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Verkställande direktörens översikt

Garantiverksamhet behövs under exceptionella förhållanden. Därför kommer 2008

att stanna i garanticentralens historia som ett år av aktiv verksamhet.

Precis som andra kreditinstitut beslutade också Kommunfinans Abp att öka sitt

kapital med en aktieemission. Även riksdagens ekonomiutskott deltog hösten 2008

i behandlingen av aktieemissionen.

Utskottets positiva ståndpunkt till aktieemissionen är anmärkningsvärd, eftersom

utskottets ställningstagande till lagen om Kommunernas garanticentral från 1996

förtydligar garantiverksamhetens karaktär i förhållande till kapitaliseringen.

Garantiverksamhet är att använda de finländska kommunernas namnsäkerhet på

kommunernas vägnar. Enligt utskottet används namnsäkerhet för att kommunerna

inte i onödan ska behöva placera eget kapital i det av kommunerna ägda

kreditinstitutet.

På grund av Kommunfinans Abp:s kraftiga tillväxt tog riksdagens ekonomiutskott

nu på nytt ställning till kapitaliseringen av Kommunfinans Abp och föreslog en

tilläggskapitalisering för Kommunfinans. I enlighet med ställningstagandet

beslutade staten delta i kapitaliseringen av Kommunfinans med högst 20 miljoner

euro.

Kapitaliseringen ersätter emellertid inte garantiverksamheten, utan kompletterar

den. Kapitaliseringen är ändå viktig, eftersom den mäter betydelsen av

Kommunfinans Abp:s verksamhet bland dess ägare och användare.

Värdet hos de garantier som garanticentralen beviljat baserar sig på de finländska

kommunernas beskattningsrätt och på kommunernas välskötta ekonomier.

Kommunernas välskötta gemensamma kreditinstitutsverksamhet och

garantiverksamheten bygger på dessa hörnstenar. De bildar en central del av

Finlands tillförlitlighet och trovärdighet inom det ekonomiska området.

Garanticentralens framgångsrika verksamhet under det gångna året baserade sig

på ett omfattande och sakkunnigt nätverk av aktörer bland våra intressentgrupper.

Tack för detta!

Med hjälp av detta nätverk kan garanticentralen också under kommande år möta

utmaningar framgångsrikt.

Heikki Niemeläinen

Verkställande direktör
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Berättelse över verksamheten 2008

År 2008 var krävande för kommunernas gemensamma medelsanskaffningssystem.

Garanticentralens allmänna uppgift är att trygga och utveckla kommunernas

gemensamma medelsanskaffning. Under det gångna året försköts tyngdpunkten i

garanticentralens verksamhet i avvikelse från tidigare år från

utvecklingsverksamhet till tryggande verksamhet.

Under det gångna året låg ansvaret för finansieringen av de finländska

kommunernas bostadsproduktion och den sociala bostadsproduktionen nästan helt

på de kommunala aktörernas Kommunfinans Abp:s och Kommunernas

pensionsförsäkrings ansvar sedan de andra aktörerna försvunnit då deras

medelsanskaffning hade sinat. Garanticentralens och Kommunfinans Abp:s bästa

möjliga rating och det goda ekonomiska läget i de finländska kommunerna gav

goda förutsättningar för Kommunfinans medelsanskaffning att inhämta

tilläggskapital till Finland för vidareförmedling till kommunernas, samkommunernas

och den sociala bostadsproduktionens finansförsörjning. Kommunernas

pensionsförsäkring kompletterade med sin återlåningsverksamhet att

kommunernas finansförsörjning var tillräcklig.

Kommunfinans Abp:s starkt ökade tillväxt inom ny utlåning, anskaffning av lån till

redan existerande kommunal och social bostadsproduktion samt förberedelser inför

en eventuellt försvagad likviditet ledde till att den medelsanskaffning som

garanteras av garanticentralen ökade med cirka 2,9 miljarder euro.

