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Stiftelsen
Det primära syftet med Jane och Aatos Erkkos stiftelse är att främja och stödja forskning 
och utbildning inom teknik, ekonomi och medicin. Stiftelsen har därtill som syfte att främja 
konst och kultur samt idrottsverksamhet, fysisk fostran och välbefinnande i enlighet med 
den finska nationens intressen. Tack vare grundarnas arbete och personliga donationer 
genomför stiftelsen syftet att stödja forskning, konst och kultur som uppges i reglerna.

Förverkligande av stiftelsens syfte
Under verksamhetsåret beviljade stiftelsen 30 miljoner i bidrag till vetenskap, konst och 
social verksamhet.

Till medicin beviljades 15 miljoner euro i bidrag. Bidrag beviljades bl.a. för beskrivning av 
sjukdomar genom modifiering av arvsmassan hos zebrafisk och forskning i naturlig immunitet 
för virusinfektioner. 

Till teknologiprojekt beviljades 6,1 miljoner euro. Bidrag beviljades bland annat för utveck-
ling av nästa generations teknologi för hjärnstimulering samt spektrumskanning av celler.
 
Till kulturverksamhet beviljades 3,3 miljoner euro. De mest betydande bidragen tillföll inter-
nationella orkesterbesök och soldatmusikfestivalen Hamina Tattoo.

För universitetens medelinsamling som berättigar till motfinansiering av staten beviljades 
5 miljoner euro. 

En förteckning över samtliga beviljade bidrag samt statistik om stiftelsen finns som bilaga 
till verksamhetsberättelsen.

Stiftelsens placeringsverksamhet
Marknadsvärdet för stiftelsekoncernens tillgångar var 1 203 miljoner euro vid årsskiftet 
(2016: 1 063 miljoner euro). Aktieplaceringarnas andel av tillgångarna uppgick till 90,6 % 
(90,2 %), ränteplaceringarna till 8,7 % (9,0 %) och bostadsaktierna till 0,7 % (0,8 %).

Avkastningen på placeringarna år 2017, med beaktande av icke-realiserade marknadsvär-
deförändringar, var 16,3 % (24,9 %). Liksom året innan bidrog exeptionellt starka kursök-
ningen av Sanoma-aktien den höga årliga avkastningen.
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Överskottet för räkenskapsperioden 2017 uppgick till 5,2 miljoner euro (överskott 104,1 
miljoner euro, i resultatet för referensperioden ingick återföring av tidigare värdeminsk-
ningsavdrag för långsiktiga aktiva investeringar, Sanoma Abp, på 116,4 miljoner euro som 
utan återföring av värdeminskningsavdrag uppgick till ett underskott på 12,3 miljoner euro).

Stiftelsens stadgeändring
Patent- och registerstyrelsen registrerade stiftelsens nya stadgor 17.10.2017. Antalet med-
lemmar i styrelsen har utökats så att styrelsen utgörs av minst fem och högst nio medlem-
mar, jämfört med tidigare sju medlemmar. Eftersom volymen för stiftelsens bidragsverk-
samhet samt placerings- och finansförvaltning har ökat har det ansetts vara motiverat att 
utnyttja möjligheten till en mer omfattande sammansättning hos styrelsen. I samband med 
stadgeändringen har även tekniska preciseringar av stadgorna genomförts i enlighet med 
den nya stiftelselagen. 

Stiftelsens
bidragsverksamhet
Bidragsmottagarna har valts 
i enlighet med målsättning-
arna i stiftelseurkunden och 
det omfattande syftet i stiftel-
seurkunden har beaktats vid 
beslutsfattandet. Styrelsen 
har hållit fast vid grundarnas 
praxis och beviljat bidrag till 
större, internationellt framstå-
ende projekt.

Antalet beslut om beviljande 
bidrag har förblivit det sam-
ma. Eftersom antalet ansök-
ningar som mottagits av stif-
telsen har minskat jämfört 
med året innan, har andelen 
refuserade ansökningar mins-
kat. Stiftelsen har förnyat och 
preciserat informationen på 
sin webbplats, vilket troligtvis 
har medverkat till det lägre 
antalet ansökningar.
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Under verksamhetsåret fattades 58 stycken beslut om att bevilja finansiering (2016/53 st.), 
varav 34 beslut gällde vetenskaplig forskning (2016/37 st.), 16 beslut kultur (2016/10 st.) 
samt övrigt, innefattande universitetens medelinsamling, 8 st. (2016/6 st.). Sex stycken 
forskningsbidrag har beviljats för stora, fleråriga projekt samt flera (11 st.) forskningsbidrag 
med ett belopp på 500 000–1 000 000 euro.

Stiftelsens bidragsverksamhet, den beredning som förutsätts och beslutsfattande har varit 
effektiv och framgångsrik.

Stöd till vetenskaplig forskning
Stiftelsen har beviljat bidrag till framstående och ambitiös forskning. Forskningsprojekten 
har kunnat vara förknippade med risk, eftersom resultaten kan vara osignifikanta, utan be-
tydande risktagning. Ett projekt med hög risk är ofta vetenskapligt av stor betydelse då det 
lyckas, men även ett misslyckande leder ofta till nya forskningsämnen och större kunskap. 
Av den beviljade forsknings-finansieringen har största delen beviljats för grundforskning.

Urvalskriterierna för forskningsprojekten har varit projektets mål, forskarens yrkeskunnig-
het och prestationer, genomförandeplanen för projektet och hur betydelsefulla resultaten är. 
Finansieringsbesluten har huvudsakligen tilldelats forskningsgrupper och postdoc-forskare 
och bidrag har inte beviljats för enskilda avhandlingar. Man har heller inte beviljat bidrag för 
kortare resor eller kongresser. 

Fortsatt finansiering har varit möjlig om forskningen har varit innovativ och resultaten upp-
visar stort vetenskapligt värde som öppnar för ny forskning. 

Stiftelsen anlitar på eget bevåg externa rådgivare som stöd vid beslutsfattande.

Medicin
Hälften av den beviljade finansieringen beviljades till forskning inom medicin. Medicinsk 
forskning är dyr och effektiv genomförande av forskningen förutsätter vanligtvis tillräckliga 
personalresurser och tillräckligt lång tid. Kostnaderna ökar även på grund av lönemodellen 
som stiftelsen tillämpar vid finansiering.

