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Verkställande direktörens översikt

År 2018 var exceptionellt livligt i Kommunernas garanticentrals historia. Garanticentralens omvärld förändrades
såväl på nationellt som internationellt plan. En stor förändring skedde också förvaltningsmässigt, då garanticentralens
styrelse i sin helhet förnyades under våren 2018.
Mest utvecklingsarbete förorsakade den redan förkastade Sipiläs regerings social- och hälsovårds- och landskapsreform, i synnerhet ifråga om statsgarantier i anslutning till EU:s konkurrensrättsliga synpunkter.
Statsgarantierna hade i reformen en central betydelse, eftersom avsikten var att inte bevilja beskattingsrätt åt de
landskap som skulle grundas. I och med beskattningsrätten skulle landskapens egna lån samt lån som garanterats av
dem fått en så kallad nollriskegenskap. Avsikten var att ersätta den uteblivna beskattningsrätten med statsgarantier.
Frågan gällade snarast på vilka villkor statsgarantin skulle ersätta beskattningsrätten i EU:s regelverk.
Under social- och hälsovårds- och landskapsreformen föreslogs emellertid en revidering i lagen om Kommunernas
garanticentral, enligt vilken man med medelsanskaffning som garanterats av garanticentralen också kunde ha finansierat nya landskapsmässiga funktioner och juridiska personer, vilket inte ingick i EU-notifieringen från 2004.
För att kontrollera lagförslagets förenlighet med EU-rätten inleddes i Kommunernas gemensamma medelsanskaffningssystem ett djupgående forsknings- och utvecklingsarbete. Garanticentralen anlitade på en bred front av experter
på finansbranschens regelverk, centralbanksverksamhet och EU-rätt.
I forskningsarbetet fick samarbetsskyldigheten mellan EU:s konkurrensmyndigheter, finansbranschens tillsynsmän och
det europeiska centralbankssystemet en framträdande roll. Myndigheter och centralbanker som svarar för tillsynen av
finansbranschen kan som behöriga statsgarantier godkänna endast statsgarantier som EU:s konkurrensrättsmyndigheter har undersökt och godkänt som förenliga med EU:s konkurrensrätt.
Med stöd av utredningar ansåg garanticentralens styrelse i sitt ställningstagande om lagpropositionen att vid
utvidgningen av nya juridiska personer som omfattas av lagen om Kommunernas garanticentral ska EU-rättssäkerhet
bekräftas av en i ärendet behörig part.
I detta sammanhang bör de personer tackas, vilka med sin insats bidragit till garanticentralens framgång i skötseln
av garanticentralens uppgifter. Eftersom EU:s bankunion framskrider, EU:s regelverk förändras och det sker inhemska
reformer, kommer det att finnas ett behov av experter också i fortsättningen.
Sipiläs regerings social- och hälsovårds- och landskapsreform förkastades i mars 2019. Utvecklingsarbetet som
genomförts i samband med den planerade reformen har dock fördjupat verksamheten av kommunernas gemensamma
medelanskaffningssystem i hänsyn till EU:s konkurrenslagstiftning. Garanticentralen har kartlagt de randvillkor, inom
vilka den framgångsrikt kan klara av de nya finansieringsuppgifter som riksdagen anser det vara motiverat att ge den.

Heikki Niemeläinen
Verkställande direktör
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BERÄTTELSE ÖVER VERKSAMHETEN 2018
Kommunernas garanticentrals uppgift är att trygga och
utveckla kommunernas gemensamma medelsanskaffning. Uppgiften omfattar också finansiering av den sociala bostadsproduktionen.  

eller lån som kan bindas till kreditgivarens egen referensränta godkännas som säkerhet.
Ändringen påverkar även kommunernas gemensamma
medelsanskaffningssystem, eftersom man vid kommunlån tillämpat ovan nämnda villkor.

För garanticentralen var verksamhetsåret 2018 exceptionellt livligt. I garanticentralens inhemska och internationella omvärld skedde betydande förändringar.  

