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Haapaveden Vesi Oy:n investointilainan takausprovision alentaminen
Khall 08.04.2019 § 108
Haapaveden Vesi Oy:n ja Haapaveden kaupungin välisessä
osakassopimuksessa on määritelty pitkäaikaisten investointilainojen
kaupungin vuotuiseksi takausprovisioksi 2 %. Kaupungin valtuusto
on hyväksynyt 3 500 000 € omavelkaisen lainatakauksen
rinnakkaisvesijohdon rakentamista varten. Rinnakkaisvesijohdon
kokonaiskustannus on 2 700 000 euroa, jonka täysimääräinen nosto
johtaa 54 000 euron korkoon ennen lyhennyksiä.
Haapaveden Vesi Oy on yhtiönä haastavassa tilanteessa, koska
perustamiseen liittyvät kulut ja suuret investoinnit rasittavat taloutta.
Ensimmäisen alustavan tilinpäätöksen 07.2017-12.2018 mukaan on
Vesiyhtiö tehnyt tappiota 139 000 €. Tämän vuoksi Haapaveden
Vesi Oy esittää Haapaveden kaupungille, että investointilainan
takausprovisiota laskettaisiin kahdesta (2) prosentista yhteen (1)
prosenttiin.
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että Haapaveden Vesi
Oy:n investointilainan takausprovisio lasketaan kahdesta (2)
prosentista yhteen (1) prosenttiin vuoden 2019 ajaksi.
Käsittely:
Vs. kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus:
Kaupunginhallitus palauttaa asian jatkovalmisteluun
Päätös:
Muutetun ehdotuksen mukaisesti, asia palautetaan
jatkovalmisteluun.
Merk.
Merkittiin, että kaupunginhallituksen jäsenet Ilkka Repo, Hannu
Riuttanen, Helinä Niemelä ja Ronald von Schulmann poistuivat
kokouksesta esteellisinä (yhteisöjäävi) tämän pykälän käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi.
______

Khall 20.05.2019 § 150 Takauksen provision suuruudesta päättäessään kaupungin tulee
ottaa huomioon EU:n valtiontuki sääntöjen mahdollinen rahoite
määrättävään provisioon.
Haapaveden Vesi Oy vesiyhtiönä toimii Haapaveden kaupungin
alueella ja muodostaa alueellaan ns. luonnollisen monopolin.
Haapaveden Vesi Oy ei toimi markkinoilla kilpailutilanteessa, eikä
kunnan takaus siten vääristä kilpailutilannetta. Edellä olevaan
viitaten EU:n valtiontukisääntö ei rajoita takausprovion määrittämistä
yhteen (1) prosenttiin.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että
1. Haapaveden Vesi Oy:n investointilainan takausprovisio lasketaan
kahdesta (2) prosentista yhteen (1) prosenttiin tilivuosille 2019 ja
2020. Provisio lasketaan vuosittain laskutusvuotta edeltävän vuoden
31.12. tilanteen lainapääomasta.
2. Kaupunki edellyttää, että Haapaveden Vesi Oy luovuttaa
kaupungille takauksen vastavakuudeksi kahden miljoonan euron
yrityskiinnityksen yhtiön omaisuuteen.
Käsittely:
Merkittiin, että esteellisinä (osallisuusjäävi) kokouksesta poistuivat
tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi:
Repo Ilkka
Niemelä Helinä
Riuttanen Hannu
Von Schulmann Ronald
Päätös:
1. Hyväksyttiin.
2. Hyväksyttiin.
______

