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Om organisationen
Municipality Finance Plc (MuniFin eller Kuntarahoitus Oyj) är en kreditinstitution
specialiserad på finansiering av kommunsektorn samt på finansieringen av allmännyttig
bostadsproduktion. MuniFin är en av Finlands största finansiella institutioner. MuniFin
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 kundfinansiering 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.

Key figures
Långsiktig kundfinansiering (miljoner euro)
Totala tillgångar (miljoner euro)
Rörelseresultat netto (miljoner euro)*
CET1-kapitalkvot, %
Personal

2021

2020

29,214
46,360
213
95.0%
164

28,022
44,042
197
104.3%
165

Kommuner i Finland

Kreditbetyg

Aa1
AA+

(stabilt) Moody’s
(stabilt) S&P

De starka kreditbetygen bygger på
MuniFins kundlåneportföljs låga
risknivå, god likviditet, företagets
konservativa riskpolicy samt
garantierna som utfärdas av
Kommunernas garanticentral
för MuniFins skuldprogram och
finansieringsarrangemang utanför
programmen.

(miljoner
(€m)
euro)

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 MuniFins kundfinansieringsportfölj.
Kommunerna har samma status som regeringen, vilket bekräftas i Finlands grundlag
(731/199).
Finansministeriet ansvarar för övervakningen av kommunsektorn. Enligt lag har
kommunerna skyldighet att balansera sina finanser under en fyraårsperiod.
Enligt konkurslagen (120/2004) kan en finsk kommun inte försättas i konkurs.
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MuniFins kundfinansiering innehåller
endast finsk kommunrisk samt statsrisk.
Al finansiering som beviljas av MuniFin
har 0 % riskviktning av BIS i EU:

16%

Explicit garanti
Kommunernas garanticentral (MGB) ger explicit garanti för MuniFins prioriterade
skulder. MGB är en institution som lyder under offentlig rätt (lagen om Kommunernas
garanticentral (487/1196) ) vars mål är att säkerställa och utveckla en gemensam
finansiering för kommunerna.
Alla kommuner på det finska fastlandet hör till MGB och ansvarar i enlighet med pro
rata-principen gemensamt för MGB:s åtaganden. Medlemsskapet är permanent.
På grund av landskapets Ålands självständighet är de åländska kommunerna inte
medlemmar i MGB och är inte heller kunder hos MuniFin.
Alla fordningar som garanteras av MGB klassificeras som nollriskfordringar.
MGB:s kreditbetyg är Aa1 (stabilt, Moody’s) och AA+ (stabilt, S&P).

www.muniguarantee.fi
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Långsiktig kundfinansiering
2017–2021

*exklusive orealiserade förändringar i verkligt värde

Kommuner, samkommuner och bolag
som ägs av kommuner
Keva, en lokal pensionsfond för
den offentliga sektorn
Republiken Finland

munifin.fi

MuniFin finansierar endast
projekt inom den kommunala
sektorn och den allmännyttiga
bostadssektorn i Finland
MuniFin kan bevilja finansiering till
• kommuner
• samkommuner
• kommunalt ägda bolag
• icke-vinstdrivande bostadsbolag
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Finansieringsstrategi
MuniFin finansierar sin verksamhet via de internationella kapitalmarknaderna.
Finansieringsverksamheten är diversifierad på flera marknader. MuniFins
finansieringsstrategi är att vara aktiv på internationella arknader för att få de bästa
lånevillkoren på lång sikt.

Strategiska referensmarknader
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Finansiering per år 2017–2021
(miljoner
(€m)
euro)
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Privata
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0

Detaljhandel

Euro-företagscertifikat (Euro commercial paper)

2017

2018

2019

Euro (EUR) 37%
US dollar
(USD) 26 %
Japanska yen
(JPY) 15%
Brittiska pund
(GBP) 15%
Norska kronor
(NOK) 5%
Övriga 3%

Gröna obligationer och sociala obligationer kan emitteras på strategiska eller taktiska
finansieringsmarknader.

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

Finansiering per region 2021
Europa 46 %

Enligt finska Finansinspektionen är MuniFins garant MGB en enhet inom den offentliga
sektorn, vilket innebär att exponeringar mot MGB kan behandlas som exponeringar
mot staten (kapitel 5.2.3 i Finansinspektionens Capital requirements calculation and
large exposures).

Asien /
Stilla havet 25 %
Norden 18 %
Nord- och
Sydamerika 8 %

Solvens II
Baserat på Solvens II-regelverket (med tillhörande ändringar) gör MuniFin tolkningen att
dess obligationer, som är till fullo garanterade av Kommunernas garanticentral, uppfyller
kraven i artikel 180 och kan behandlas lika som exponeringar mot Staten (riskfaktor 0 %).
Alla investerare som regleras under Solvens II-regelverket bör dock oberoende av detta
själv ansvara för att utvärdera behandlingen av MuniFins obligationer vid beräkningen av
riskfaktorer för sina tillgångar.
However, any investor being regulated by Solvency II is responsible for evaluating
independently treatment of MuniFin’s bonds when calculating risk factors of its assets.

2021

Finansiering per valuta 2021

ECP
(kortfristiga)

0 % riskviktning

2020

Afrika och
Mellanöstern 3 %

Kontaktuppgifter
www.munifin.fi
Bloomberg Ticker: KUNTA
Mer information om Kommunernas
garanticentral (MGB): kuntientakauskeskus.fi/en/
joint-funding-system-of-municipalities/
En inofficiell översättning till engelska av lagen om
Kommunernas garanticentral (487/1996):
kuntientakauskeskus.fi/en/
municipal-guarantee-board/mgb-act/
En inofficiell översättning till engelska av Finlands
grundlag (731/199): finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1999/
en19990731.pdf

Gröna och sociala obligationer
MuniFin erbjuder grön finansiering för projekt som främjar övergången till lägre
koldioxidutsläpp och en hållbar tillväxt för klimatet. MuniFins sociala finansiering
ges till projekt som främjar en känsla av samhörighet, välbefinnande och vitalitet.
Grön och social finansiering sker genom gröna och sociala obligationer.

En inofficiell översättning till engelska av
Finlands konkurslag (120/2004):
finlex.fi/fi/laki/kaannokset/2004/en20040120.pdf
Det relevanta avsnittet är avsnitt 3(2) i kapitel 1.

ANSVARSFRISKRIVNING Denna presentation har gjorts av Municipality Finance Plc (“MuniFin”). All information som uttrycks här gäller i skrivande stund och
kan ändras utan meddelande. MuniFin 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 MuniFin. 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 amerikansk lagstiftning. Lagar och förordningar i andra länder kan också begränsa distributionen av denna presentation.