Garanticentralen beslöt därtill att grunda ett mer utförligt
uppföljningssystem för centralbankens säkerhetsverksamhet eftersom det antas att centralbanken i framtiden
verkställer sin penningpolitik allt mer enligt villkoren i säkerhetsverksamheten samt genom förändringar i villkoren.
Garanticentralen diskuterade om Kommunfinans Abp:s
krislösningsförfarande gällande lagen om Kommunernas
garanticentral tillsammans med EU:s Gemensamma resolutionsnämnd (SRB) och inhemska Verket för finansiell
stabilitet (RVV). Garanticentralen påpekade att krislösningsförandena har utarbetats så att de lämpar sig för
kreditinstitut inom den privata sektorn. Eftersom strukturerna hos offentliga och privata kreditinstitut avviker
sinsemellan, underströk garanticentralen att euroområdet också skulle behöva en enhetlig krislösningsmekanism som lämpar sig för kreditinstitut inom den offentliga sektorn.

Av de inhemska förändringarna var den mest betydande
statsminister Sipiläs regerings proposition om social- och
hälsovårds- och landskapsreformen samt därtill hörande
förslag till ändring av lagen om Kommunernas garanticentral. Enligt förslaget ska man med medelsanskaffning
som garanterats av garanticentralen kunna finansiera lån
som överförs från de nuvarande sjukvårdsdistrikten till
landskapssamfund.
Garanticentralen kartlade förutsättningarna för sin garantiverksamhet i förhållande till EU:s kapitaltäcknings- och
centralbanksregelverk samt EU:s konkurrensrätt och bildade utifrån dessa sin ståndpunkt till regeringens proposition. I enlighet med garanticentralens styrelses ståndpunkt bör statsgarantierna för lån som överförs enligt
artiklarna 213 och 215 i förordningen om tillsynskrav för
kreditinstitut och värdepappersföretag vara verkställbara inom samtliga betydelsefulla rättskipningsområden.
Dessutom bör revideringen av lagen om Kommunernas garanticentral få rättssäkerhet i förhållande till EU:s
konkurrensrätt.

Garanticentralens utvecklingsverksamhet år 2018 präglades av djupgående analyser av EU:s konkurrensrätt, förordningen om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag samt det europeiska centralbankssystemet
tillsammans med olika experter. Garanticentralens framgångsrika verksamhet baserar sig till stor del på olika experters insatser och på att personalen på kommunernas
gemensamma medelsanskaffningssystem har förmåga
att anpassa systemets strukturer då omständigheterna
förändras.

De mest centrala förändringarna i den internationella omvärlden gällde Europeiska centralbankens säkerhetshantering och EU:s krislösningsförfarande.
ECB har stramat åt villkoren för krediter som godtas
som säkerheter (Europeiska centralbankens riktlinje EU
2018/570). I villkoren fastställs hurdana krediter centralbanken godkänner som säkerhet för sina utlåningsfaciliteter. Enligt de nya villkoren kan inte längre lån med ursprungliga villkor som möjliggör negativ ränta för krediten

Garanticentralen tackar experterna och önskar att de
även i fortsättningen har intresse att ägna sig åt garanti- och finansieringsverksamhetens svåra men samtidigt
också fascinerande utmaningar.
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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 2001 uppfylldes de krav som lagen om Kommunernas
garanticentral ställer av ett kreditinstitut, Kommunfinans
Abp.

man kan hindra att en omedelbart hotande betalningsskyldighet uppkommer för 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.
Den senaste revideringen av lagen om Kommunernas garanticentral genomfördes 2.11.2017, då riksdagen fattade beslut om ändring av 5 och 8 § i lagen om Kommunernas garanticentral. Lagrevideringen var en följd av den
föreskrivna förflyttningen av tidpunkten för kommunalvalet, som trädde i kraft med den nya kommunallagen 2015.
I lagen om Kommunernas garanticentral reviderades 5 §
så att delegationens mandatperiod börjar den första januari året efter kommunalvalet.

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.

