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Verkställande
direktörens översikt
Det gångna året 2011 var för kommunernas gemensamma medelsanskaffningssystem i operativt avseende likt föregående år. Kommunfinans Abp:s resultat
var det bästa hittills och Kommunernas garanticentrals resultat möjliggjorde en planenlig utökning av
garanticentralens fond. Kommunfinans framgångsrika
medelsanskaffning garanterade kommunerna och den
sociala bostadsproduktionen en förmånlig och tillräcklig finansiering.
Kommunernas gemensamma medelsanskaffningssystems marknadsandel förblev hög inom finansiering
av den kommunala och sociala bostadsproduktionen.
Den ökade marknadsandelen bidrar till att skapa klarhet i arbetsfördelningen inom kreditinstitutsverksamheten i Finland för finansiering av den offentliga och
privata sektorn.
Under det gångna året förbereddes kommunernas
gemensamma medelsanskaffningssystem för de nya
kapitaltäckningsreglerna för kreditinstitut. I och med
de nya reglerna ska Kommunfinans avsätta mer egna

medel. Eftersom en onödig insamling av egna medel
inte är kostnadseffektivt, utvecklades internationellt
godtagbara och kostnadseffektiva alternativa genomförandesätt. Behandlingen av ärendet fortsätter i Europeiska unionens organ.
Kommunernas gemensamma medelsanskaffningssystem förbereddes för en eventuellt djupare finanskris
genom att möjliggöra centralbanksfinansiering och
förbereda införandet av investeringar mot säkerhet, så
kallade repoaffärer.
Under det gångna året har kommunernas gemensamma medelsanskaffningssystem befästat sin ställning
som en viktig finansiär i det finländska välfärdssamhället. Den erkända ställningen och fungerande relationer till samhället spelar fortfarande en nyckelroll
vid vidareutveckling av systemet som en aktör inom
finansieringsförsörjning av offentliga funktioner.
Heikki Niemeläinen
Verkställande direktör
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Berättelse över verksamheten 2011
År 2011 var en tid av verksamhetsutveckling och -fördjupning för kommunernas gemensamma medelsanskaffningssystem. Garanticentralens allmänna uppgift
är att trygga och utveckla kommunernas gemensamma
medelsanskaffning.
Kommunfinans Abp blev under det gångna året Europeiska centralbankssystemets motpart. I och med det
fick Kommunfinans Abp möjligheten att få finansiering från centralbankssystemet för att trygga sin likviditet. Kommunernas garanticentral skapade för sin
del de säkerhetsarrangemang som behövs vid detta
förfarande.
Kommunfinans Abp anskaffar sina medel med garanti
av Kommunernas garanticentral. Med medelsanskaffningen sammanhänger väsentligen mellanlagringen av
anskaffade medel. Vid mellanlagringen placeras medel
tillfälligt på penningmarknaden tills de förmedlas som
krediter till aktörerna inom kommuner, samkommuner och den sociala bostadsproduktionen. Mellanlagring behövs också vid administration av de medel som
Kommunfinans Abp fått som säkerhet.
I och med att Kommunfinans Abp blev centralbankssystemets motpart skapades möjligheten att deponera
medel i centralbankssystemet. Depositionsmöjligheten skapar extra trygghet i en eventuell krissituation,
där andra motparters, som privata bankers, solvens
försämras.
Förutom centralbankssystemet fördjupades systemets
funktion med ett arrangemang som möjliggör införandet av Kommunfinans Abp:s repoverksamheter. Med
repoverksamheter avses bankers och kreditinstituts
ömsesidiga placerings- och låneverksamhet, som görs
med säkerhet. Placeringsverksamhet med säkerhet erbjuder extra säkerhet för placeringsverksamheten vid
en eventuell krissituation, och dessutom kan låneverksamhet med säkerhet erbjuda kostnads- och tillgångsfördelar för upprätthållande av likviditet.
Förutom dessa åtgärder skapade Kommunernas garanticentral för sin del beredskap att förändra kommunernas gemensamma medelsanskaffningssystem i
enlighet med eller enligt kraven i den nya regleringen
av finanssektorn. Beredskap skapades genom att delta