Dessa åtgärder ökade kraftigt Kommunfinans Abp:s balansräkning och

affärsrörelse. En förstärkning av Kommunfinans Abp:s bestående egna kapital som

motsvarar tillväxten aktualiserades 2008, då Finlands riksdag beslutade att staten

deltar i kapitaliseringen av Kommunfinans med ett 20 miljoner euro stort kapital.

Med detta riksdagsbeslut avancerade också garanticentralens önskan om en

förstärkning av de bestående egna kapitalen som motsvarade Kommunfinans Abp:s

tillväxt.

Garanticentralen förberedde sig inför ökade borgensansvar och en eventuell tillfällig

kapitalisering av Kommunfinans Abp med ett nytt

betalningsberedskapsarrangemang på 100 miljoner euro som ingicks med Nordea

Abp. För ett eventuellt genomförande av en tillfällig kapitalisering utan dröjsmål

förberedde sig garanticentralen med en förändring av instruktionen, där det

fastställdes att styrelsen beslutar om användningen av en tillfällig kapitalisering,

och genom att man tillsammans med Kommunfinans Abp utvecklar de

förfaringsmetoder som kapitaliseringen kräver och den dokumentation som behövs.

Utöver ovan nämnda säkringsåtgärder verkställde garanticentralen också ett

utvecklingsprojekt som länge varit aktuellt genom att ta i bruk en ändring enligt

den 2006 godkända lagen om kommunernas garanticentral gällande garantier för

derivatmotparter för Kommunfinans Abp:s räkning.

I början av 2008 minskade antalet kommuner som inte hör till garanticentralens

medlemskår till fem kommuner. Under verksamhetsåret var 394 kommuner

medlemssamfund av Kommunernas garanticentral och deras sammanlagda

invånarantal utgör cirka 99,8 procent av invånarna i Finland, då kommunerna på

Åland inte är inräknade. Kommunerna på Åland är till följd av grundlagsmässiga

skäl inte medlemssamfund i garanticentralen.
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Den framgångsrika verksamheten i kommunernas gemensamma

medelsanskaffningssystem och dess förmåga att snabbt reagera på förändringar i

omvärlden utgår från en motiverad personal, avancerade tillvägagångssätt i

affärsverksamheten samt etablerade och långvariga samarbetskontakter inrikes och

utrikes. Systemets förmåga att verkställa sin uppgift enligt lagen om kommunernas

garanticentral, dvs. att trygga och utveckla kommunernas medelsanskaffning, är

utmärkt också under det kommande året.
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Lagstiftning om garanticentralen

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 2008 uppfylldes de krav som lagen om

Kommunernas garanticentral uppställer av ett kreditinstitut, Kommunfinans Abp.

Lagen om Kommunernas garanticentral ändrades av riksdagen första gången

25.4.1997 och lagändringen trädde i kraft 1.5.1997. Efter lagändringen har

garanticentralen kunnat 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.

Lagen om Kommunernas garanticentral ändrades betydligt av riksdagen den andra

gången då lagen om ändring av lagen om Kommunernas garanticentral antogs av

riksdagen 18.10.2006. I den ändrade lagen preciserar man den typ av fordringar

för vilka garanticentralen kan bevilja garantier som säkerhet och öppnar möjlighet

för kommuner som lämnat sig utanför garanticentralen att ansöka om medlemskap

i garanticentralen. Med lagen frångick man det reglemente som fastställts av

inrikesministeriet och som styrt verksamheten i garanticentralen. Samtidigt

överfördes en del av bestämmelserna i det nuvarande reglementet till lagen om

Kommunernas garanticentral eftersom de omfattas av lagstiftningen. Sådana var

bestämmelser som gällde förutsättningar för att bevilja garanti och garantins

förhållande till Europeiska gemenskapens regler om statligt stöd, placering och

användning av medel som överförts till garanticentralens fond och

garanticentralsinspektörens behörigheter.