Samtidigt ändrades 8 § i lagen om Kommunernas garanticentral sålunda att säkerhet som beviljats för garantier
av garanticentralen kan även ställas som avtalsbaserad
säkerhet utan någon separat motsäkerhet. Avtalsbaserade säkerheter har tolkats ingå i definitionen på tillräcklig
säkerhet som förutsätts i 8 §, men för att undvika eventuella tolkningsproblem var det motiverat att i lagen föreskriva i ärendet. Betydelsen av avtalsbaserade säkerheter
har ökat till följd av finanskrisen och då Kommunfinans
har överförts att omfattas av Europeiska centralbankssystemets tillsyn som ett kreditinstitut som är viktigt för
finansieringssystemet. Regleringen betonar att kreditinstituten ska ha likvida medel för att trygga sin likviditet.

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 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.

Det uttryckliga nämnandet av avtalsbaserade säkerheter i lagen ändrar emellertid inte på grundprincipen om
sunda och försiktiga affärsprinciper samt att det med beaktande av medlemssamfunden i Kommunernas garanticentrals intresse är motiverat att en tillräcklig säkerhet
bildas i första hand på säkerheter som baserar sig på fordringar och att avtalsbaserade säkerheter kan användas i
den omfattning som det med tanke på verksamhetens
syfte är motiverat.

Efter ändringen av lagen kan garanticentralens fond tillfälligt också användas för andra arrangemang, med vilka
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Administration och personal
Kommunernas garanticentral har enligt lagen en delegation med 10–15 ledamöter, samt för var och en av dem
en personlig ersättare. Delegationen, förordnas av finansministeriet, beslutar om verksamheten i garanticentralen
och om de centrala ekonomiska målen, väljer styrelse, godkänner bokslutet och beslutar om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
Den nya delegationen inledde sin mandatperiod 1.1.2018
och den fortsätter till utgången av 2021. Delegationen
valde till sin ordförande Terhi Peltokorpi från Helsingfors och till vice ordförande Reijo Vuorento från Helsingfors och Kimmo Behm från Nurmijärvi. Delegationen
sammanträdde två gånger under verksamhetsåret.

Revision och tillsyn

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. Styrelsen för garanticentralens talan.

För granskning av räkenskaperna och förvaltningen
under de år som högst motsvarar delegationens mandattid väljer delegationen en revisionssammanslutning.  Den
huvudsakliga revisorn som revisionssammanslutningen
meddelar ska vara en CGR- eller OFGR-revisor. År 2018
fungerade KPMG Oy Ab som garanticentralens revisionssammanslutning och som delegationen har valt att får
fortsätta i sitt uppdrag också 2019.

Den styrelse som inlett sin mandatperiod 1.1.2016 fortsatte i sitt uppdrag till den nya delegationens första
sammanträde 16.3.2018. Ordförande var Jari Blom från
Jyväskylä och vice ordförande Janne Laine från Nyslott.  
Ledamöter var Paula Aikio-Tallgren från Torneå, Pekka Alanen från Tammerfors, Sari Innanen från Karleby,
Jaana Karrimaa från Tammerfors och Jaakko Niinistö
från Vanda.

Garanticentralens verksamhet övervakas av en garanticentralsinspektör (CGR- eller OFGR-revisor) som förordnas av finansministeriet på framställning av garanticentralens styrelse. Finansministeriet har som
revisor för garanticentralen för åren 2018–2021
förordnat revisionssammanslutningen DHS Oy
Audit Partners.

Delegationen valde vid sitt sammanträde 16.3.2018 som
garanticentralens styrelseledamöter Tapani Hellstén
från Helsingfors, Kai Järvikare från Helsingfors, Janne
Pesonen från Esbo, Mervi Simoska från Juva, Jaakko
Stenhäll från Tammerfors, Marita Toikka från Kouvola och Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi från Björneborg.
Styrelsen valde till sin ordförande Tapani Hellstén och
till vice ordförande Marita Toikka.
Verkställande direktör för garanticentralen var Heikki Niemeläinen och suppleant för verkställande direktören var
direktör Tuukka Salminen. Under det gångna året personalens antal var totalt tre personer.
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Riskhantering
Risker inom garantiverksamheten

Operativa risker

Enligt lagen om Kommunernas garanticentral kan garanticentralen bevilja garantier mot tillräcklig säkerhet. Enligt den revidering som riksdagen gjorde 2.11.2017 i 8 §
i lagen om Kommunernas garanticentral kan en säkerhet
även ställas som avtalsbaserad säkerhet utan någon separat motsäkerhet. Motiveringen av användningen av avtalsbaserade säkerheter anknyter sig till syftet med att
förverkliga lagen om Kommunernas garanticentral. Om användningen av avtalssäkerheter bestäms i ramavtalet om
garantiverksamhet mellan Kommunfinans och Kommunernas garanticentral.