Styrelsen har, på samma sätt som tidigare år, tilldelat bidrag för internationellt högklassig 
och konkurrenskraftig grundforskning, klinisk forskning och biomedicinsk forskning. Läke-
medelsforskning och vårdjämförelser har inte blivit beviljade stöd med undantag för excep-
tionella fall, inte heller långa epidemiologiska projekt har blivit beviljade stöd. Forsknings-
projektens målsättningar har till exempel varit medicinska uppfinningar, nya vårdmetoder 
samt medicintekniska uppfinningar.
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Forskningsgrupper vid Åbo universitet och Institutet för hälsa och välfärd undersöker till-
sammans under ledning av professor Ilkka Julkunen naturlig immunitet vid virusinfektioner 
(1 100 000 euro). Julkunen fortsätter tillsammans med forskningsgrupperna sin tidigare 
forskning, där man utrett interaktionen mellan två fågelinfluensavirus och mänskliga celler. 
Nya virusgrupper som kommer att vara föremål för forskning är Zika-viruset samt filoviru-
sen Ebola och Marburg. 

Professor Olli Vapalahtis tvärvetenskapliga grupp vid medicinska och veterinärmedicinska 
fakulteten vid Helsingfors universitet undersöker biologin hos arbovirus som sprids av led-
djur och sjukdomar som förorsakas av virusen (1 000 000 euro). Dessa sjukdomar är leds-
märtor, eksem, infektioner i det centrala nervsystemet och blödarfebrar från mild till dödlig 
infektion. Virusens art och deras förmåga att förorsaka sjukdomar måste identifieras för att 
man ska kunna utveckla nya metoder för diagnostik, vårdformer och vaccin.

Utveckling av medicinsk teknologi representeras av finansiering (totalt 1 085 000 euro) som 
beviljats till grupperna under ledning av professor Risto Ilmoniemi vid Aalto-universitetet 
och professor Olli Gröhn vid Östra Finlands universitet, vars mål är nästa generations teknik 
som utgår från stimulering och skanning av hjärnan. Forskningen strävar efter ny, tryggare 
och mer effektiv vård av neurologiska sjukdomar utan bieffekter. Grupperna har kompetens 
på högsta internationella nivå. 

Över en miljon i fortsatt finansiering (1 018 000 euro) har beviljats gruppen under ledning 
av professor Miika Nieminen vid Uleåborgs universitet för karaktärisering av strukturen hos 
ledbrosk med magnetröntgen vid artros. Nieminens grupp utvecklar ny teknologi för mag-
netröntgen för att identifiera tidiga förändringar i ledbrosk vid artros och andra sjukdomar 
med koppling till brosk. Projektet är exceptionellt, eftersom man inom projektet skapar 
kalkylerade modeller för interaktionen mellan vävnad och vatten, utnyttjar experimentella 
vävnadsmodeller och tillämpar metoderna för magnetröntgenutrustning. Målet med forsk-
ningen är att ta fram ett redskap för kliniker och radiologer för att tryggt identifiera graden 
av artros utan att göra intrång i vävnaden.

Stiftelsens styrelse har beviljat FD Ilkka Pölönen vid Jyväskylä universitet tre års finansie-
ring (300 000 euro) för studien ”Under våglängden”, inom vilket kalkylerade modeller för 
spektrumskanning utvecklas. Spektrumskanning är en forskningsgren på uppgång och som 
till sin karaktär lämpar sig för grundforskning. Med hjälp av metoden kan man rikta in den 
mest effektiva vården för cancerpatienter, ersätta användningen av djurförsök med att testa 
kemikalier, minska arbetsbördan för patologer och snabbare ställa en diagnos.

Teknologi
Stiftelsen fortsatte sitt samarbete med Teknikindustriella 100-årsstiftelsen genom att finansiera 
programmet Framtidens skapare, som riktar sig till finländska universitet och har som syfte att 
utmana universiteten att utveckla den strategiska kompetensen och samarbetet med företag 
på lång sikt. Styrelserna för båda stiftelserna har självständigt fattat besluten om finansiering. 
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Programmets centrala tyngdpunkter har varit digitalisering och hållbar tillväxt. Nya äm-
nesområden har varit projekt med koppling till artificiell intelligens och datasäkerhet. Fi-
nansieringsprogrammet har samlat in cirka 130 idéer under våren, varav fem projekt har 
finansierats av Jane och Aatos Erkkos stiftelse (1 950 000 euro). Forskningsobjekt är livs-
medelsproduktion, konstruktion av kvantdator, artificiell intelligens och robotik. 

Forskningsgruppen vid Uleåborgs universitet undersöker inom projektet ”Edge computing 
effektiviserad av artificiell intelligens – AI Enhanced Mobile Edge Computing” hur databe-
handling vid edge computing som sker i närheten av en terminal effektiviseras med artificiell 
intelligens och maskininlärning. Målet för forskningen är att optimera dataöverföring och 
kalkylering. Vid Tammerfors tekniska universitet undersöks datorskanning utan lins inom 
projektet ”Computational imaging without lens (CIWil)” samt konstruktion av ett offsho-
re-ekosystem för automatiserad maritim industri inom projektet ”Autonomous and Collabo-
rative Offshore Robotics (ACOLOR)”. 

Forskare vid Villmanstrands tekniska universitet och statens tekniska forskningscentral ut-
vecklar en process för att producera proteiner som lämpar sig som föda av koldioxid och 
förnybar elektricitet. Projektet ”Foder och föda av koldioxid och elektricitet – pilotprojekt för 
forskning i framtidens proteinproduktion” är av globalt intresse, som om det lyckas kunde 
eliminera problemen förknippade med markanvändning inom livsmedelsproduktion. 

Det största bidraget sett till sitt belopp (950 000 euro) har beviljats till en grupp vid Aalto-uni-
versitetet under ledning av professor Mikko Möttönen som önskar konstruera världens första 
kvantdator. Jane och Aatos Erkkos stiftelses andel av finansieringen är 700 000 euro. En 
kvantdator har varit en dröm för forskare inom datateknik redan under flera årtionden och 
teoretiskt sett skulle kalkyleringskapaciteten hos en kvantdator vara enorm jämfört med da-
gens datorer. Arbetsgruppen utgörs av forskare vid Aalto-universitetet, Åbo universitet och 
statens tekniska forskningscentral. Finansieringen främjar bildandet av ett nytt nationellt 
teknologikonsortium och förhoppningen är att finansieringen ska bidra till en ledande roll för 
gruppen inom forskningsprojekt inom Europeiska unionen. 