Efter ändringen av lagen kan garanticentralens fond tillfälligt också användas för

andra arrangemang, med vilka man kan hindra att en omedelbart hotande

betalningsskyldighet uppkommer för garanticentralen. Även kommuner som inte

för närvarande är medlemmar av garanticentralen kan bli medlemssamfund av

garanticentralen. Den revisionssammanslutning som väljs för granskning av

garanticentralens räkenskaper och förvaltning kan väljas för en längre tid än ett år,

dock högst för fyra år. I ändringen av lagen preciseras också kommunernas rätt

som garanticentralens medlemssamfund att söka ändring i betalningsandelar som

debiteras av kommunerna för att täcka garantiansvaret.
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Administration och personal

Kommunernas garanticentral har enligt lagen en delegation med 15 ledamöter,

samt för var och en av dem en personlig ersättare. Inrikesministeriet förordnade

30.8.2005 till Kommunernas garanticentral en delegation för mandatperioden

1.10.2005–30.9.2009. Verksamhetsledare Jari Blom från Jyväskylä är ordförande

för delegationen och som vice ordförande fungerar agrolog Mika Munkki från

Vehmaa och administrationschef Raija Rönkä-Nieminen från Lojo. Delegationen

sammanträdde tre gånger under verksamhetsåret

Enligt lagen om Kommunernas garanticentral har garanticentralen en styrelse på

5–7 ledamöter som svarar för garanticentralens förvaltning, för beviljandet av

garantier samt för beredningen och verkställandet av delegationens beslut.

Följande personer ingick i styrelsen år 2008:

direktör Pekka Alanen, Helsingfors

kanslichef Maija-Liisa Havia, Jyväskylä

ekon. lic., lektor Sari Innanen, Karleby

ekonomichef Pirkko Janhunen, Varkaus

stadsdirektör Janne Laine, Nyslott

avtalsdirektör Markku Pietarila, Kemi

stadsdirektör Markku Rahikkala, Nokia

Direktör Pekka Alanen var styrelseordförande och stadsdirektör Janne Laine var

vice ordförande. Under verksamhetsåret sammanträdde styrelsen elva gånger.

Verkställande direktör för garanticentralen var Heikki Niemeläinen och suppleant för

verkställande direktören var Tuukka Salminen. Under det gångna året bestod

personalen av två personer.
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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 högst det antal år som motsvarar dess mandatperiod. År 2008 fungerade

KPMG Oy Ab som garanticentralens revisionssammanslutning, vilken blev vald av

garanticentralens delegation även för 2009.

Garanticentralens verksamhet övervakas av en garanticentralsinspektör som

förordnas av inrikesministeriet på framställning av garanticentralens styrelse. År

2008 fungerade Deloitte & Touche Oy som garanticentralsinspektör och förordnades

av inrikesministeriet att fortsätta i uppdraget också 2009.
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Riskhantering

Risker inom garantiverksamheten

Enligt lagen om Kommunernas garanticentral kan Garanticentralen bevilja garantier

mot tillräcklig säkerhet. Under det gångna året har storleken på säkerheterna varit

tillräcklig. Garantiverksamheten har i regel 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. Av de garantier som

Garanticentralen hade beviljat utnyttjades 224,3 miljoner euro av gamla

Kommunfinans Abp, 683,9 miljoner euro av Kommunernas Bostadskredit och

9 718,5 miljoner euro av Kommunfinans Abp.

Enligt lagen om Kommunernas garanticentral får garantier som beviljas som

säkerhet för Kommunfinans Abp:s fordringar vid den tidpunkt då garantin beviljas

utgöra sammanlagt högst fyra procent av det totala beloppet av garanticentralens

borgensansvar. Det sammanlagda beloppet av borgensansvaret för dessa var

31.12.2008 cirka 11,0 miljoner, sammanlagt 0,246 procent av det totala beloppet

av borgensansvaret.