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. Garanticentralen har en
kontinuitetsplan med vilken man bereder sig på avvikande situationer, så att garanticentralen kan fortsätta sin
verksamhet och begränsa skadorna om verksamheten
drabbas av störningar. Målet har varit att hantera risker
genom instruktioner, utläggning av funktioner, utveckling av datasystem och genom skapandet av system med
ersättare.

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 eller suppleant för verkställande
direktören om garantier för enskilda medelsanskaffningsposter. Av de garantier som garanticentralen hade beviljat kommunerna utnyttjades 31.305.703.916,42 euro vid
utgången av 2018.

Risker i placeringsverksamheten
Garanticentralens likviditet tryggas med en fond och tillräckliga beredskapskreditarrangemang. Enligt den strategi som delegationen fastställt ska en utökning av fonden
främst basera sig på det riskbaserade fonderingsbehovet
i säkringsverksamhetens motpartsgarantier och på tillfällig kapitalisering av ränte- och administrationskostnader.
Styrelsen har i sin garanti- och verksamhetspolicy fastslagit hur medlen ska placeras. Enligt denna styrs placeringsverksamheten till objekt som stöder verksamheten i
kommunernas gemensamma medelsanskaffningssystem;
syftet med placeringsverksamheten är att genom placering i trygga placeringsobjekt ge medlen i fonden bästa
möjliga avkastning; garanticentralen placerar endast i likvida instrument, vilka snabbt kan omvandlas till pengar
enligt likviditetsbehovet. Derivatavtal har inte ingåtts i
investeringsverksamheten, men dem kan användas i specialfall för att skydda sig mot risker.

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. Den 31 december
2018, det sammanlagda beloppet av borgensansvar för
dessa var 5.483.728,00 euro, sammanlagt 0,018 procent
av det totala beloppet av borgensansvaret. Det sammanlagda beloppet av borgensansvaret i Kommunernas garanticentral var totalt 31.311.187.644,42 euro.
Fördelningen av garanticentralens borgensansvar den 31
december 2018 per valuta var följande: i USA dollar 43
%, i eurobelopp 24 %, i japanska yen 20 %, i engelska
pund 7 %, i norska krona 3 %, och i andra valutor 3 %.  
Kommunfinans säkringsverksamhet stänger den valutaposition som bildas. De säkerheter som garanticentralen
fått var i euro.
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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 emitterade av banker, i skuldförbindelser av företag, i aktier i företag noterade på Helsingfors
börs, i placeringsfonder och i aktier i bostads- och fastighetsbolag. Variationsintervallet är +/-10 procentenheter
och avvikelser större än dessa ska separat motiveras.
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Garanticentralens ekonomi
Garanticentralens intäkter från den ordinarie verksamheten inflöt från borgensprovisioner för 2.500.000,00
euro. Garanticentralens utgifter från den ordinarie verksamheten utgick till sammanlagt -1.932.279,99 euro, varav 742.472,65 euro var personalkostnader, 42.005,62
euro avskrivningar och 1.147.801,72 euro övriga kostnader. Övriga kostnader ökade särskilt av ratingkostnader till
följd av den ökade medelsanskaffningen. Resultatet för
den ordinarie verksamheten var 567.720,01 euro.