i arbetsgruppen som tillsattes av kommunminister Tölli
och vars ordförande var lagstiftningsråd Erkki Sarsa.
Kommunernas garanticentral fortsatte sin publikationsverksamhet som kommit igång under de föregående åren genom att producera en översikt över institutionella faktorer i ratingverksamheten och arrangera
ett informationsmöte om ratingmetoder i somras.
Olikt tidigare år värderade Standard & Poor’s Kommunernas garanticentral liksom finländska staten med det
högsta kreditbetyget AAA, men med negativa utsikter.
Enligt Standrad & Poor’s sätter statens kreditbetyg den
övre gränsen för lokalförvaltningens kreditbetyg, vilket
innebär att det även är den övre gränsen för Kommunernas garanticentrals kreditbetyg. Moody’s värderade
Kommunernas garanticentral fortfarande med det bästa kreditbetyget AAA, med stabila utsikter.
Kommunernas gemensamma medelsanskaffningssystems förmåga att trygga och utveckla kommunernas
och den sociala bostadsproduktionens medelsanskaffning var liksom föregående år fortsatt utmärkt. Kommunfinans Abp:s utlåning ökade cirka 1,85 miljarder
euro från föregående år till cirka 13,41 miljarder euro.
Vid utgången av verksamhetsåret var antalet medlemskommuner i Kommunernas garanticentral 319. Det
sammanräknade invånarantalet utgör cirka 99,95 procent av invånarna i Finland, då kommunerna på Åland
inte är medräknade. De åländska kommunerna är av
grundlagsrelaterade orsaker inte medlemskommuner
i garanticentralen. Därigenom utgör antalet kommuner som inte är medlemskommuner i garanticentralen
till endast en.
Kommunerans gemensamma medelsanskaffningssystems lyckade verksamhet och förmåga att snabbt
reagera på förändringar i omvärlden baserar sig på
en motiverad personal, avancerade tillvägagångssätt
i affärsverksamheten och etablerade samt långvariga
samarbetsrelationer både inrikes och utrikes. Systemets förmåga att verkställa uppgiften enligt lagen om
Kommunernas garanticentral, dvs. att trygga och utveckla kommunernas och vid behov även andra offentliga samfunds medelsanskaffning är utmärkt också
under kommande år.
5

kommunernas garanticentral

6

årsberättelse 2011

Lagstiftning om garanticentralen
Lagen om Kommunernas garanticentral (487/1996)
antogs av riksdagen den 18 juni 1996 och trädde i
kraft den 1 juli 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 lyder under deras bestämmanderätt. Under verksamhetsåret 2011 uppfylldes de krav
som lagen om Kommunernas garanticentral ställer av
ett kreditinstitut, Kommunfinans Abp.

i kraft den 1 januari 2007. I den ändrade lagen preciserar man den typ av fordringar för vilka garanticentralen kan bevilja garantier som säkerhet. Med lagen
frångick man det reglemente som fastställts av finansministeriet 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 samt garanticentralsinspektörens behörigheter.

Lagen om Kommunernas garanticentral ändrades av
riksdagen första gången den 25 april 1997 och lagändringen trädde i kraft den 1 maj 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.

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 förvaltning
och räkenskaper samt den garanticentralsinspektör
som svarar för tillsynen av garanticentralen 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.

Lagen om Kommunernas garanticentral ändrades betydligt av riksdagen den andra gången då lagen om
ändring av lagen om Kommunernas garanticentral antogs av riksdagen den 18 oktober 2006 och den trädde
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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. Finansministeriet förordnade till garanticentralen en delegation för mandatperioden den 1 oktober 2009 – 30 september 2013.
Verksamhetsledare agrolog Mika Munkki från Vehmaa
är ordförande för delegationen och som vice ordförande fungerar biträdande direktör Reijo Vuorento från
Helsingfors och projektdirektör Matti Kankare från
Esbo. Delegationen sammanträdde två 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.
Delegationen valde följande personer till sin styrelse
som inledde sin mandatperiod den 1 januari 2010:
verksamhetsledare Jari Blom, Jyväskylä
kanslichef Maija-Liisa Havia, Jyväskylä
ekon. lic., lektor Sari Innanen, Karleby
stadsdirektör Jaana Karrimaa, Harjavalta
avdelningssekreterare Leena Kuha, Uleåborg
stadsdirektör Janne Laine, Nyslott
direktör Juha Yli-Rajala, Tammerfors
Styrelsen valde Jari Blom till ordförande och Sari
Innanen till vice ordförande. Den 11 mars 2011 beviljade delegationen Juha Yli-Rajala på egen begäran utträde ur styrelsen och valde Pekka Alanen till
styrelsemedlem.
Verkställande direktör för garanticentralen var Heikki
Niemeläinen och suppleant för verkställande direktören var direktör 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 2011 fungerade KPMG
Oy Ab som garanticentralens revisionssammanslutning,
vilken utifrån en konkurrensutsättning har valts av garanticentralens delegation även för åren 2012–2013.
Garanticentralens verksamhet övervakas av en garanticentralsinspektör som förordnas av finansministeriet
på framställning av garanticentralens styrelse. År 2010
fungerade Deloitte & Touche Oy som garanticentralsinspektör och förordnades av finansministeriet att fortsätta i uppdraget också 2012.
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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 medelsanskaffningsprogrammen
beslutar verkställande direktören om garantier för enskilda medelsanskaffningsposter. Av de garantier som
garanticentralen hade beviljat kommunerna utnyttjades
vid utgången av 2011 17 459 460 423,62 euro.
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 borgensansvar för dessa var
den 31 december 2011 361 625 700 euro, sammanlagt
2,0 procent av det totala beloppet av borgensansvaret. Det sammanlagda beloppet av borgensansvaret
i Kommunernas garanticentral var totalt 17 821 086
123,62 euro.
Efter den medelsanskaffning som gjordes under 2011
var fördelningen av garanticentralens borgensansvar
den 31 december 2011 per valuta följande: i japanska yen 33 %, i USA-dollar 28 %, i eurobelopp 8 %,
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i schweiziska franc 7 %, i turkiska lire 6 %, i norska
kronor 5 % och i andra valutor 13 %.  De säkerheter
som garanticentralen fått var åter i euro. Kommunfinans säkringsverksamhet stänger den valutaposition
som bildas.  

