäkter 319 737,08 133 116,19

Kostnader -1 872,37 -1 570,70

      

Investeringsverksamhets resultat 317 864,71 131 545,49

Resultat före fondöverföringar 1 442 682,41 1 358 483,61

Fondöverföringar -1 442 682,41 -1 358 483,61

Räkenskapsperiodens resultat 0,00 0,00

 
     



  

BALANSRÄKNING 
  

 

Aktiva

31.12.2005 31.12.2004

Bestående aktiva

Immateriella tillgångar 856,44 1 221,10

Materiella tillgångar 64 362,10 52 523,32

Övriga aktier och andelar 21 713,55 21 713,55

Placeringar

Övriga placeringar

Övriga aktier och andelar 119 380,00 119 380,00

Bankcertifikat 1 928 406,45 743 587,97

Masskuldebrevslån 3 259 887,20 3 587 150,00

Övriga placeringar 1 183 252,00 619 670,00

Rörliga aktiva

Fordringar

Fordringar hor borgenprovisioner 437 500,00 465 169,00

Resultatregleringar 33 230,05 86 877,83

Kassa och bank 102 271,26 90 921,37

Aktiva totalt 7 150 859,05 5 788 214,14

Passiva

Eget kapital

Fond 7 025 631,45 5 582 949,04

Kurantkursfond 95 224,16 147 067,54

Främmande kapital

kortfristiga

Skulder till leverantörer 2 850,94 27 798,65

Resultatregleringar 18 398,87 23 185,09

Övriga kortfristiga skulder 8 753,63 7 213,82

Passiva totalt 7 150 859,05 5 788 214,14

 
     



  

FINANSIERINGSANALYS 
  

  

Bokslutet har uppgjorts enligt god bokföringssed. 
Över den utförda revisionen har i dag avgivits revisionsberättelse. 

Helsingfors den 14 februari 2006 

WIDERI OY AB 
CGR Sammanslutning 

Riitta Pyykkö, CGR 

 31.12.2005 31.12.2004 

Kassaflöde från ordinarie verksamhet  

- Erhållna betalningar på rörelseintäkter  1 777 669,00 1 700 681,00

- Betalningar av rörelsekostnader  636 662,17 502 520,75

Kassaflöde från ordinarie verksamhet  1 141 006,83 1 198 160,25

Kassaflöde från investeringar  

    
-  
 

Investeringar i materiella och immateriella 
tillgångar  

25 515,30
  

1 047,68
  

- Investeringar i placeringar  1 104 141,64 1 197 375,91

Kassaflöde från investeringar  1 129 656,94 1 198 423,59

Förändringar i likvida medel  11 349,89 -263,34

Likvida medel vid räkenskapsperiodens början  90 921,37 91 184,71

Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut  102 271,26 90 921,37

SIGNATURERNA AV VERKSAMHETBERÄTTELSE OCH BOKSLUTET

Helsingfors 14.2.2006

KOMMUNERNAS GARANTICENTRAL 

Pekka Alanen Pirkko Janhunen

styrelseordförande styrelsens vice ordförande

Maija-Liisa Havia Sari Innanen

styrelseledamot styrelseledamot

Janne Laine Markku Pietarila

styrelseledamot styrelseledamot

Markku Rahikkala Heikki Niemeläinen

styrelseledamot verkställende direktör

 
     



  

REVISIONSBERÄTTELSE 

Till Kommunernas garanticentrals delegation 

Vi har granskat Kommunernas garanticentrals bokföring, bokslut och förvaltning för 
räkenskapsåret 2005. Verksamhetsberättelsen och bokslutet, som avgetts av styrelsen 
och verkställande direktören, omfattar resultaträkning, balansräkning, 
finansieringsanalys och noter till bokslutet. Efter utförd granskning avger vi vårt 
utlåtande om bokslutet och förvaltning. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Bokföringen, de tillämpade 
redovisningsprinciperna, innehållet i bokslutet samt bokslutspresentationen har härvid 
granskats i tillräcklig omfattning för att konstatera att bokslutet inte innehåller 
väsentliga fel eller brister. Vid granskningen av förvaltningen har vi utrett huruvida 
styrelsens medlemmar samt verkställande direktören handhaft förvaltningen av 
anstaltens angelägenheter i enlighet med stadgandena i lagen om Kommunernas 
garanticentral. 

Enligt vår mening har bokslutet upprättats till tillämpliga delar enligt bokföringslagen. 
Bokslutet ger på sätt som avses i bokföringslagen riktiga och tillräckliga uppgifter om 
resultatet av anstaltens verksamhet och dess ekonomiska ställning. Bokslutet kan 
fastställas och styrelsens medlemmar samt verkställande direktören beviljas 
ansvarsfrihet för den av oss granskade räkenskapsåret. 

Helsingfors den 14 februari 2006 

KPMG OY AB 

Riitta Pyykkö 
CGR 

 

 
     



  

GARANTIER 31.12.2005 

 

Miljoner euro

Kommunfinans Abp

Garantlimiter Utnyttjade

   31.12.2005 31.12.2005

Kommunfinans Abp (-30.4.2001)

Inhemskt skuldförbindelseprogram 800,0 18,5

Internationellt skuldförbindelseprogram 2 000,0 650,9

Övriga garantier 750,0 143,2

Totalt 3 550,0 812,5

Kommunernas Bostadskredit Abp (-30.4.2001)

Internationellt skuldförbindelseprogram 1 500,0 714,3

Övriga garantier 400,0 16,1

Totalt 1 900,0 730,4

Totalt 5 450,0 1 543,0

Kommunfinans Abp (1.5.2001-)

EMTN-program 5 000,0 2 775,9

Treasury Bill -program 500,0 384,4

Inhemskt skuldförbindelseprogram 500,0 331,1

Övrig utländsk medelanskaffning 1 200,0 471,3

Särskilda beslut 193,2

Likviditetskreditlimit 140,0 0,0

Totalt 7 340,0 4 155,8

Totalt 12 790,0 5 698,8
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Aimo Ahti, 
Kouvola 
  

Olli Viitasaari, 
Lempäälä

Kimmo Behm, 
Nurmijärvi 
  

Jukka Vilén, 
Kemi

Sari Hyytiäinen, 
Hollola 
  

Päivi Norhio, 
Kotka

Marjo Matikainen-Kallström, 
Esbo 
  

Armi Salo-Oksa, 
Mikkeli

Leena Kuha, 
Uleåborg 
  

Flemming Bergh, 
Kyrkslätt

 

Torsten Widén,  
Grankulla

Gun Kapténs, 
Larsmo



  

Information om årsberättelse 

Medelanskaffning som Kommunernas garanticentral beviljar garantier för allokeras i 
form av lån till utveckling av verksamhet och infrastruktur inom kommunerna, och till 
bostadsbyggande på sociala grunder. 

Som ett exempel kan nämnas Ylöjärvi stad där Kommunernas garanticentral indirekt 
har medverkat i finansieringen av investeringar. Bildmaterialet i denna årsberättelse 
baserar sig på fotografier som tagits i Ylöjärvi stadshus.  

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