Resultatet före bokslutsdispositioner var -141 117,05
euro. Vid bokslutsdispositioner görs överföringar till fonden och till fonden för verkligt värde. Som överföring till
fond föreslås 760 747,39 euro, som innehåller resultatet av den egentliga verksamheten och resultatet av
investeringsverksamheten till fullt belopp före icke-realiserade värdeförändringar. Det totala beloppet i fonden
31.12.2018 uppgår till 19 369 345,46 euro.
Överföringen till fonden för verkligt värde 901 864,44
euro motsvarar förändringen i verkligt värde i balansräkningen. Garanticentralens belopp av eget kapital
31.12.2018 utgör 20 112 470,25 euro. Räkenskapsperiodens resultat efter bokslutsdispositioner är noll.

Under hela den tid garanticentralen verkat har det inte
ställts något krav på att betala en borgensersättning. Med
beaktande av karaktären av garanticentralens verksamhet är det sannolikt att garanticentralen inte i framtiden
heller behöver betala borgensersättningar eller får intäkter av återindrivning.  

Garanticentralens likviditet bildas av fonder och av likviditetsarrangemang. Under verksamhetsåret hade garanticentralen avtal för upp till 150 miljoner euro för att trygga
kassaläget.

Intäkterna från investeringsverksamheten var
316.992,66 euro och kostnaderna 123.965,28 euro.
I kostnaderna ingick nedskrivningar till ett värde av
100 000,00 euro. Resultatet av investeringsverksamheten före värdeförändringar uppgick till 193 027,38 euro.

Framtidsutsikter

Garanticentralen värderar placeringarna i balansräkningen till verkligt värde. En väsentlig förändring jämfört med
det tidigare presentationssättet är att förändringen i fonden för verkligt värde i balansräkningen visas i resultaträkningen som en del av investeringsverksamheten. Det
förändrade presentationssättet baserar sig på de internationella IFRS-standarder som man hänvisar till i bokföringslagen. Fonden för verkligt värde var vid utgången av året
743 124,79 euro och den negativa värdeförändringen
jämfört med föregående år 901 864,44 euro. Huvuddelen av värdeförändringen förorsakades av nedgången på
marknadspriser för aktiebaserade investeringsinstrument
under årets sista månader. Avkastningen på den investerade egendomen var -3,98 %.1

1

Det utvecklingsarbete som Kommunernas garanticentral
utfört under innevarande år förtydligade framtidsutsikterna. I utvecklingsarbetet granskades tillämpningen av
bankernas krishanteringssystem på kreditinstitut som ägs
av den offentliga sektorn i Europa. Dessutom utvecklade
garanticentralen ett uppföljningssystem för ändringar i
europeiska centralbankssystemets säkerhetshantering
och granskade EU:s konkurrenslagstiftning i anslutning
till förordningen om tillsynskrav för kreditinstitut och
värdepappersföretag.   
En central roll i kommunernas gemensamma medelsanskaffningssystem har genomförandet av social- och hälsovårds- och landskapsreformen, som då detta skrivs
fortfarande är öppet. Med stöd av det utvecklingsarbete
som genomförts har systemet goda färdigheter att klara
eventuella finansieringsuppgifter, som riksdagen eventuellt kommer att ge det i samband med reformen.

Avkastning på investeringstillgångar = (Resultat från placeringsverksamhet

+ Resultatet för fonden för verkligt värde) / (Investeringar + kontanter och
bankfordringar) medeltal av årets början och utgång * 100

12

KUNTIEN TAKAUSKESKUS | KOMMUNERNAS GARANTICENTRAL | MUNICIPAL GUARANTEE BOARD

13

KUNTIEN TAKAUSKESKUS | KOMMUNERNAS GARANTICENTRAL | MUNICIPAL GUARANTEE BOARD

Resultaträkning

  NOTER          1.1.–31.12.2018

1.1.–31.12.2017

2 500 000,00

2 300 000,00

-742 472,65
-42 005,62
-1 147 801,72

-716 510,28
-20 036,59
-1 340 468,62

567 720,01

222 984,51

316 992,66
-123 965,28

327 188,74
-43 219,16

193 027,38

283 969,58

-901 864,44

100 558,82

Investeringsverksamhets resultat

-708 837,06

384 528,40

Resultat före  bokslutsdispositioner

-141 117,05

607 512,91

-760 747,39
901 864,44

-506 954,09
-100 558,82

0,00

0,00

Euro

ORNIDARIE VERKSAMHET
Intäkter
Borgensprovisioner
Kostnader
Personalkostnader                                       (1)
Avskrivningar                                                (2)
Övriga kostnader
Ornidarie verksamhets resultat

