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Skattmästarens berättelse för  
verksamhetsåret 1.1.–31.12.2019 
Under år 2019 fortsatte oron på de globala marknaderna. Under slutet av årets minskade dock handelskrigets risker 
då USA och Kina undertecknade avtal gällande handel. En lugnande effekt hade även det faktum att brexit-beslutet 
äntligen roddes i hamn. I Finland inverkade riksdagsvalet och regeringsbildningen rätt lite på det ekonomiska läget, 
och allt som allt kommer vi att minnas 2019 som ett mycket positivt år på börsen. Generalindex OMXH steg från 
8709 till 9875, dvs. 13,4%. FLS fonders portfölj steg med ca 20%. Ränteläget var fortfarande exceptionellt lågt. 

SÄLLSKAPET 

Publikationsverksamhet 

Utgifter 
Under året utkom ett nummer av Handlingarna. Kostnaderna för redaktionellt arbete, tryckning och distribution 
uppgick till 21 223 € (51 372 €). 

Intäkter 
Intäkterna var 409 € (2 000 €).

Administration 

Utgifter 
Kostnaderna för mötesverksamheten inklusive traktering, samt styrelsen kostnader uppgick till 51 015 € (38 692 €). 
Lönekostnaderna (inklusive arvoden) var 82 055 € (87 095 €) och  
kanslikostnader inklusive bankkostnader 62 586 € (84 815 €). 

Intäkter 
Medlemsavgifterna för år 2019 har varit 65 € för medlemmar bosatta i Nyland, 50 € för övriga samt en frivillig 
avgift om 20 € för pensionärer. Medlemsavgifterna inbringade 37 062 € (45 539 €). 
Bidraget från fonderna uppgick till 0 € (88 000 €) och bidraget från Janssons fond uppgick till 67 750 € (36 000 €). 
 
RÄKENSKAPSÅRETS UNDERSKOTT/ÖVERSKOTT –92 943 € (–27 152 €) 

Fastighetsbolaget Johannesbergsvägen 8 
Styrelsen för fastighetsbolaget har bestått av ordförande Björn Eklund, samt medlemmarna Caj Haglund och  
Thorax representant Richard Örn. Under verksamhetsperioden har styrelsen sammanträtt två gånger. Revisor har 
varit CGR Rabbe Nevalainen med suppleant från AltumAudit Ab. Fred Packalén från Freddis Ab har varit disponent 
och Seppo Pakkala fastighetsskötare. Vederlaget har för Villan och gårdskarlsbostaden varit 18 €/m2 samt för  
Annexet 6,50 €/m2. 

Omfattande reparationer har gjorts under sommaren på Johannesbergsvägen 8. Trägolven i Annexets föreläsningssal, 
samt Villans veranda, tambur, kansli och bibliotek har slipats och behandlats. Badrummet i Villans övre våning  
har förnyats och den omfattande fuktskadan i en av forskarlägenheterna har torkats. Dessutom utfördes tekniska 
förnyelser av ventilationssystemet i Annexet.
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FONDERNA
Förvaltningen av de fria fonderna har skötts av Nordea Private Bank under överinseende av det Ekonomiska 
rådet (ER). Rådet har bestått av de externa medlemmarna PM Kim Lindström, EM Anders Svartbäck och  
EM Dag Wallgren samt bankens representant VH, EM Stefan von Knorring. Sällskapets representanter var  
Caj Haglund, Björn Eklund och Tom Böhling (ordf.). 
ER sammanträdde under året 4 gånger. Under året har en del omplaceringar gjorts och i nuläget är den  
regionala aktiefördelningen: Finland 53 %, övriga Europa 34 %, Nordamerika 7 % och övriga regioner 6 %. 

Fondernas portfölj hade 31.12.2019 ett marknadsvärde på 112 327 823 € (92 877 510 €). 

Utgifter för fondernas ordinarie verksamhet 
Stipendier och pris 1 833 375 € (1 650 147 €) samt administration 18 004 € (31 263 €). 

Utgifter för placeringsverksamheten, som omfattar förvaltningskostnader, försäljningsförluster av värdepapper 
och kursförluster var sammanlagt 1 056 113 € (3 305 763 €). 

Intäkter från fondernas ordinarie verksamhet
Intäkterna från placeringsverksamheten, som omfattar räntor, dividender, försäljningsvinster av värdepapper, 
vinstandelar och kursvinster var sammanlagt 7 830 840 € (7 770 118 €). 

Adresserna inbringade 2 050 € (2 140 €). 

Villan och Annexet 
Hyresintäkterna för Villan uppgick till 37 330 € (33 925 €).  
Utgifterna omfattande bl.a. hyresvederlag, reparationer och gårdsunderhåll var 97 513 € (90 132 €). 
Hyresintäkterna för Annexet uppgick till 9 285 € (11 665 €).  
Utgifterna för Annexet uppgick till 28 972 € (19 026 €).
 
VERKSAMHETSPERIODENS RESULTAT 4 831 643 € (2 703 776 €)
 
Siffrorna för föregående verksamhetsperiod anges inom parentes. 
 
Helsingfors, den 31 januari 2020 
 
Tom Böhling, skattmästare