Övrig forskningsverksamhet
Det största bidraget under verksamhetsåret (1 500 000 euro) har beviljats forskarkonsortiet 
som samlats av professor Anna-Liisa Laine, ”Nationellt kompetenscenter för att samordna 
tidsserier om naturen – med målet att förstå och kontrollera följderna av miljöförändringen”. 
Gruppen vill utnyttja långa tidsserier som samlats in i Finland om mängden, spridningen och 
sjukdomar hos individerna hos olika arter. Genom att kombinera dessa uppgifter och syste-
matiskt analysera de förändringar som förekommer i dem över tid får man fram detaljerad 
och systematisk information om mekanismerna hos och effekterna av miljöförändringar. 
Resultaten av forskningen är av betydelse då man fattar långsiktiga beslut om säkerheten 
hos livsmiljöer och hållbar livsmedelsproduktion.
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Akademiprofessor Jukka Jernvall vid Institutet för bioteknik har beviljats fortsatt finan-
siering (1 280 000 euro) för forskning som har som mål att exakt identifiera generna hos 
saimenvikaren för att skapa en modell för genforskning om arvsmassa. Det rör sig om ett 
forskningsprojekt om arvsmassan, hos en art som endast finns i Finland. Projektet har fram-
skridit utmärkt med stiftelsens tidigare finansiering och har vidare betydelse för förståelsen 
av artbildning. Genom att undersöka genomerna hos saimenvikare och nära släktingar med 
den senaste tekniken kan man ta reda på hur extrem isolering har påverkat bland annat 
mutationer av sjukdomsgener. Forskningen medför nya möjligheter att undersöka mänskliga 
gener och sjukdomar, eftersom samma gener påverkar individens utveckling och sjukdomar 
hos olika arter.

Kulturell och övrig social verksamhet
Finansieringen av kultur uppgår till ungefär 3,3 miljoner euro. Vid valet av konst- och kultur-
projekt har stiftelsens styrelse förutsatt en hög konstnärlig kvalitet och internationell nivå. 
Bidrag har liksom tidigare år beviljats till internationella orkesterbesök och dans. På grund 
av mångfalden inom projekten är urvalskriterierna mer flexibla. Objekt av personligt intresse 
för stiftelsens grundare har beaktats inom ramen för stiftelseurkunden. 

Stiftelsen deltar i finansieringen av bygget av koncertorglar för Helsingfors Musikhus 
(4,2 miljoner euro) med 500 000 euro i samarbete med andra stiftelser. Vid beredningen av 
beslutet har man fäst särskild uppmärksamhet vid ekonomiska och administrativa faktorer 
som styr användningen av orglarna. För planeringsgrupperna för orglarna har även orgel-
konstnärer utsetts, för att yrkeskårens synpunkter ska tas i beaktande vid valet av orglar. 

Musik 
Nyslott operafestival har beviljats finansiering för år 2018 för att trygga internationell nivå 
hos operafestivalen (260 000 euro). Sommaren 2018 besöks festivalen av den italienska 
Puccini-festivalen, som fortsätter operafestivalens tradition av att skapa internationella kon-
takter. Stiftelsen har tidigare finansierat Ravenna Festivals och Teatro Regio Torinos besök i 
Nyslott sommaren 2016. 

I Sibelius-huset i Lahtis uppträder London Symphony Orchestra som avslut på sin turné i 
Norden den 13 juni 2017 med den kinesiska toppianisten Yuja Wang som solist. Möjligheten 
att orkestern skulle uppträda i Lahtis kom med mycket kort varsel, vilket ställde sina egna 
krav på tidtabellen för beslut om bidrag.

Wienerfilharmonikernas besök i Tammerforshuset den 28 april 2018 finansieras av stiftelsen 
(100 000 euro).
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Stiftelsen har även fortsatt stödja Hamina Tattoo som anordnas i Fredrikshamns stad genom 
att bevilja finansiering för år 2017–2018 (220 000 euro) för den femtonde internationella 
Hamina Tattoo-soldatmusikfestivalen. Stiftelsens grundare och hedersordförande minister 
Aatos Erkko var intresserad av soldatmusik och han verkade aktivt för att lyfta Hamina Tat-
too till internationell nivå. 

Dans 
Tero Saarinen Co har beviljats finansiering (610 000 euro) för år 2018–2019. Finansiering-
en omfattar produktionen för Helsingfors av Zimmerman Trios verk som uppfördes i Disney 
Hall i Los Angeles i januari 2018 och som fått positiva recensioner samt utarbetandet av 
uruppförandet av ett verk som bygger på ny musik av Claudio Monteverdi år 2019. Gruppen 
har även som mål att ordna besök i Finland av internationella dansgrupper år 2021–2022.

Helsingfors festspel har varit stiftelsens samarbetspartner vid finansieringen av orkesterbe-
söken. Eftersom det fortfarande är ovanligt att internationella dansgrupper besöker Finland 
har stiftelsen beviljat finansiering för att bredda programmet för Helsingfors festspel för år 
2018–2020 (240 000 euro). Serien med gästande dansgrupper kurateras tillsammans med 
internationella och finländska rådgivare för Helsingfors festspel och programplaneraren vid 
Dansens Hus r.f. Kaari Martin deltar aktivt i planeringen. 

Stiftelsen har fortsatt stödja festivalen Kuopio Tanssii ja Soi genom att bevilja finansiering 
för produktionen av festivalens internationella program för år 2017–2019. Kuopio Tanssii ja 
Soi har etablerat sin ställning som en framstående aktör inom dansbranschen och festival-
organisationen har bevisat sin förmåga att anordna internationella besök. 

Sommaren 2017 möjliggjorde stiftelsens finansiering att NDT II (Nederland Dance Theatre 
II) uppträdde i Kuopio. NDT är en av världens mest kända dansgrupper och tillhör den ab-
soluta världseliten. För att anordna besök av utländska dansgrupper och dansare i Finland 
krävs goda personliga kontakter samt finansiering för gruppernas resekostnader, transport 
av utrustning och tekniska arrangemang. 

Bildkonst
Stiftelsen Helsingfors Konsthall har beviljats finansiering för att Konsthallen ska kunna ut-
veckla sin verksamhet och erbjuda allmänheten ännu bättre innehåll. Finansieringen har 
beviljats för tre år och riktas in på anordnande av storutställningar samt effektivisering av 
publikarbete (380 000 euro). 

Helsingfors Konsthall har ett utmärkt rykte som global samarbetspartner och har Helsingfors 
vackraste utställningslokaler, men har varit beroende av externt stöd då man anordnar om-
fattande och betydande internationella utställningar. Konsthallen har inga egna samlingar.
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Stiftelsen firade jubileumsåret av Finlands självständighet 2017 genom att finansiera en 
utställning med finländska kvinnliga konstnärer (Scherfbeck, Thesleff, Schauman och 
Seseman) i New York som ingick i American Scandinavian Foundations program för Finlands 
jubileumsår. Utställningen arrangerades i samarbete med Ateneum och i den ingick även 
ett pedagogiskt program. Stiftelsens andra grundare, fru Jane Erkko (1936–2014) deltog i 
American Scandinavian Foundations verksamhet under flera år. 