INVESTERINGSVERKSAMHET
Intäkter
Kostnader och nedskrivningar
Resultat före värdeförändringar
Orealiserad värdeförändring

Bokslutsdispositioner
Överföringar till fonden
Överföringar till fonden för verkligt värde
Räkenskapsperiodens resultat
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Balansräkning

Euro

AKTIVA

Noter                               31.12.2018

31.12.2017

Bestående aktiva
Materiella tillgångar                                     (3)
Övriga aktier och andelar                            (4)

177 076,11
2 255 184,05

192 006,67
2 276 896,60

Placeringar
Övriga investeringar
Aktier och andelar
Masskuldebrevslån
Övriga placeringar

8 084 432,89
987 784,69
6 969 550,00

8 631 928,80
1 982 175,48
6 168 840,08

0,00
98 432,50

0,00
101 988,26

1 698 497,63

1 058 923,91

20 270 957,87

20 412 759,80

19 369 345,46
743 124,79

18 608 598,07
1 644 989,23

64 095,46
94 392,16
0,00

57 066,94
102 105,56
0,00

20 270 957,87

20 412 759,80

Rörliga aktiva
Fordringar
Fordringar hor borgenprovisioner
Resultatregleringar
Kassa och bank
Aktiva totalt

PASSIVA
Eget kapital                                                           (5)
Fond                                   
Fond för verkligt värde
Främmande kapital
Kortfristiga
Skulder till leverantörer
Resultatregleringar
Övriga kortfristiga skulder
Passiva totalt
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Finansieringsanalys

Euro

1.1.–31.12.2018

1.1.–31.12.2017

KASSAFLÖDE FRÅN ORDINARIE VERKSAMHET
Avgifter för rörelseintäkter
Avgifter för rörelsekostnader

2 500 000,00
-1 887 792,92

2 875 000,00
-2 002 454,97

612 207,08

872 545,03

-5 362,51
32 729,15

0,00
95 411,82

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL

639 573,72

967 956,85

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

1 058 923,91
1 698 497,63

90 967,06
1 058 923,91

Kassaflöde från ordinarie verksamhet
Kassaflöde från investeringarna
Kassaflöde från placeringarna
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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, fån vilka görs avskrivningar enligt plan.
Avskrivningsprinciper från 1.1.2009:
- maskiner, teknisk utrustning och programvara
- inventarier                                                                   
- inventarier i garanticentralens lokaler

3 års linjär avskrivning
5 års linjär avskrivning
  10 års linjär avskrivning

                 
                                      NOTER

Euro

PERSONALKOSTNADER

(1)

2018
Styrelsen
Verkställande direktör och vice vd
Övriga

120 817,21
353 771,31
157 935,82

Pensionskostnader
11 136,44
68 552,61
22 337,39

Övriga lönebikostnader
280,17
5 757,28
1 884,42

632 524,34

102 026,44

7 921,87

              Löner och arvoden

Totalt

BESTÅENDE AKTIVA
Materiella tillgångar                          (3)
Anskaffningsvärde 1.1.
Minskningar under perioden
Ökningar
Anskaffningsvärde 31.12.
Avskrivningar under perioden  1.1.
Ackumulerade avskrivningar på minskningar
Ackumulerade avskrivningar    (2)
Redovisat värde 31.12.
Bokfört värde 31.12.
Övriga aktier ock andelar                  (4)
Koy Yrjönkatu 11
Nurmijärven golfkeskus 1 st.
As Oy Helsingin Eino Leinon katu 7
As Oy Topeliuksenkatu 15
Total

18

2018

2017

304 483,37
-16 450,02
5 362,51
293 395,86

309 076,44
-4 593,07
0,00
304 483,37

-112 476,70
16 450,02
-20 293,07
-116 319,75

-97 033,18
4 593,07
-20 036,59
-112 476,70

177 076,11

192 006,67

2018
1 487 875,70
1,00
45 720,00
721 587,35

2017
1 487 875,70
21 713,55
45 720,00
721 587,35

2 255 184,05

2 276 896,60
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2018

2017

18 608 598,07
760 747,39
19 369 345,46

18 101 643,98
506 954,09
18 608 598,07

Fond för verkligt värde 1.1.
Förändring under räkenskapsperioden
Fond för verkligt värde 31.12.                             