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.  
Variationsintervallet är +/- 10 procentenheter och avvikelser större än dessa ska separat motiveras.

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 borgensprovisioner för 2 000 000,00
euro. Garanticentralens utgifter från den ordinarie verksamheten utgick till sammanlagt 1 199 778,56 euro varav 467 534,33 euro var personalkostnader, 25 032,38
euro avskrivningar och 707 211,85 euro övriga kostnader. Övriga kostnader ökade särskilt av ratingkostnader
till följd av den ökade medelsanskaffningen. Resultatet
för den ordinarie verksamheten var 800 221,44 euro.
Under 2011 utbetalades inga borgensersättningar, och
några intäkter av återindrivning uppbars inte. Med beaktande av karaktären av garanticentralens verksamhet
är det sannolikt att garanticentralen inte i framtiden heller behöver betala borgensersättningar eller får intäkter
av återindrivning.  
Intäkterna från placeringsverksamheten uppgick till 360
112,19 euro och kostnaderna till 13 441,48 euro, sålunda blev resultatet från placeringsverksamheten 346
670,71 euro. Garanticentralen värderar placeringarna i
balansräkningen till verkligt värde. Förändringen i fonden för verkligt värde var -179 248,76 euro, och dess
värdeförändring jämfört med föregående år -828 573,58
euro. Avkastningen på investerat kapital med beaktande av placeringsverksamhetens resultat och förändringen i fonden för verkligt värde var totalt -4,9 %.
Räkenskapsårets resultat, dvs. resultatet av den ordinarie verksamheten och placeringsverksamheten före
avsättning till fond var 1 146 892,15 euro. Räkenskapsperiodens resultat föreslås att i sin helhet överföras till
fonden. Därmed uppgår det totala beloppet i fonden
den 31 december 2011 till 13 104 957,97 euro och det
totala beloppet av eget kapital till 12 925 709,21 euro.  
Garanticentralen har ett ikraftvarande avtal för att trygga garanticentralens kassaställning upp till 150 miljoner euro.
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Framtidsutsikter
Framtidsutsikterna för kommunernas gemensamma
medelsanskaffningssystem är synnerligen ljusa ifråga
om medelsanskaffningen, de finländska kommunernas
kreditvärdighet och kommunekonomierna. Osäkerhet
i medelsanskaffningens framtid uppstår av hur den
nya kreditregleringen i Basel III kommer att tillämpas på den offentliga sektorns interna finansieringsarrangemang, där också den helhet som Kommunernas
garanticentral och Kommunfinans Abp skapat ingår.
Det odelade stödet från det finländska samhället
som den starka prestationsförmågan i kommunernas gemensamma medelsanskaffning medför skapar
goda verksamhetsförutsättningar också i föränderliga
förhållanden.
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Resultaträkning
1.1.-31.12.2011
1.1.-31.12.2010
Ordinarie verksamhet			
Intäkter
Borgensprovisioner
2 000 000,00
1 500 000,00
0,00
0,00
Övriga intäkter
Kostnader
Personalkostnader
-467 534,33
-446 401,72
Avskrivningar
-25 032,38
-21 042,21
Övriga kostnader
-707 211,85
-735 234,00
Ordinarie verksamhets resultat