National Gallery i London har beviljats finansiering av stiftelsen (33 000 euro) för en Akseli 
Gallen-Kallela Lake Keitele-utställning i liten skala. Utställningen har varit framstående till 
sina arrangemang och har väckt intresse och skapat uppmärksamhet för finländsk bildkonst 
internationellt. 

Universitetens medelsanskaffning
Stiftelsen har på samma sätt som tidigare år deltagit i universitetens medelanskaffnings-
kampanjer som berättigar till statens motfinansiering genom att bevilja tre miljoner euro 
till Aalto-universitetets kampanj ”Framtiden skapas nu” samt två miljoner euro till Svenska 
Handelshögskolans kampanj ”Hanken Returns”. Donationerna har riktats till universitetens 
verksamhet i allmänhet.

Under tidigare år har stiftelsen beviljat Helsingfors universitet 3 miljoner till medelsanskaff-
ningen för dess 375-årsjubileum, Uleåborgs universitet 1,5 miljoner euro till kampanjen 
”Tule kanssamme kasvamaan” och 1 miljon euro till Svenska Handelshögskolans anskaff-
ningskampanj ”Hanken Returns” i kapitalgåvor som berättigar till statens motfinansiering.

Dessutom har stiftelsen beviljat 1 miljon euro för grundande av det nya stiftelseuniversitetet 
Tampere3 som stiftande medlem. Med sitt beslut har stiftelsens styrelse velat delta i det nya 
universitetets strävan att höja nivån på den vetenskapliga forskningen. 

Specialprojekt
Dansens hus
Avsikten är att påbörja bygget av Dansens Hus sommaren 2018 och att huset ska öppna 
sina dörrar år 2020. Till byggkonsult för huset har Haahtela Oy utsetts och husets arkitek-
toniska uttryck ”Leija” offentliggjordes den 17 augusti 2017. Huvudplanerare för huset är 
Teemu Kurkela vid JKMM Arkkitehdit och ansvarig byggplanerare är arkitekt Pia Ilonen vid 
Talli som bidragit till skyddet av Kabelfabriken. 

För forskning i verksamheten och organisationen hos Dansens Hus har stiftelsens styrelse 
beviljat tre års finansiering för arbetet med att utveckla Dansens Hus (364 000 euro). Det rör 
sig om forskning som utgår från en gedigen teoretisk grund och metodologiskt kunnande och 
producerar akademisk förståelse för karaktären och fortskridandet hos utvecklingsarbetet. 
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Forskning krävs för att man ska kunna utnyttja den fulla potentialen hos den nya byggnaden. 
I forskningsprojektet ingår även Salla Sorris dokumentärfilm om Dansens Hus (52 minuter). 

Dansens Hus har som mål att sammanföra olika samhällsgrupper genom dans och en så 
intressant repertoar att biljettintäkterna täcker en stor del av verksamhetskostnaderna för 
huset. Avsikten är att Dansens Hus ska bli ett öppet, mångkulturellt, fördomsfritt, kreativt 
och modigt hus.

Beredning av bidragsbeslut, utbetalning och
rapportering om besluten
Beslut om bidrag behandlas kontinuerligt av stiftelsen, men styrelsen fattar beslut om bi-
drag ungefär fyra till fem gånger om året. Beredningen av ansökningar är flexibel. 

I behandlingen av bidrags- och stipendiefrågor beaktas jävsfrågor samt eventuella intres-
sekonflikters effekter på beredning och beslutsfattande. Jäviga personer ska i första hand 
själva meddela om sin jävighet och grunderna för denna. Medlemmarna i styrelsen och or-
ganen samt experterna och tjänstemännen anmäler bindningar och intressekonflikter som 
påverkar beslut om bidrag och deltar inte vid en intressekonflikt i beslutsfattandet om an-
sökningen eller i den föregående processen.

Stiftelsen förutsätter rapportering om hur projektet framskrider och resultat för projekt 
som beviljats bidrag. Större innehållsmässiga eller ekonomiska förändringar inom projektet 
godkänns av styrelsen.

Utbetalningen av bidrag har skett enligt bidragsmottagarens betalningstidtabell, som har 
kunnat vara flexibel. Med tanke på förutsägbarheten av stiftelsens kassaflöde och effektiv 
planering av kassahanteringen togs under hösten på verksamhetsåret i bruk ett förfarande 
enligt vilket utbetalningarna sker i huvudsak tre gånger per år, i januari, maj och septem-
ber. Denna nya praxis har även tydliggjort stiftelsens administrativa arbete. Avvikelser till 
betalningstidtabeller är även möjliga av motiverad anledning. Forskningsbidrag utbetalas i 
regel via universitetet eller motsvarande forskarsamfund.

Bidrags- eller stipendiemottagaren ska avge en rapport över användningen av medlen och 
resultaten av projektet vanligtvis en gång om året vid långfristigare bidrag med mellanrap-
porter om projektets ekonomi och innehåll. Mottagaren ska även avge en slutrapport. För 
kortare projekt ska rapporteringen ske då projektet har slutförts. Av rapporten ska framgå 
hur man lyckats förverkliga målen för projektet och eventuella problem som påträffats. 
Rapporten med information om ekonomi och projektets innehåll är en förutsättning före 
utbetalning av nästa rat. 
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När en bidrags- eller stipendieansökan sänds till Jane och Aatos Erkkos stiftelse lämnar den 
sökande sina uppgifter till stiftelsen och dessa bildar ett register med personuppgifter hos 
stiftelsen. Information om stiftelsens register över bidrags- och stipendieansökningar och 
-mottagare finns i dataskyddsbeskrivningen på stiftelsens webbplats.

Kommunikation
Stiftelsen strävar efter öppen och tydlig kommunikation. Stiftelsens primära verktyg för 
kommunikation är dess egna webbsidor som förnyades under verksamhetsåret. Syftet med 
förnyelsen har varit att skapa så omfattande och informativa webbsidor som möjligt framför 
allt för bidragssökande, men även för andra som är intresserade av stiftelsens verksamhet.

Information gällande ansökningsförfarandet har preciserats och bedömningskriterierna för 
vetenskaplig forskning och kulturprojekt som har godkänts av styrelsen finns på webbplat-
sen. Med den information som har lagts till har man strävat efter att främja kunskapen om 
stiftelsens ändamål, uppgifter och verksamhet. På webbplatsen finns även annan viktig 
information, som stiftelseurkunden, stiftelsens regler, styrelseledamöter och medlemmar i 
finansutskottet samt stiftelsens verksamhetsberättelse och information om resultat. Stiftel-
sens funktionella och ekonomiska nyckeltal finns bifogade till verksamhetsberättelsen.

