
Verksamhetsberättelse 2006 
 
Jane och Aatos Erkkos stiftelse grundades år 2002 för att stödja högklassig internationell forskning 
inom medicin, teknik och ekonomi. Dessutom är syftet med stiftelsen att stödja konst och kultur 
samt att främja idrottsverksamhet, fysisk fostran och välbefinnande i enlighet med den finska 
nationens intressen. 

År 2006 var Jane och Aatos Erkkos stiftelses fjärde verksamhetsår. Verksamheten har fått en 
tydligare utformning och beloppen för de beviljade bidragen har ökat i takt med att 
stiftelsekapitalet har vuxit bland annat till följd av lyckad placeringsverksamhet. 

Stiftelsens verksamhet har under året präglats av uppföljning av beviljade bidrag och behandling 
av nya bidragsansökningar. År 2006 fick stiftelsen en enhetlig image, som finns på stiftelsens 
tryckta blanketter och visitkort samt på stiftelsens webbplats. 

 
ADMINISTRATION 
 
Styrelsen 
Stiftelsens styrelse hade följande sammansättning år 2006: ordförande Aatos Erkko, vice 
ordförande Jane Erkko, samt medlemmarna Jaakko Rauramo, Marja Leskinen och Sakari Alhopuro. 
Styrelsen sammanträdde tre gånger under verksamhetsåret. 

Finansutskottet 
Stiftelsens styrelse utsåg ett finansutskott vid sitt årsmöte den 7.4.2006. Till utskottets ordförande 
utsågs Nils Ittonen samt Heli Rahka och Karl Tujulin till medlemmar. Tujulin fungerade också som 
utskottets sekreterare. Finansutskottet sammanträdde fem gånger under verksamhetsåret. 

Ombud 
Som stiftelsens ombud fungerade Heli Rahka. 

 
DONATION 
 
År 2006 fick stiftelsen en donation på 20 000 000,00 euro av minister Aatos Erkko. Donationen 
kommer att användas för att främja stiftelsens syften. 

 
PLACERINGS- OCH FINANSIERINGSVERKSAMHET 
 
Under verksamhetsåret fortskred förmögenhetsplaceringen i enlighet med placeringsplanen. Ur 
donationen på 20 miljoner euro som erhölls i början av året gjordes stegvis spridda placeringar på 
aktie- och räntemarknaderna. I aktieplaceringen satsades mest i europeiska aktier och i 
ränteplaceringarna i penningmarknaderna. 

Under verksamhetsåret gav stiftelsens placeringar en nettoavkastning på 1 185 177,73 euro (2005: 
662 230,73 euro). Merparten av avkastningen, 1 252 419,70 euro (676 256,20 euro), uppkom som 
vinstandelar från fonder. Skötselkostnaderna för den egentliga verksamheten uppgick till 27 
223,91 euro (1 489,36 euro). Räkenskapsperiodens överskott uppgick till 17 594 234,96 euro 
(underskott 180 217,97 euro). 



Stiftelsens förmögenhet hade ett marknadsvärde på 42,6 miljoner euro (18,9 miljoner euro) euro 
vid utgången av året. Aktieplaceringarnas andel av förmögenheten uppgick till 69 % och 
ränteplaceringarnas andel till 31 %. Beräknat enligt marknadsvärden hade placeringarna en 
avkastning på 12,4 % eller 4,6 miljoner euro år 2005. 

Skötseln av penningtillgångarna och placeringsverksamheten har gjorts i enlighet med 
placeringspolicyn som har godkänts av styrelsen och ärendena angående placeringsverksamheten 
har behandlats av stiftelsens finansutskott. 

 
EGENTLIG VERKSAMHET 
 
Stiftelsens verksamhet har expanderat betydligt och beloppen för de beviljade bidragen 
fyrdubblades jämfört med föregående år. 

Under verksamhetsåret utdelade stiftelsen bidrag till ett belopp av 3 563 718,86 euro (2005: 840 
959,34 euro). 

Följande bidrag utdelades: 

Institutet för molekylärmedicin 2 500 000 € 
Köp av Erkkola 550 000 € och den kommande restaureringen 75 000 € 
World Childhood Foundation 150 000 € 
Forskning på biblioteket i Alexandria 130 000 € 
Restaurering av S/S Turso 50 000 € 
Sjöfartsskolan i Kotka och utbildningens historia 16 000 € 
Införskaffning av knarkhundar till Tullstyrelsen 15 000 € 
Tero Saarinen Companys turné i Nordamerika 15 000 € 
Krigsinvalidernas Brödraförbunds stöd- och traditionsstiftelse, Eljas Erkkos fond 10 000 € 
Organisationskostnaderna för J.H. Erkkos minnesår 10 000 € 
Bidrag till Sinfoninen Puhallinorkesteri Sisu ry:s verksamhet 10 000 € 
American Scandinavian Foundation/Spring Gala Dinner 32 718,86 € (41 000 USD). 

 
REVISION 
 
Stiftelsens styrelse utsåg vid sitt årsmöte den 7.4.2006 följande revisorer: ekonomie magister 
Johanna Perälä, CGR, och ekonomie magister Samuli Perälä, CGR. Till revisorssuppleanter utsågs 
ekonomie magister Sari Airola, CGR, och ekonomie magister Henrik Sormunen, CGR. 

VERKSAMHET UNDER DET KOMMANDE ÅRET 
 
Donationen som stiftelsen erhöll år 2006 stärker stiftelsens finansieringsverksamhet. Dessutom 
bidrar den till att stiftelsens verksamhet kan utvecklas vidare och att bidrag kan beviljas i enlighet 
med stadgarna. 
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