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Skattmästarens berättelse för 
verksamhetsåret 1.1–31.12.2020 
All samhällelig verksamhet präglades 2020 av covid-19-pandemin, så även ekonomin. Oron på marknaderna var 
stor, och börskurserna har reagerat starkt med stora nedgångar, som sedan kompenserats av ännu större uppgångar. 
Även om de ekonomiska utsikterna fortfarande i slutet av året var synnerligen osäkra, steg Helsingforsbörsens 
Generalindex OMXH med cirka 10 procent under året. En förklarande orsak till detta är de massiva stimulansåtgär-
derna, både globalt och nationellt. 
 
Läkaresällskapets ekonomi är i balans, även om budgeten för året inte till alla delar förverkligades. Noteras kan  
att Sällskapets utgifter sjönk då nästan inga resestipendier ansöktes och då många tillställningar annullerades  
och månadsmötena hölls på distans. De digitala mötena orsakade å andra sidan en del oförutsedda kostnader.  
Även intäkterna sjönk, närmast hyresintäkterna för både Villan och Annexet. 

Sällskapets styrelse har under skattmästarens ledning utarbetat en placeringsplan. I dokumentet presenteras bland 
annat allmänna placeringsprinciper, där vi konstaterar att placeringshorisonten är lång och att Sällskapet inte idkar 
spekulativ kortfristig handel. Ur dokumentet framkommer även att Sällskapets placeringsverksamhet iakttar princi-
per för ansvarsfullt placerande, vilket utesluter direkta innehav i företag som verkar inom bland annat tobakshandel 
eller hasardspel. Sällskapet gör regelbundet en ESG-analys av hela placeringsportföljen. Analysen behandlas av 
Ekonomiska rådet, som bedömer om den bör leda till åtgärder.

Styrelsen för Fastighetsbolaget Johannesbergsvägen 8 har bestått av ordförande Björn Eklund samt medlemmen 
Tom Böhling och Thorax representant Oscar Sanmark. Under verksamhetsperioden har styrelsen sammanträtt två 
gånger. Revisor har varit CGR Rabbe Nevalainen med suppleant från Altum Audit Ab. Fred Packalén från Freddis 
Ab har varit disponent och Seppo Pakkala fastighetsskötare. Vederlaget för Villan och gårdskarlsbostaden har varit 
18 €/m2 och för Annexet 6,50 €/m2. Förutom normala underhåll gjordes en större reparation. Glastaket på annexet 
byttes ut och arbetet blev färdigt i september. Den totala kostnaden för detta blev cirka 115 000 €.
 
I det följande presenteras några av nyckeltalen över verksamheten 2020. Det bör noteras att dessa summor är  
preliminära och att det slutgiltiga bokslutet presenteras efter revision i normal ordning på månadsmötet i mars.

SÄLLSKAPETS ORDINARIE VERKSAMHET

Publikationsverksamhet 
Under året utkom tre nummer av Handlingarna. Kostnaderna för redaktionellt arbete, tryckning och distribution 
uppgick till 54 341 € (21 223 €). Intäkterna var 40 € (409 €).

Administration 
Kostnaderna för mötesverksamheten inklusive traktering samt styrelsen kostnader uppgick till 18 496 € (51 015 €). 
Lönekostnaderna (inklusive arvoden) var 78 581 € (82 055 €) och kanslikostnader inklusive bankkostnader 
57 545 € (62 586 €). 

Intäkter 
Medlemsavgifterna för 2020 var 65 € för medlemmar bosatta i Nyland, 50 € för övriga samt en frivillig avgift om 
20 € för pensionärer. Medlemsavgifterna jämte bidragen från fonderna inklusive Janssons fond uppgick 159 106 €.
 
RÄKENSKAPSÅRETS UNDERSKOTT/ÖVERSKOTT –112 982 € (–92 943 €) 



110 Finska Läkaresällskapets Handlingar

FONDERNA
Förvaltningen av de fria fonderna har skötts av Nordea Private Bank under överinseende av Ekonomiska rådet 
(ER). Rådet har bestått av de externa medlemmarna PM Kim Lindström, EM Peter Immonen 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 exceptionellt endast tre gånger. Under året har en del omplaceringar gjorts och i 
nuläget är den regionala aktiefördelningen: Finland 52 %, övriga Europa 32 %, Nordamerika 12 % och övriga 
regioner 4 %. Fondernas portfölj hade 31.12.2020 ett marknadsvärde på cirka 118  mn € (cirka 112  mn €).

Intäkter från fondernas ordinarie verksamhet 
Intäkterna från placeringsverksamheten, som omfattar räntor, utdelning, försäljningsvinster av värdepapper, 
vinstandelar och kursvinster var sammanlagt 4 026 963 € (7 830 840 €). 

Utgifter för fondernas ordinarie verksamhet 
Stipendier och priser samt administration 1 885 412 € (1 833 374 €). Utgifter för placeringsverksamheten, 
som omfattar förvaltningskostnader, försäljningsförluster av värdepapper och kursförluster var sammanlagt 
986 458 € (1 295 823 €). 

Fondernas resultat var 1 279 716 € (4 701 643 €).

Siffrorna för föregående verksamhetsperiod anges inom parentes. 
 
Helsingfors den 29 januari 2021 
 
Tom Böhling, skattmästare 