Information om de beviljade bidragen publiceras på webbplatsen snarast möjligt efter sty-
relsemöten. Bidragsförteckningen kompletteras med de projekt vars genomförande säker-
ställs senare. Väsentliga förändringar i stiftelsens verksamhet, tillgångar eller förvaltning 
meddelas vid behov.

Grunderna till godkännande av eller avslag på bidragsbeslut publiceras inte och experternas 
namn är inte offentliga. 

Stiftelsen skickar regelbundet pressmeddelanden om sina bidrag.

Stiftelsen har inte fortsatt med sitt tidsbundna avtal om mediebevakning, eftersom den in-
formation som man erhållit genom denna inte har medfört önskat mervärde för stiftelsens 
verksamhet.

Stiftelsens ekonomi 
Allmänt
Stiftelsens tillgångar utgjordes vid årsskiftet av värdepappersportföljen, i vilken ingick stif-
telsens direktägda värdepappersportfölj och aktierna i Sanoma Abp. Utöver det äger stif-
telsen hela aktiestocken i Oy Asipex Ab. Oy Asipex Ab:S hemort är Helsingfors och bolaget 
har ett helägt dotterbolag i Schweiz, Asipex AG. Aktiestocken i Oy Asipex Ab, som bedriver 
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placeringsverksamhet, övergick i Jane och Aatos Erkkos stiftelses ägo i och med minister 
Aatos Erkkos testamente 2012. Den 31 december 2017 uppgick marknadsvärdet till totalt 1 
203 miljoner euro. 90,6 % av tillgångarna var placerade i aktier.

Stiftelsens direktägda fördelade placeringstillgångar hade ett marknadsvärde på 220 miljo-
ner euro innefattande kontanter, stiftelsens aktier i Sanoma Abp (39 820 286 st., 24,35 % 
av aktierna och rösterna) hade ett marknadsvärde på 433 miljoner euro och Asipex-koncer-
nen ett marknadsvärde på 541 miljoner euro innefattande kontanter. Dessutom uppgick det 
bokföringsmässiga värdet för bostadsaktierna i stiftelsens ägo till 9 miljoner euro.

Resultaträkning
Koncernen
Överskottet för den egentliga verksamheten uppgick till 29,3 miljoner euro (2016: 52,8 mil-
joner euro). Bidragsbesluten under verksamhetsåret uppgick under perioden till cirka 29,7 
miljoner euro (27,5 miljoner euro). För 2017 bokfördes cirka 28,8 miljoner euro i bidrag. 
Skillnaden mellan de bidrag som man fattat beslut om och de bidrag som bokfördes beror 
på projekt som ställts in. De övriga verksamhetsutgifterna uppgick till 0,5 miljoner euro (0,5 
miljoner euro). 

Den bokföringsmässiga avkastningen för stiftelsens direktägda placeringar uppgick till 34,0 
miljoner euro (156,9 miljoner euro). Av detta utgjorde dotterbolagskoncernens nettointäk-
ter 22,3 miljoner euro (18,3 miljoner euro), dividendavkastning 10,5 miljoner euro (6,1 
miljoner euro), vinstandelar för fonder 1,8 miljoner euro (2,4 miljoner euro) och försälj-
ningsvinster för placeringar 3,6 miljoner euro (13,2 miljoner euro). 

Överskottet för räkenskapsperioden 2017 uppgick till 5,2 miljoner euro (överskott 104,1 
miljoner euro, i resultatet för referensperioden ingick återföring av tidigare värdeminsk-
ningsavdrag för långsiktiga aktiva investeringar, Sanoma Abp, på 116,4 miljoner euro som 
utan återföring av värdeminskningsavdrag uppgick till ett underskott på 12,3 miljoner euro).

Moderstiftelse
Moderstiftelsens underskott för räkenskapsperioden 2017 uppgick till 17,2 miljoner euro 
(överskott 96,1 miljoner euro, i resultatet för referensperioden ingick återföring av tidigare 
värdeminskningsavdrag för långsiktiga aktiva investeringar, Sanoma Abp, på 116,4 mil-
joner euro som utan återföring av värdeminskningsavdrag uppgick till ett underskott på 
20,3 miljoner euro).
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Närståendetransaktioner
Stiftelsens styrelses arvoden och ombudets förskottsinnehållning av lön har under verksam-
hetsåret uppgått till totalt 243 668 euro.

Styrelsens medlemmar har fått ett månatligt arvode samt mötesarvoden för styrelse- och 
utskottsarbete. Styrelseordförandens månadsarvode har varit 1 200 euro per månad och 
medlemmarnas samt suppleantens arvoden 1 000 euro per månad. I mötesarvode har 500 
euro utbetalats till styrelse- och utskottsordförandena och 400 euro till medlemmarna och 
suppleanten. Några höjningar av arvoden har inte skett under verksamhetsåret. Med tanke 
på att stiftelsens omfattande verksamhet och stora enskilda bidragsbeslut är arvodena rim-
liga i förhållande till verksamhetens omfattning. 

Utöver revisorernas arvoden har stiftelsen inte haft andra transaktioner bland närstående. 
Stiftelsen har heller inte beviljat lån eller säkerheter till närstående.

Placeringsverksamhet
Avkastningen på stiftelsekoncernens placeringar år 2017, med beaktande av icke-realiserade 
marknadsvärdeförändringar, var 16,3 % (2016 24,9 %). Det absoluta resultatet för place-
ringsverksamheten var exceptionellt och avkastningen på aktieplaceringarna översteg klart 
jämförelseindexet. Den utmärkta årliga avkastningen var delvis en följd av Sanoma-aktiens 
kursökning. Utan att beakta Sanoma Abp:s aktier uppgick den totala avkastningen med 
beaktande av icke-realiserade marknadsvärdeförändringar till 7,9 % (4,4 %). Den totala 
avkastningen som var något svagare än jämförelseindexet berodde på ett aktieurval som 
var mer defensivt än marknaden.

Marknadsvärdet för stiftelsens tillgångar (inklusive Asipex-koncernen) uppgick vid årsskif-
tet till 1203 miljoner euro (1063 miljoner euro). Aktieplaceringarnas andel av tillgångarna 
uppgick till 90,6 % (90,2 %), ränteplaceringarna till 8,7 % (9,0 %) och bostadsaktierna till 
0,7 % (0,8 %).

Aktier i Sanoma Abp
Stiftelsen äger 39.820.286 st. aktier i Sanoma Abp, vilket representerar 24,35 procent av 
aktierna och rösterna i Sanoma Abp.