1 644 989,23
-901 864,44
743 124,79

1 544 430,41
100 558,82
1 644 989,23

GARANTIER OCK SÄKERHETER

31.12.2018

31.12.2017

Euro

                                                                                               NOTER

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

   (5)

                                                                                    
Fond  1.1.
Fondöverföringar  31.12.
Fond 31.12.                                                      

Beviljade garantilimiter
Säkerheter i användning
Säkerheter som mottagits och poster
Kalkylmässig översäkring

47 026 993 865,03
31 305 703 916,42
33 862 650 761,98
2 556 946 845,56

De av Kommunernas garanticentral till Kommunfinans Abp  
garanterade fordringarna i derivatavtal från motparter, net.
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5 483 728,00

45 103 271 210,74  
30 644 791 875,68
33 413 603 696,03
2 768 811 820,35

2 563 903,00
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SIGNATURER

SIGNATURERNA AV VERKSAMHETBERÄTTELSE OCH BOKSLUTET
Helsingfors 13.2.2019

KOMMUNERNAS GARANTICENTRAL

Tapani Hellstén
styrelseordförande

Marita Toikka
styrelsens vice ordförande

Kai Järvikare
styrelseledamot

Janne Pesonen
styrelseledamot

Mervi Simoska
styrelseledamot

Jaakko Stenhäll
styrelseledamot

Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi
styrelseledamot

Heikki Niemeläinen
verkställende direktör

REVISIONSANTECNING
Över den utförda revisionen har i dag avgivits revisionsberättelse.
Helsingfors 13.2.2019
KPMG OY AB
Marcus Tötterman, CGR
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Revisionsberättelse

Till Kuntien takauskeskus delegation

Revision av bokslutet
Uttalande
Vi har utfört en revision av bokslutet för Kuntien takauskeskus (fo-nummer 1075583-7) för räkenskapsperioden
1.1–31.12.2018. Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till bokslutet.
Enligt vår uppfattning ger bokslutet en rättvisande bild av garanticentrals ekonomiska ställning samt av resultatet av
dess verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut och det uppfyller
de lagstadgade kraven.
Grund för uttalandet
Vi har utfört vår revision i enlighet med god revisionssed i Finland. Våra skyldigheter enligt god revisionssed beskrivs
närmare i avsnittet Revisorns ansvar vid revision av bokslutet. Vi är oberoende i förhållande till garanticentralen enligt de etiska kraven i Finland som gäller den av oss utförda revisionen och vi har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för bokslutet
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för upprättandet av bokslutet och för att bokslutet ger en rättvisande
bild i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut samt uppfyller de lagstadgade
kraven. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig
för att upprätta ett bokslut som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel.
Vid upprättandet av bokslutet ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av garanticentrals
förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock
inte om man avser att likvidera garanticentralen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ
till att göra något av detta.
Revisorns ansvar vid revision av bokslutet
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida bokslutet som helhet innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns.
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i bokslutet.
Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:
- Identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i bokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som
är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet
som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden,
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
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- Skaffar vi oss en förståelse av den del av garanticentrals interna kontroll som har betydelse för vår revision för att
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- Utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i ledningens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- Drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt
drift vid upprättandet av bokslutet. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande
tvivel om garanticentralens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i bokslutet om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om bokslutet. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
- Utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i bokslutet, däribland upplysningarna, och
om bokslutet återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Vi kommunicerar med dem som har ansvar för garanticentralens styrning avseende, bland annat, revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den, samt betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat under revisionen.