Av den medelsanskaffning som under 2008 gjordes med garanticentralens

garantier var fördelningen 31.12.2008 per valuta följande: 26 % i eurobelopp, 30

% i japanska yen, 16 % i USA-dollar, 9 % i schweiziska franc, 5 % i australiska

dollar 14 % i andra valutor. Säkerheterna var i eurobelopp.

Risker i placeringsverksamheten

Garanticentralens placeringsverksamhet styrs av den placeringspolicy som

godkänts av garanticentralens styrelse och enligt vilken garanticentralen styr 50 %

av sina placeringar i sedvanliga skuldförbindelser emitterade av den offentliga

makten och banker (ratingkrav S&P BBB / Moody’s Baa3) samt 50 % i

skuldförbindelser med tryggad kapitalinsats emitterade av banker, i

skuldförbindelser av företag, i aktier i företag noterade på Helsingfors börs, i

placeringar i fondform i aktier i företag samt i aktier i bostads- och fastighetsbolag.

Operativa risker

Garanticentralens operativa risker har behandlats utöver i instruktionerna även i

den garanti- och verksamhetspolicy som godkänts av garanticentralens styrelse och

i vilken garanticentralens olika aktörers befogenheter och rättigheter har

definierats. Målet är att hantera riskerna genom att lägga ut funktioner och skapa

ett system med ersättare.
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Garanticentralens ekonomi

Garanticentralens intäkter från den ordinarie verksamheten inflöt från beviljade

garantier, varav borgensprovisioner intäktsfördes för sammanlagt 1 500 000,00

euro 2008. Garanticentralens utgifter för den ordinarie verksamheten uppgick till

sammanlagt 913 412,45, euro varav 323 375,92 euro var personalkostnader,

5 565,16 euro avskrivningar och 584 471,37 euro övriga kostnader. Resultatet för

den ordinarie verksamheten under räkenskapsåret var 586 587,55 euro

Under 2008 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 vice versa får intäkter av

återindrivning.

Intäkterna från placeringsverksamheten uppgick till 462 819,99 euro och

kostnaderna till 23 916,30, euro, sålunda blev resultatet 438 903,69 euro, vilket är

ca 5,08 % av det investerade kapitalet. Garanticentralen värderar placeringarna i

balansräkningen till verkligt värde. Förändringen i fonden för verkligt värde var

-544 711,23 euro. Placeringsverksamhetens resultat och värdeförändringen i

fonden för verkligt värde var totalt cirka -0,6 på det investerade kapitalet.

Räkenskapsårets resultat, dvs. resultatet av den ordinarie verksamheten och

placeringsverksamheten före avsättning till fond var 1 025 491,24 euro

Räkenskapsperiodens resultat föreslås att i sin helhet överföras till fonden. Därmed

uppgår det totala beloppet i fonden 31.12.2008 till 10 549 378,96 euro och det

totala beloppet av eget kapital då fonden för verkligt värde beaktas till

10 004 667,73 euro.

Garanticentralen har ett ikraftvarande avtal för att trygga garanticentralens

kassaställning upp till 150 miljoner euro.
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Framtidsutsikter

Marknadsandelen för kommunernas gemensamma medelsanskaffningssystem

ökade betydligt under verksamhetsåret 2008. Ökningen berodde på att andra

finansiärer drog sig undan. Avsikten är att under första hälften av 2009 genomföra

en ökning av Kommunfinans Abp:s eget kapital i samma omfattning som

marknadsandelen ökade. Då de andra finansiärerna dragit sig undan torde det

också framgå för de fyra kommuner som inte hör till garanticentralen hur

förmånliga de tjänster är som Kommunfinans Abp tillhandahåller. Utsikterna gör

det möjligt att omfattningen av garanticentralens medlemskår blir fulltalig bland

kommunerna i Fastlandsfinland.