Sanoma Abp:s dividendavkastning till stiftelsen uppgick 2017 till 8,0 miljoner euro (4,0 mil-
joner euro). Med beaktande av icke-realiserade värdeförändringar var avkastningen 35,1 %.
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Riskhantering
Målsättningen med stiftelsens placeringsverksamhet är att bevara och utöka tillgångarnas 
reala värde på lång sikt. Målsättningen är även ett stabilt kassaflöde och tillräcklig likviditet, 
vilket säkerställer fortsättningen av den egentliga verksamheten. Eftersom placeringshori-
sonten är lång är placeringsstrategin aktieinriktad (aktievikten uppgick i slutet av året till 
90,6 %) och allmänt taget skyddas inte placeringsportföljen. Kursförändringar på kort sikt 
saknar betydelse, eftersom stiftelsen strävar efter god real avkastning och gott kassaflöde 
på lång sikt.

Enligt placeringsstrategin har placeringarna spritts geografiskt, branschvis, företagsmässigt 
och valutamässigt. Placeringarna består huvudsakligen av likvida värdepapper och fonder 
som snabbt kan realiseras, dvs. stiftelsens finansierings- och likviditetsrisk är ytterst liten.

Det finländska och internationella ekonomiska läget avspeglar sig i stiftelsens placeringar. 
Riskerna i placeringsverksamheten är främst beroende av den allmänna marknadsrisken, 
dvs. den internationella aktiemarknadens och utdelningarnas långsiktiga utveckling.

Dessutom består över 35 % av stiftelsens tillgångar av aktier i Sanoma Abp, vilka utgör den 
största enskilda prisrisken.

Förvaltningen av penningtillgångarna och placeringsverksamheten har skötts i enlighet med 
den av styrelsen godkända placeringspolicyn, och ärendena i anslutning till placeringsverk-
samheten har behandlats av stiftelsens finansutskott. 

Asipex-koncernens placeringsverksamhet och riskhantering stämmer överens med den av 
bolagets styrelse godkända placeringspolitiken, som är i linje med den ovan beskrivna pla-
ceringspolitiken för Jane och Aatos Erkkos stiftelse.

Förvaltning
Styrelse
Styrelseordförande har varit Nils Ittonen och vice ordförande Juhani Mäkinen. Deras man-
datperiod sträcker sig till nästa årsmöte.

Vid årsmötet 29.3.2017 omvaldes Heli Rahka, Reetta Meriläinen, Kerstin Rinne och Mikko 
Mursula som styrelsemedlemmar. Ny styrelsemedlem blev Marianne Heikkilä, som fungerat 
som suppleant. Deras mandatperiod sträcker sig till nästa årsmöte. Styrelsen sammanträd-
de fem gånger under verksamhetsåret.
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Finansutskottet
Vid årsmötet utsåg stiftelsens styrelse Mikko Mursula till ordförande och Nils Ittonen, Marja 
Leskinen och Karl Tujulin till medlemmar i finansutskottet.

Finansutskottet följer finansmarknadernas utveckling och den allmänna ekonomiska utveck-
lingen och verkar inom ramen för den placeringsstrategi som styrelsen har stadfäst. Finans-
utskottet sammanträdde sex gånger under verksamhetsåret.

Arbetsutskottet
Vid årsmötet utsåg stiftelsens styrelse Nils Ittonen till ordförande och Juhani Mäkinen och 
Marja Leskinen till medlemmar i arbetsutskottet.

Arbetsutskottet bereder ärenden för beslut i styrelsen. Arbetsutskottet sammanträdde fyra 
gånger under verksamhetsåret.

Delegationen för stiftelser och fonder
Jane och Aatos Erkkos stiftelse är medlem i Delegationen för stiftelser och fonder. Delega-
tionens syfte är att driva de finländska allmännyttig, bidragsutdelande stiftelsernas, fonder-
nas och föreningarnas allmänna och gemensamma intressen samt främja och utveckla god 
praxis och yrkeskunnighet bland medlemmarna.

Som stiftelsens ombudsman fungerade en medlem i föreningens nomineringsutskott under 
verksamhetsåret. 

Tjänstemän
VH Marja Leskinen är stiftelsens ombudsman och tjänsteman på deltid är Dita Eklund.

Personalen hos stiftelsens koncern uppgick under räkenskapsperioden till i genomsnitt sex 
personer, varav fyra var anställda inom dotterbolagskoncernen.

Revision
Vid sitt årsmöte 29 mars 2017 utsåg stiftelsens styrelse EM, CGR Samuli Perälä till gran-
skare av stiftelsens räkenskaper och PricewaterhouseCoopers Oy till revisionssamfund samt 
EM, CGR Sari Airola och EM, CGR Marko Kämppi till revisorssuppleanter.
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Verksamhet under det innevarande året 
Efter räkenskapsperiodens slut har inga betydande förändringar ägt rum inom stiftelsens 
verksamhet eller ekonomi. Under verksamhetsåret utreder, bereder och fattar man bidrags-
beslut samt följer upp och övervakar genomförandet av de beviljade bidragen.

Bidragsmottagare väljs i enlighet med målen i stiftelseurkunden och man riktar fortsätt-
ningsvis in bidragsbesluten på större biståndsobjekt. Stiftelsen fortsätter på sin fastställda 
linje och beviljar i första hand bidrag till objekt som stöder högklassig vetenskaplig forsk-
ning. Bidragen till konst- och kulturprojekt går till högklassiga projekt på internationell 
nivå.

Samarbetet med Teknikindustriella 100-årsstiftelsen fortsätter (programmet Framtidens 
skapare).

Bidragsbeloppet som delas ut årligen av stiftelsen har vuxit sedan 2012. Hittills har bidrags-
beloppet som delas ut av stiftelsen överskridit 140 miljoner euro. För en eventuell ökning 
av bidragsverksamheten eller nya stora öppningar ska man därför beakta de ekonomiska 
och administrativa begränsningarna och investeringsbeslutet gällande den betydliga finan-
sieringen av Dansens hus.

Den förverkligade avkastningen på stiftelsens placeringsverksamhet på kort och längre sikt 
samt förväntad avkastning och den rådande ekonomiska situationen tas i beaktande vid 
beslut om bidrag.

