MUNICIPALITY FINANCE PLC
ONEPAGER

Om organisationen

Kreditbetyg

Kommunfinans Abp (Kuntarahoitus Oyj) är en kreditinstitution specialiserad
på finansiering av kommunsektorn samt på finansieringen av allmännyttig
bostadsproduktion. Kommunfinans är bland Finlands största finansiella
institutioner.
Kommunfinans har som mål att främja välfärden i Finland genom att finansiera kommunala projekt som rör grundläggande infrastruktur, hälso- och
sjukvård samt miljön. En betydande andel av företagets utlåning används för
socialt ansvarstagande projekt, bland annat byggande av sjukhus, vårdhem,
skolor, förskolor och ålderdomshem.
I koncernen ingår även ett dotterbolag, Financial Advisory Services Inspira Ltd.

Nyckeltal
2018
22,354
35,677
190.0
87.97
151

Låneportfölj (miljoner euro)
Totala tillgångar (miljoner euro)
Rörelseresultat netto (miljoner euro)
Tier 1 capital adequacy ratio, %
Personnel

2017
21,219
34,738
198.4
72.50
134

Finlands kommunsektor kännetecknas av en hög grad av självständighet
i ekonomiska frågor (inklusive självständig beskattningsrätt) och en stark
kreditvärdighet vilket återspeglas i den höga kvaliteten på Kommunfinans
låneportfölj.

Ägande

Explicit garanti

(stabil) Moody’s
(stabil) S&P

De starka kreditbetygen bygger
på Kommunfinans låneportföljs
låga risknivå, låneportföljens goda
likviditet, företagets konservativa riskpolicy samt garantin
som utfärdas av Kommunernas
garanticentral för Kommunfinans
skuldprogram och finansierings
arrangemang utanför programmen.
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Kommunfinans låneportfölj innehåller
endast finsk kommunrisk samt statsrisk.

53 %
31 %
16 %

53 %

31 %
16 %

Kommunernas garanticentral (MGB) är en institution som lyder under
offentlig rätt och vars mål är att säkerställa och utveckla en gemensam
finansiering för kommunerna.
Alla finska kommuner hör till MGB och ansvarar i enlighet med pro rataprincipen gemensamt för MGB:s åtaganden.

Kommunfinans finansierar
endast projekt på lokal nivå
och för den allmännyttiga
bostadssektorn i Finland
Kommunfinans kan bevilja
finansiering till
• kommuner
• samkommuner
• kommunalt ägda bolag
• allmännyttiga bostadsbolag

Alla lån som garanteras av MGB klassificeras som nollrisklån. MGB:s kreditbetyg är Aaa (negativ, Moody’s) och AA+ (stabilt, S&P).
www.muniguarantee.fi
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Finansieringsstrategi

Finansiering per år 2012 - 2018

Kommunfinans är verksam på de främsta internationella kapitalmarknaderna. Kommunfinans finansieringsstrategi är att vara aktiv på internationella
marknader för att få de bästa lånevillkoren på lång sikt.
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Finansiering per valuta 2018
Privata
placeringar

Detaljistnivå

USD 43 %
EUR 24 %
JPY 20 %
GBP 7 %

Kommunfinans obligationer HQLAtillgångar nivå 1

NOK 3 %
Övriga 3 %

Finska FSA betraktar obligationer som utfärdas av Kommunfinans som
likvida HQLA-tillgångar av nivå 1. Uttalandet publicerades den 24 mars 2015.

0 % riskviktning

Finansiering per region 2018
Europa 39 %

Enligt finska FSA är Kommunfinans garantör MGB en enhet inom den
offentliga sektorn, vilket innebär att exponeringar mot MGB kan behandlas
som exponeringar mot staten (kapitel 5.2.3 i FIN-FSA:s Kapitalkravsberäkning
och stora exponeringar).

Asien/
Stilla havet 28 %
Nord- och
Sydamerika 18 %
Afrika och
Mellanöstern 9 %

Green bonds
Därtill erbjuder Kommunfinans (MuniFin)
grön finansiering för projekt som medverkar
övergången till hållbar tillväxt med lägre
koldioxidutsläpp. Finansieringen av produkten
grön finansiering utförs genom emissioner
av gröna obligationer.

Norden 6 %

Kontaktuppgifter
www.munifin.fi
Bloomberg Ticker: KUNTA

ANSVARSFRISKRIVNING Denna presentation har gjorts av Kommunfinans Abp. All information som uttrycks här gäller när den skrivs och kan ändras utan
att detta meddelas. Kommunfinans har ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller korrigera denna publikation. Materialet tillhandahålls i informationssyfte och
ska inte tolkas som en rekommendation att vidta, eller inte vidta, någon särskild investeringsåtgärd. Materialet får inte kopieras, helt eller delvis, utan skriftligt
tillstånd från Kommunfinans. Denna presentation eller kopior av den får inte distribueras i USA eller till mottagare som är medborgare i USA mot bakgrund av
begränsningar som anges i den amerikanska lagstiftningen. Lagar och förordningar i andra länder kan också begränsa distributionen av denna presentation.

2