Garanticentralen har betonat ett mångsidigt och konkurrenskraftigt serviceutbud

inom kommunernas finansförsörjning. Till följd av den kraftiga tillväxten av

marknadsandelen hos Kommunfinans Abp och Kommunernas pensionsförsäkring

kommer en av de större utmaningarna under de kommande åren vara att aktivera

olika aktörer att bära ansvar för kommunernas finansförsörjning.
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RESULTATRÄKNING

1.1.-31.12.2008 1.1.-31.12.2007
   tehmaskrev eiranidrO

Intäkter

00,000 057 1 00,000 005 1renoisivorpsnegroB

Kostnader

58,490 163- 29,573 323-redantsoklanosreP

87,528 4- 61,565 5-ragninvirksvA

39,137 875- 73,174 485-redantsok agirvÖ

      

Investeringsverksamhet

18,676 583 99,918 264retkätnI

42,722 22- 03,619 32-redantsoK

      

Investeringsverksamhets resultat 438 903,69 363 449,57

Resultat före fondöverföringar 1 025 491,24 1 168 797,01

Fondöverföringar -1 025 491,24 -1 168 797,01

Räkenskapsperiodens resultat 0,00 0,00
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BALANSRÄKNING

Aktiva
31.12.2008 31.12.2007

Bestående aktiva

77,713 83 16,257 23ragnågllit alleiretaM

56,659 525 56,659 525raledna hco reitka agirvÖ

Placeringar

Övriga placeringar

56,554 460 2 33,092 075 2raledna hco reitka agirvÖ

88,218 944 3 00,000 008takifitrecknaB

00,026 602 2 09,471 281 5nålsverbedlukssaM

00,086 956 00,005 343ragnirecalp agirvÖ

Rörliga aktiva

   ragnirdroF

00,005 734 00,000 573renoisivorpnegrob roh ragnirdroF

29,748 58 55,885 731ragnirelgertatluseR

19,827 201 92,460 99knab hco assaK

87,919 075 9 33,723 660 01tlatot avitkA

Passiva

Eget kapital

27,788 325 9 69,873 945 01dnoF

00,020 35- 32,117 445-edräv tgilkrev röf dnoF

Främmande kapital

Kortfristiga

62,919 43 96,748 32rerötnarevel llit redlukS

36,342 46 09,620 63ragnirelgertatluseR

71,988 10,587 1redluks agitsirftrok agirvÖ

Passiva totalt 10 066 327,33 9 570 919,78
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FINANSIERINGSANALYS

1.1.-31.12.2008 1.1.-31.12.2007

Kassaflöde från ordinarie verksamhet

00,000 057 1 00,005 265 1retkätnieslerör röf retfigvA -

48,984 898 97,252 159redantsokeslerör röf retfigvA -

61,015 158 12,742 116tehmaskrev eiranidro nårf edölfassaK

96,272 71 00,0anragniretsevni nårf edölfassaK

62,968 818 38,119 416anragnirecalp nårf edölfassaK

12,863 51 26,466 3-ledem adivkil va gnirdnäröF

Likvida medel i början av räkenskapsperioden 102 728,91 87 360,70

Likvida medel i slutet av räkenskapsperioden 99 064,29 102 728,91
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Noter

Kommunernas garanticentral iakttar i tillämpliga delar den gällande

bokföringslagen och bokföringsförordningen.

Placeringar värderas i balansräkningen till sitt verkliga värde, varvid de orealiserade

differenserna mellan placeringarnas bokföringsvärde och det verkliga värdet har

redovisats i eget kapital i en fond för verkligt värde. Inom

investeringsverksamheten följer man FIFO-principen

Bestående aktiva har värderats till sin anskaffningsutgift, från vilka gjorts

avskrivning enligt plan.

Avskrivningspraxis:

- på datautrustning och dataprogram 30 % årlig utgiftsrestavskrivning

- på maskiner och inventarier 25 % årlig utgiftsrestavskrivning.