År 2017 beviljade bidrag:
Jane och Aatos Erkkos stiftelses och Teknikindustriella 100-årsstiftelsens gemensamma 
program ”Framtidens skapare”, 1 950 000 euro

 • Uleåborgs universitet, professor Jukka Riekki. Edge computing effektiviserad av 
  artificiell intelligens, 300 000 euro
 • Tammerfors tekniska universitet, professor Karen Equiazarian. Computational 
  imaging without lens, 350 000 euro
 • Villmanstrands tekniska universitet, professor Jero Ahola, Teknologiska 
  forskningscentralen VTT Ab, principal scientist Juha-Pekka Pitkänen. Foder och 
  föda av koldioxid och elektricitet – pilotprojekt för forskning i framtidens 
  proteinproduktion, 300 000 euro
 • Aalto-universitetet, docent Mikko Möttönen. Kvantdator, 700 000 euro
 • Tammerfors tekniska universitet, professor Kari T. Koskinen. Autonomous and 
  Collaborative Offshore Robotics, 300 000 euro
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Aalto-universitetet, Framtiden skapas nu, 3 000 000 euro

Svenska Handelshögskolan, Hanken Returns, 2 000 000 euro
Professor Anna-Liisa Laine, Helsingfors universitet, Nationellt kompetenscenter för att 
samordna tidsserier om naturen, 1 500 000 euro

Professor Jukka Jernvall, Helsingfors universitet, Saimenvikaren som modellart för genom-
forskning, 1 238 000 euro

KLD, docent, akademiprofessor, akademiker Sirpa Jalkanen, Åbo universitet. Lymfkärlen 
som föremål för utveckling av läkemedel: nya sätt att förhindra tillväxt och spridning hos 
cancer, 1 160 000 euro

Professor Ilkka Julkunen, Åbo universitet och Institutet för hälsa och välfärd, Naturlig 
immunitet vid virusinfektioner, 1 100 000 euro

Professor Risto Ilmoniemi, Aalto-universitetet och professor Olli Gröhn, Östra Finlands uni-
versitet, En ny tid för hjärnstimulering: utveckling av teknologi för nästa generations EEG/
fMRI-kompatibel hjärnstimulering, 1 085 000 euro

Professor Miika Nieminen, Uleåborgs universitet, Karaktärisering av strukturen hos ledbrosk 
med magnetröntgen vid artros, 1 018 000 euro 

Professor Olli Vapalahti, Helsingfors universitet, Arbovirushot och -sjukdomsassociationer, 
1 000 000 euro

FD Ronald Österbacka Åbo Akademi, Docent Jan-Henrik Smått Åbo Akademi, Professor 
Peter Lund Aalto-universitetet, Docent Paola Vivo Tammerfors tekniska universitet, Integrerad 
strategi för tillverkning av stabila och reproducerbara perovskit-solceller, 997 000 euro

Professor, KLD Pertti Panula, Helsingfors universitet, Beskrivning av sjukdomar genom 
modifiering av arvsmassan hos zebrafisk, 950 000 euro

Docent Ville Hietakangas, Helsingfors universitet, Förnimmelse av föda i tarmens stamceller 
– mekanismer och terapeutiska möjligheter, 910 000 euro

FD, professor Kim Pettersson, Åbo universitet, Novel, unique biomarker concept (NANOLEC) 
aimed at early diagnosis of five common cancers, 885 000 euro

Docent Minna Poranen, Helsingfors universitet och professor Veijo Hukkanen, Åbo universitet, 
Ny RNA-förmedlad vårdform för virusinfektioner, 850 000 euro

Doktor, docent Lari Lehtiö, Uleåborgs universitet, Tankyraser som reglerare av signalkom-
plex – från strukturforskning till nya läkemedelsbehandlingar, 720 000 euro
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MD Sara Wickström, Biomedicum, Helsingfors universitet, Samarbetet mellan epigenetiska 
och metaboliska signaler i regleringen av differentieringen av stamceller och plasticitet, 
650 000 euro 

Tero Saarinen Company (Into liikkeessä ry). Produktion och förevisningsverksamhet av 
Zimmermann Trios (2018) nya stora uruppförande i Helsingfors (2018–2019) och interna-
tionella besök, 610 000 euro

FD, docent Maria Vartiainen, Helsingfors universitet, Kromatinets dynamik i stamceller: 
cellkärnans aktin som reglerare av arvsmassan, 586 000 euro 

PhD Vincenzo Cerullo, Helsingfors universitet, Novel miniaturized workflow for personalized 
cancer vaccine for clinically and commercially relevant oncolytic viruses, 550 000 euro

Professor Anne Roivainen, Turku Valtakunnallinen PET-keskus, Molecular imaging of inflam-
mation: evaluation of new targeted probes for clinical translation, 528 000 euro

Professor Kaarina Sivonen, Helsingfors universitet, Karaktärisering av cyanobakteriefören-
ingar som förhindrar tillväxt av svamp- och cancerceller, 524 000 euro

Helsingfors Musikhusets stiftelse, projektet musikhusets orglar, 500 000 euro

PhD Thad Maloney, Aalto-universitetet, Forming mechanism of bio-based nanofilms (NANO-
FORM) project, 486 000 euro

Professor Petri Kursula, fakulteten för biokemi och molekylmedicin, Uleåborgs universitet, 
Den molekylära grunden för myelinsjukdomar, 436 000 euro 

Professor Daniel Abankwa, Turku Centre for Biotechnology, The role of the Galectin-1/Raf 
interface in promoting cancer cell stemness, 350 000 euro

Stiftelsen Helsingfors Konsthall, Helsingfors Konsthalls verksamhet, 380 000 euro

FD Marja-Liisa Trux och HvD Isto Turpeinen, Forskning i danskulturers flytt till ett gemen-
samt hus 2017–2019, 364 000 euro

FD Pia Rantakari, Åbo universitet, Endotelcellers effekt på de fostertida vita blodkropparnas 
rörelser, 355 000 euro

FD Ilkka Pölönen, Jyväskylä universitet, Under våglängden – metoder för spektrumskanning 
av celler, 300 000 euro

Aalto-universitetet, Tidsbunden professur i teknologifostran, 300 000 euro
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Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys ry, Besök vid den internationella operafesti-
valen, 2018, 260 000 euro

Helsingfors festspel (Stiftelsen Helsingforsveckan), Internationella dansbesök i Finland 
2018–2020, 240 000 euro

Fredrikshamns stad, den femtonde internationella soldatmusikfestivalen Hamina Tattoo 
2017–2018, 220 000 euro 

Doctor of Science Kevin Franke, Berkley National Laboratory US & University of Leeds UK, 
Voltage Control of Spine Structures (V-Chiral Spin), 200 000 euro

PhD Nuno Candeias, Tampere University of Technology, Nipharmin: a new antibacterial scaf-
fold and biological applications, 173 000 euro

Kuopio Tanssii ja Soi, för produktion av det internationella programmet för festivalen Kuopio 
Tanssii ja Soi 2017–2019, 140 000 euro 

Professor Ritva Tikkanen, HNS poliklinik för barnneurologi, Småmolekylär chaperonterapi 
vid vård av AGU, 137 000 euro