800 221,44

297 322,07

Investeringsverksamhet
Intäkter
Kostnader

360 112,19
-13 441,48

388 065,28
-15 104,39

Investeringsverksamhets resultat

346 670,71

372 960,89

1 146 892,15

670 282,96

-1 146 892,15

-670 282,96

0,00

0,00

Resultat före fondöverföringar
Fondöverföringar
Räkenskapsperiodens resultat
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Balansräkning
1.1.-31.12.2011

1.1.-31.12.2010

Aktiva
Bestående aktiva
Materiella tillgångar
Övriga aktier och andelar

169 728,18
2 143 562,88

165 015,04
2 048 629,78

Placeringar
Övriga placeringar
Aktier och andelar
Övriga placeringar

3 650 630,76
6 416 804,50

3 713 973,50
6 170 755,45

500 000,00
109 211,88
93 640,92

375 000,00
155 377,62
114 032,73

13 083 579,12

12 742 784,12

13 104 957,97
-179 248,76

11 958 065,82
649 324,82

29 175,70
128 664,21
30,00

22 057,90
113 084,38
251,20

13 083 579,12

12 742 784,12

Rörliga aktiva
Fordringar
Fordringar hor borgenprovisioner
Resultatregleringar
Kassa och bank
Aktiva totalt
Passiva
Eget kapital
Fond
Fond för verkligt värde
Främmande kapital
Kortfristiga
Skulder till leverantörer
Resultatregleringar
Övriga kortfristiga skulder
Passiva totalt
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Finansieringsanalys
1.1.-31.12.2011
Kassaflöde från ordinarie verksamhet		
- Avgifter för rörelseintäkter
1 875 000,00
- Avgifter för rörelsekostnader
-1 153 139,33
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1.1.-31.12.2010
1 500 000,00
-1 105 257,25

Kassaflöde från ordinarie verksamhet

721 860,67

394 742,75

Kassaflöde från investeringarna
Kassaflöde från placeringarna

-124 678,62
-617 573,86

-47 019,30
-284 043,60

Förändring av likvida medel

-20 391,81

63 679,85

Likvida medel i början av räkenskapsperioden
Likvida medel i slutet av räkenskapsperioden

114 032,73
93 640,92

50 352,88
114 032,76
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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 görs avskrivningar enligt plan.
Avskrivningsprinciper från 1.1.2009:
- maskiner, teknisk utrustning och programvara
3 års linjär avskrivning
- maskiner och inventarier som skaffats före 1.1.2009
3 års linjär avskrivning på utgiftsrest
- inventarier
5 års linjär avskrivning
- inventarier i garanticentralens lokaler
10 års linjär avskrivning
Personalkostnader
1.1.-31.12.2011
Styrelsen
Verkställande direktör och vice vd
Övriga
Totalt
Bestående aktiva
Materiella tillgångar
Anskaffningsvärde 1.1 *
Ökningar
Anskaffningsvärde 31.12
Ackumulerade avskrivningar 1.1
Avskrivningar under perioden
Ackumulerade avskrivningar 31.12
Redovisat värde 31.12

2011

2010

195 506,80
29 745,52
225 252,32
0,00
-30 491,76
-25 032,38
-55 524,14

194 207,50
1 299,30
195 506,80
0,00
-9 449,55
-21 042,21
-30 491,76

* redovisat värde 31.12.2008

169 728,18

165 015,04

Övriga aktier och andelar
Nurmijärven golfkeskus  1 kpl
As. Oy Topeliuksenkatu 15
Koy Yrjönkatu 11
As Oy Helsingin Eino Leinon katu 7
Totalt
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Löner och arvoden Pensionskostnader Övriga lönebikostnader
62 320,65
10 549,53
1 246,35
248 202,55
45 931,91
11 008,74
62 104,16
8 697,94
1 458,23
372 627,36
65 179,38
13 713,32

21
599
1 476
45

713,55
176,20
953,13
720,00

2 143 562,88

21
504
1 476
45

713,55
243,10
953,13
720,00

2 048 629,78
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Förändringar i eget kapital
Fond 1.1.
Fondöverföringar 31.12.
Fond 31.12.
Fond för verkligt värde 1.1.
Förändring under räkenskapsperioden
Fond för verkligt värde 31.12.
Garantier och säkerheter
Beviljade garantilimiter
Säkerheter i användning
Säkerheter som mottagits och poster
som påverkar säkerhetspositionen
Kalkylmässig översäkring
De av Kommunernas garanticentral till
Kommunfinans Abp garanterade fordringarna
i derivatavtal från motparter, net.