Övriga rapporteringsskyldigheter
Övrig information
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för den övriga informationen. Den övriga informationen omfattar verksamhetsberättelsen. Vårt uttalande om bokslutet täcker inte övrig information.
Vår skyldighet är att läsa den ovan specificerade övriga informationen i samband med revisionen av bokslutet och i
samband med detta göra en bedömning av om det finns väsentliga motstridigheter mellan den övriga informationen
och bokslutet eller den uppfattning vi har inhämtat under revisionen eller om den i övrigt verkar innehålla väsentliga
felaktigheter. Det är ytterligare vår skyldighet att bedöma om verksamhetsberättelsen har upprättats enligt gällande
bestämmelser om upprättande av verksamhetsberättelse.
Enligt vår uppfattning är uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet enhetliga och verksamhetsberättelsen
har upprättats i enlighet med bestämmelserna om upprättande av verksamhetsberättelse.
Om vi utgående från vårt arbete på den övriga informationen, drar slutsatsen att det förekommer en väsentlig felaktighet i verksamhetsberättelsen, bör vi rapportera detta. Vi har ingenting att rapportera gällande detta.
Helsingfors den 13 februari 2019
KPMG OY AB
Marcus Tötterman
CGR
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GARANTIER

Miljoner euro
KOMMUNFINANS ABP	Garantlimiter	Utnyttjade
				
31.12.2018
Kommunernas Bostadskredit Abp (-30.4.2001)
Internationellt skuldförbindelseprogram
Totalt

1 500,0
1 500,0

22,6
22,6

MTN-program
AUD 2000 program
Euro Commercial Paper program
Inhemskt skuldförbindelseprogram
Övrig utländsk medelanskaffning

30 000,0
1 227,0
7 000,0
800,0
6 500,0

24 184,6
618,5
3 067,9
0,0
3 412,1

Totalt

45 527,0

31 283,1

47 027,0

31 305,7

max 4 %

5,5
0,018 %

Kommunfinans Abp (1.5.2001-)

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

Kai Järvikare, Mervi Simoska, Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi, Janne Pesonen,
Tapani Hellstén, Jaakko Stenhäll och Marita Toikka.

Styrelsen 16.3.2018–31.12.2021
Tapani Hellstén, Ordförande
Marita Toikka, Vice ordförande
Kai Järvikare
Janne Pesonen
Mervi Simoska
Jaakko Stenhäll
Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi
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Reijo Vuorento, Terhi Peltokorpi och Kimmo Behm.

Delegationen 1.1.2018–31.12.2021
Medlemmar

Personliga ersättare

Terhi Peltokorpi, Ordförande

Martin Ylikännö

Reijo Vuorento, 1. Vice ordförande

Ninni Taavitsainen

Kimmo Behm, 2. Vice ordförande

Mika Mäkinen

Tuomo Luoma

Joonas Grönlund,

Satu Hatanpää

Venla Väli-Torala

Maarita Mannelin

Pia-Riitta Korvenheimo

Jesse Jääskeläinen

Vuokko Puljujärvi

Pia Hänninen

Markku Harju

Lasse Hautala

Mirva Kittilä

Asta Tolonen

Markku Forss

Sallamaari Muhonen

Marko Kivelä

Leena Kuha

Ville Hämäläinen

Lauri Heikkilä

Anssi Joutsenlahti

Matti Semi

Tiina Ahlfors

Fredrik Guseff

Minna Österholm
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Information om årsberättelse
Den medelsanskaffning som baserar sig på garantier av Kommunernas
garanticentral kanaliseras som lån för utveckling av kommunernas
verksamhet och infrastruktur samt för social bostadsproduktion.
Fotografierna i denna årsberättelse är från Nummikeskus i Tavastehus,
som öppnades i augusti 2018. Centret finns utöver förskoleundervisning
och undervisning också biblioteks- och rådgivningstjänster. I lokalerna
ordnas under kvällar också idrotts- och kulturverksamhet.
Kommunernas garanticentral har garanterat den medelsanskaffningen
som riktats till byggandet av Nummikeskus. Vi tackar
Tavastehus stad för ett gott samarbete vid
illustrationen av årsberättelsen.
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