FD Tuomas Näreoja, Karolinska Institutet, Stockholm, In vitro-modell för ben som innehåller 
nanosensorer och proteiner som formar cellernas verksamhet, som möjliggör mer exakt 
forskning i ersättning av ben, 112 000 euro

Oratorio Society of New York. Uruppförande av körverket Kullervo i New York 2019, 
107 000 euro

Tampere-talo Oy, Wienerfilharmonikernas besök i Tammerforshuset 28.4.2018, 100 000 euro
 
FD Kari Kurppa, Harvard Medical School, Resistensmekanismer hos den nya generationens 
selektiva EGFR läkemedel vid lungcancer, 80 000 euro 

Suomi Amerikka Yhdistysten Liitto, Utökning av stipendieverksamheten, 70 000 euro 

FD Juho Vuononvirta, Imperial College London, Direct visualization of the fate of inflammatory 
neutrophils and alveolar macrophages in the lung, 61 000 euro

MD, specialist Riitta Saarinen, Harvard Medical School & Boston Children’s Hospital, Trans-
tympanala läkemedel vid behandling av inflammation i mellanörat, 60 000 euro

FD Taina Nieminen, USA, Texas, Dallas, Tjocktarmscancer som diagnostiseras som ung vuxen: 
epidemiologi och predispositionsmekanismer, 60 000 euro
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Sinfonia Lahti, besök av London Symphony Orchestra 13.6.2017, 50 000 euro

Kenraali K.L. Oeschin Muistoyhdistys ry, Suomalaiset patriootit, 45 000 euro 

Helsingfors festspel, serie med gästkonserter av internationella topporkestrar i Helsingfors 
Musikhus år 2015–2017, tilläggsfinansiering, 42 400 euro

PhD Hemanathan Kumar, Jyväskylä universitet, Sustainable production of biofuels and value 
added bio products from forest based industrial by-products, 42 000 euro

Karleby Operaförening r.f./ Anu Komsi, finländskt uruppförande G.Meyerbeer: L´etoile du 
Nord, Pohjantähti, Grand Opera, 2017, 40 000 euro 

The National Gallery London, Lake Keitele: A Vision of Finland 15 November–4 February 
2018, 33 000 euro 

Ung Företagsamhet r.f., Stärkande och utvidgande av verksamheten 2018, 30 000 euro

Suomenkielisen Kouluviestikarnevaalin Tukisäätiö, Kouluviestikarnevaali, 30 000 euro

KLD Miia Lehtinen, Karolinska institutet, Stockholm, Vård av hjärtinfarkt med hjärtstamceller 
från embryon, 25 000 euro

Tavastlands reservmusikkår och Dragsviks traditionsmusikkår, 14 600 euro 

Suomen Nuoriso-opiston kannatusyhdistys. J.H.Erkon kirjoituskilpailu 2017, 7 000 euro
 
Erkko-gymnasiet i Orimattila, Årliga stipendier, 4 900 euro
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Resultaträkning

   1.1.2017–31.12.2017 1.1.2016–31.12.2016

EGENTLIG VERKSAMHET   

 

  Bidrag -28 779 654,06 -41 969 700,00

  Verksamhetskostnader  

  Personalkostnader -350 879,05 -335 561,41

  Avskrivningar koncernaffärsvärde 0,00 -10 318 254,36

  Avskrivningar -2 148,82 -3 164,16

  Övriga kostnader -170 196,94 -147 886,07

   -523 224,81 -10 804 866,00

ÖVERSKOTT FÖR DEN EGENTLIGA VERKSAMHETEN -29 302 878,87 -52 774 566,00

ANSKAFFNING  

Intäkter och kostnader för medelanskaffning 448 173,42 -7 931,56

   448 173,42 -7 931,56

ÖVERSKOTT -28 854 705,45 -52 782 497,56

PLACERINGS- OCH FINANSIERINGSVERKSAMHET   

Intäkter  

Ränteintäkter 2 151,37 359,43

Dividendavkastning 12 357 147,87 8 462 403,72

Hyresintäkter 30 000,00 36 700,00

Försäljningsvinster 3 578 593,94 13 181 501,52

Återföring av värdeminskningsavdrag 0,00 317 804,18

Återföring av värdeminskningsavdrag, 

långsiktiga aktiva investeringar 0,00 116 416 385,80

Övriga intäkter 273 706,27 1 199 238,65

Asipex-koncernens intäkter 156 559 299,19 162 157 138,13

Totala intäkter 172 800 898,64 301 771 531,43

Kostnader  

Räntekostnader -70,55 -54,90

Vederlag -55 510,44 -54 408,90

Värdeminskningar -2 630 737,48 -573 015,37

Övriga kostnader -1 892 051,58 -429 200,77

Asipex-koncernens kostnader -134 212 663,80 -143 811 947,04

   -138 791 033,85 -144 868 626,98

   34 009 864,79 156 902 904,45

ÖVERSKOTT 5 155 159,34 104 120 406,89

RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT 5 155 159,34 104 120 406,89

RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT   

utan orealiserade värdeförändringar för långsiktiga 

aktiva investeringar (Sanoma Abp) 5 155 159,34 -12 295 978,91

Koncernen Jane och Aatos Erkkos stiftelse



23

Balansräkning

AKTIVA 31.12.2017 31.12.2016

BESTÅENDE AKTIVA

   

Immateriella tillgångar   

Immateriella rättigheter 18 457,76 18 576,59

Materiella tillgångar 53 392,21 59 419,99

Placeringar 280 450 868,17 280 450 868,17

BESTÅENDE AKTIVA TOTALT 280 522 718,14 280 528 864,75

RÖRLIGA AKTIVA   

Kortsiktiga fordringar 254 429,84 1 018 541,78

Finansiella värdepapper 492 916 280,25 529 027 378,95

Kassa och bank 68 978 519,45 50 116 153,70

RÖRLIGA AKTIVA TOTALT 562 149 229,54 580 162 074,43

AKTIVA TOTALT 842 671 947,68 860 690 939,18

PASSIVA 31.12.2017 31.12.2016

EGET KAPITAL   

Grundkapital 1 000 000,00 1 000 000,00

Reservfond 8 052 051,86 8 052 051,86

Överskott från tidigare räkenskapsperioder 760 786 390,23 685 787 236,26

Räkenskapsperiodens överskott 5 155 159,34 104 120 406,89

TOTALT EGET KAPITAL 774 993 601,43 798 959 695,01

FRÄMMANDE KAPITAL   

Kortsiktigt främmande kapital 67 678 346,25 61 731 244,17

TOTALT FRÄMMANDE KAPITAL 67 678 346,25 61 731 244,17

PASSIVA TOTALT 842 671 947,68 860 690 939,18

Koncernen Jane och Aatos Erkkos stiftelse