Staff expenses

1.1.-31.12.2008
Lönar och

arvoden Pensionskosnader
Övriga

lönebikosnader

20,741 184,326 657,691 46neslerytS

Verkställande direktör och vice vd 164 376,91 31 284,21 6 380,73

37,95771,341 429,364 44agirvÖ

Bestående aktiva

70028002

96,272 7100,0ragninkÖ

87,528 4-61,565 5-ragninvirksvA

24,472 46562,907 855.21.13 tserstfigtU

Materiella tillgångar
69,967 869,831 6gnintsurtuataD

17,637 1155,208 8reiratnevni hco reniksaM

01,118 7101,118 71modnege girvÖ

Övriga aktier och andelar
55,317 1255,317 12.ts 1 suksekflog nevräjimruN

01,342 40501,342 40551 natagsuilepoT bA .tsoB

Förändringar i eget kapital

27,788 325 97002.21.13 nednoF

Fondöverföring 31.12.2008 1 025 491,24

69,873 945 018002.21.13 nednoF

Fonden för verkligt värde
31.12.2007 -53 020,00

Förändring under räkenskapsperioden -491 691,23

Fonden för verkligt värde
31.12.2008 -544 711,23

Garantier och säkerheter

31.12.2008 31.12.2007
28,035 567 684 6107,675 242 386 71retimilitnarag edajliveB

57,382 380 917 724,468 147 626 01gnindnävna i retehrekäS

Säkerheter som mottagits och poster som
påverkar säkerhetspositionen

11 087 652 410,21 8 138 589 618,41

66,433 605 91497,545 019 064gnirkäsrevö gissämlyklaK

15



Signaturer

SIGNATURERNA AV VERKSAMHETBERÄTTELSE OCH

BOKSLUTET

Helsingfors 6.2.2009

KOMMUNERNAS GARANTICENTRAL
Pekka Alanen
styrelseordförande

Janne Laine
styrelsens vice ordförande

Maija-Liisa Havia
styrelseledamot

Sari Innanen
styrelseledamot

Pirkko Janhunen
styrelseledamot

Markku Pietarila
styrelseledamot

Markku Rahikkala
styrelseledamot

Heikki Niemeläinen
verkställende direktör

Över den utförda revisionen har i dag avgivits revisionsberättelse.

Helsingfors 6.2.2009

KPMG OY AB

Riitta Pyykkö
CGR
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Detta dokument på svenska är en översättning av den ursprungligt finska

revisionsberättelsen. Endast den finska originala revisionsberättelsen är juridiskt

bindande.

REVISIONSBERÄTTELSE

Till Kommunernas garanticentrals delegation

Vi har granskat Kommunernas garanticentrals bokföring, bokslut,

verksamhetsberättelse och förvaltning för räkenskapsperioden

1.1.2008 – 31.12.2008. Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträkning,

finansieringsanalys och noter till bokslutet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för upprättandet av bokslutet och

verksamhetsberättelsen och för att de ger riktiga och tillräckliga uppgifter i enlighet

med i Finland ikraftvarande stadganden och bestämmelser gällande upprättande av

bokslut och verksamhetsberättelse. Styrelsen svarar för att tillsynen över

bokföringen och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt och verkställande

direktören för att bokföringen är lagenlig och medelsförvaltningen ordnad på ett

betryggande sätt.

Revisorns skyldigheter

Revisorn skall utföra revisionen enligt god revisionssed i Finland och utgående från

detta ge ett utlåtande om bokslutet och verksamhetsberättelsen. God revisionssed

förutsätter att yrkesetiska principer iakttas och att revisionen planeras och utförs så

att man uppnår en rimlig säkerhet om att bokslutet och verksamhetsberättelsen

inte innehåller väsentliga felaktigheter och att medlemmarna i styrelsen och

verkställande direktören har handlat har handlat i enlighet med stadgandena i

lagen om Kommunernas garanticentral.

Med revisionsåtgärderna vill man försäkra sig om att de belopp och den övriga

information som ingår i bokslutet och verksamhetsberättelsen är riktiga. Valet av

åtgärder grundar sig på revisorns omdöme och bedömning av risken för att

bokslutet innehåller en väsentlig felaktighet på grund av oegentligheter eller fel.