2011
11 958 065,82
1 146 892,15
13 104 957,97

2010
11 287 782,86
670 282,96
11 958 065,82

649 324,82
-828 573,58
-179 248,76

261 839,67
387 485,15
649 324,82

31.12.2011
34 583 912 599,23
17 459 460 423,62
18 919 899 154,37

31.12.2010
29 969 168 896,70
15 478 450 730,90
16 723 342 684,95

1 460 438 730,75

1 244 891 954,05

351 625 700,00

130 166 329,00
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Styrelsen
SIGNATURERNA AV VERKSAMHETBERÄTTELSE OCH BOKSLUTET
				
Helsingfors 8.2.2012
KOMMUNERNAS GARANTICENTRAL

Jari Blom
styrelseordförande

Sari Innanen
styrelsens vice ordförande

Pekka Alanen
styrelseledamot

Maija-Liisa Havia
styrelseledamot

Jaana Karrimaa
styrelseledamot

Leena Kuha
styrelseledamot

Janne Laine
styrelseledamot

Heikki Niemeläinen
verkställende direktör

REVISIONSANTECNING
Över den utförda revisionen har i dag avgivits revisionsberättelse.
Helsinfors 8.2.2012
KPMG OY AB

Marcus Tötterman
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 reviderat Kommunernas garanticentrals bokföring, bokslut, verksamhetsberättelse och förvaltning för räkenskapsperioden 1.1.2011 – 31.12.2011. 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 gällande bestämmelser om 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
Vår skyldighet är att uttala oss om bokslutet och verksamhetsberättelsen på grundval av vår revision. Revisionslagen förutsätter att vi iakttar yrkesetiska principer. Vi har utfört revisionen i enlighet med god revisionssed i Finland. God revisionssed förutsätter att vi planerar och genomför revisionen för att få en rimlig säkerhet om huruvida bokslutet och verksamhetsberättelsen innehåller väsentliga felaktigheter och om huruvida
styrelsens medlemmar eller verkställande direktören har gjort sig skyldiga till en handling eller försummelse
som kan medföra till skadeståndsskyldighet gentemot garanticentralen, eller brutit mot lagen om Kommunernas garanticentral.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information som
ingår i bokslutet och verksamhetsberättelsen. Valet av granskningsåtgärder baserar sig på revisorns omdöme och
innefattar en bedömning av risken för en väsentlig felaktighet på grund av oegentligheter eller fel. Vid denna
riskbedömning beaktar revisorn den interna kontrollen som har en betydande inverkan för upprättandet av ett
bokslut och verksamhetsberättelse som ger riktiga och tillräckliga uppgifter. Revisorn bedömer den interna kontrollen för att kunna planera relevanta granskningsåtgärder, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i garanticentralens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i företagsledningens bokföringsmässiga uppskattningar,
liksom en bedömning av den övergripande presentationen av bokslutet och verksamhetsberättelsen.
Enligt vår mening har vi inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis som grund för vårt utlåtande.

Uttalande
Enligt vår mening ger bokslutet och verksamhetsberättelsen riktiga och tillräckliga uppgifter om garanticentralens ekonomiska ställning samt om resultatet av dess verksamhet i enlighet med i Finland gällande bestämmelser om upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse. Uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet är konfliktfria.
Helsingfors den 8 februari 2012
KPMG OY AB
Marcus Tötterman, CGR
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Garantier
Miljoner euro
Kommunfinans Abp
Kommunernas Bostadskredit Abp (-30.4.2001)
Internationellt skuldförbindelseprogram
Totalt

Garantlimiter

Utnyttjade 31.12.2011

1 500,0
1 500,0

98,6
98,6

22 000,0
3 143,9
2 000,0
800,0
5 000,0

Kommunfinans Abp (1.5.2001-)
MTN-program
AUD 1000 program
Treasury Bill -program
Inhemskt skuldförbindelseprogram
Övrig utländsk medelanskaffning
Särskilda beslut
Likviditetskreditlimit
Totalt

140,0
33 083,9

14 357,1
43,7
262,0
154,5
2 518,6
25,0
0,0
17 360,9

Totalt		

34 583,9

17 459,5

De av Kommunernas garanticentral till Kommunfinans Abp
garanterade fordringarna i derivatavtal från motparter, net.

Max 4 %

361,6
2,0 %

Totalt			
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Information om årsbrättelse
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 Björneborg Stad där
Kommunernas garanticentral indirekt har medverkat
i finansieringen av investeringar. Bildmaterialet i denna årsberättelse baserar sig på fotografier som tagits
i Pori simhall.
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