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8. Det ekonomiska utfallet – bokslutsanalys 
 

Åbo Akademi hade i början av 2019 upplevt fyra år av kännbart minskad statlig basfinansiering, 
och den trenden fortsatte under året. Den kostnadsmedvetenhet som har varit en förutsättning 
under de tidigare åren var ett centralt krav för akademin även under 2019. Åbo Akademi har 
under året lyckats öka sin användning av projektmedel, och trots att det också leder till ökningar 
på kostnadssidan har projektverksamheten kontribuerat till att akademins rörelseresultat har 
hållit sig på samma nivå som 2018. Ytterligare hade Åbo Akademi ett synnerligen gynnsamt år på 
placeringsverksamheten där en avsevärd marknadsvärdestegring realiserades under år 2019, och 
därtill bra avkastning på investerade medel. Därmed visar Åbo Akademi ett positivt resultat på 
8,0 miljoner €. Bortser man från marknadsvärdestegringen, som är en engångsföreteelse, visar 
Åbo Akademi ett överskott på 1,5 miljoner €. 

 

Finansiering 

Åbo Akademis viktigaste finansieringskälla är den statliga finansieringen som fortsatte sin 
minskning under år 2019 och uppgick till 55,3 miljoner € (56,1 miljoner € år 2018) exklusive 
momskompensation. Medelinsamlingskampanjer skedde inte år 2019. Mängden 
projektfinansiering överskred det budgeterade med 3,1 miljoner € och uppgick sammanlagt till 
45,8 miljoner € (42,2 miljoner € år 2018). 

 

Placeringar 

År 2019 präglades av ett flertal händelser kring Åbo Akademis placeringsverksamhet, som var 
synnerligen gynnsamma. Den budgeterade avkastningen på 4,0 miljoner € överskreds och 
sammanlagda avkastningen under år 2019 var 5,0 miljoner €. Placeringslåneavtalet med 
Stiftelsen för Åbo Akademi ersattes i oktober med ett låneavtal som ger en fast ränta som 
avkastning. I samband med bytet såldes placeringsportföljen i en situation där kurserna var på 
mycket hög nivå. Detta resulterade för Åbo Akademi i en försäljningsvinst på 10,7 miljoner € 
utöver vår vanliga avkastning. Av försäljningsvinsten har marknadsvärdestegringen under år 2019 
(6,6 miljoner €) bokförts i resultatet, medan värdestegringen från tidigare år (4,2 miljoner €) har 
bokförts i balansen utan resultateffekt för 2019. Försäljningsvinsten möjliggjorde även en 
kännbar ökning i kapitalet som vi lånat åt Stiftelsen för Åbo Akademi, som i sin tur leder till ökade 
avkastningsintäkter kommande år.  
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