Vid planeringen av nödvändiga granskningsåtgärder beaktas även den interna

kontrollen som inverkar på upprättandet och presentationen av bokslutet.

Därutöver bedöms bokslutets och verksamhetsberättelsens allmänna form,

principerna för upprättandet av bokslutet samt de uppskattningar som ledningen

gjort vid upprättandet av bokslutet.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Finland. Enligt vår mening

har vi utfört tillräckligt med för ändamålet tillämpliga granskningsåtgärder för vårt

utlåtande.
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Utlåtande

Enligt vår mening ger bokslutet och verksamhetsberättelsen riktiga och tillräckliga

uppgifter om bolagets ekonomiska ställning samt om resultatet av dess

verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden och bestämmelser

gällande upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse. Uppgifterna i

verksamhetsberättelsen och bokslutet är konfliktfria.

Helsingfors den 6 februari 2009

KPMG OY AB

Riitta Pyykkö
CGR
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GARANTIER

Miljoner euro

Kommunfinans Abp
Garantlimiter Utnyttjade

8002.21.13     

Kommunfinans Abp (-30.4.2001)

8,4710,000 2margorpeslednibröfdluks tllenoitanretnI

5,94 0,057reitnarag agirvÖ

Kommunernas Bostadskredit Abp (-30.4.2001)

8,7660,005 1margorpeslednibröfdluks tllenoitanretnI

1,61 0,004reitnarag agirvÖ

9,3860,009 1tlatoT

2,8090,056 4tlatoT

Kommunfinans Abp (1.5.2001-)

1,572 70,000 9margorp-NTM

1,5632,394margorp 0001 DUA

6,4150,008margorp- lliB yrusaerT

0,2930,008margorpeslednibröfdluks tksmehnI

7,190 10,008 1gninffaksnaledem ksdnältu girvÖ

Särskilda beslut 80,0

0,0 0,041timiltiderkstetidivkiL

7,626 01 2,386 71tlatoT
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Styrelsen

Ordförande
Pekka Alanen
Direktör
Helsingfors

Vice ordförande
Janne Laine
Stadsdirektör
Villmanstrand

Övriga ledamöter
Markku Pietarila
Samhällsbyggnadsdirektör
Kemi

Maija-Liisa Havia
Kanslichef
Jyväskylä

Sari Innanen
Ekon. lic., lektor
Karleby

Pirkko Janhunen
Ekonomichef
Varkaus

Markku Rahikkala
Stadsdirektör
Nokia
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Delegationen

Jari Blom
Ordförande
Jyväskylä

Personlig ersättare:
Liisa Ruokoselkä
Pieksänmaa

Mika Munkki
Vice Ordförande
Vehmaa

Personlig ersättare:
Leena Koponen
Muurame

Raija Rönkä-Nieminen
Vice Ordförande
Lojo

Personlig ersättare:
Pekka Heikkinen
Tusby

:erattäsre gilnosreP:retömadeL
Pirkko Miikkulainen,
Helsingfors

Raimo Korjus,
Kotka

Markku Pohjonen,
Karleby

Annina Lehtiö-Vainio,
Åbo

Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi,
Björneborg

Markku Harju,
Kemijärvi

Hilkka Hiltunen,
Ilomantsi

Kari Heikkilä,
Miehikkälä

Asko Meski,
Orimattila

Jouko Luukkonen,
Haapavesi

Mirja Okkonen,
Sotkamo

Sinikka Kangas,
Salla

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
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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 Riihimäki stad där Kommunernas garanticentral

indirekt har medverkat i finansieringen av investeringar. Bildmaterialet i denna

årsberättelse baserar sig på fotografier som tagits i daghem Uunilintu.

Kommunernas garanticentral
Kanalkajen 7 C

00160 HELSINGFORS

Tfn. (09) 6227 2880

Fax. (09) 6227 2882

http://www.muniguarantee.fi
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