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Studentbystiftelsen i Åbo (TYS) grundades år 1966. Stiftelsens huvudsakliga syfte är en-
ligt dess stadgar att erbjuda hyresbostäder i Åboregionen för personer som studerar på 
läroanstalter efter grundskolan. Dessutom erbjuder stiftelsen hyresbostäder för utexa-
mine-rade och andra unga, samt för utländska studerande och forskare. För att uppfylla 
sitt huvudsakliga syfte skaffar och bygger stiftelsen i enlighet med sina tillgångar fastig-
heter och bostäder med alla behövliga tilläggsutrymmen på lämpliga platser och till ett 
skäligt pris. 

För att uppfylla sitt syfte bygger stiftelsen i enlighet med sina tillgångar studentbostäder 
och vid behov även andra byggnader, äger bostadsaktier och fastigheter, förvaltar mark 
för målgruppens framtida behov, underhåller studentföreningarnas administrativa loka-
ler som är associerade med stiftelsens verksamhet och studenternas fritidsanläggningar 
och utvecklar de serviceformer som krävs för bostadsområdenas trivsel samt agerar 
även på andra sätt för att förbättra de sociala och eko-nomiska förhållandena för perso-
nerna i dess verksamhetsområde.

STIFTELSENS SYFTE
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VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT

Åbo den 9.3.2020

Åbo förväntas vid sidan av Helsingfors och Tammerfors vara ett tillväxtcentrum 
även i framtiden, i scenarier som sträcker sig fram till år 2040. Om tillväxten fort-
sätter någorlunda stadigt, med cirka 2 000 fler invånare per år, kommer Åboborna 
till antalet vara fler än 210 000 i slutet av detta decennium.

Högskolorna i Åbo främjar innovationer och ökar utbildningsutbudet, och ett färskt 
exempel på det senare är utvidgningen av diplomin-genjörsutbildningen inom mas-
kinteknik och materialteknik vid Turun yliopisto samt den nya utbildningen i det 
kinesiska språket. Även om de demografiska trenderna och prognoserna i Finland 
visar på minskande åldersgrupper, verkar utveckl-ingen av Åbo som en studiestad 
befinna sig på en tillväxtbana vad gäller studieutbud och antal studenter.

Andelen personer som bor på hyra har ökat i alla större stadsregioner. Åbo ligger 
i topp när det gäller det procentuella antalet personer som bor på hyra av alla 
hushåll, den procentuella andelen ensamboende och den senaste tidens hyresök-
ningar i fritt finansierade bostäder.

TYS använder ARAs (Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet) stö-
dformer för att kunna producera förmånliga bostäder för studenter. Det nyaste 
bostadsobjektet Aitiopaikka som stod färdigt år 2019 är ett bra exempel på att 
boende och studentboende på hyra kan vara förmånligt och av hög standard. Stif-
telsen renoverar och underhåller också det äldre fastighetsbeståndet, där det 
senaste exemplet utgörs av den år 2019 påbörjade och i början av 2020 slutförda 
grundrenoveringen av Kuunsiltas A–E-trappor. Vid behov kan vi även avstå från 
några fastigheter, för att bl.a. främja den allmänna utvecklingen av utbudet på 
hyresbostäder. År 2019 sålde stiftelsen bostadsob-jektet Aamurusko.

Enligt Åbo stads bostads- och markpolitik som är under utarbetande bör bostads-
produktionens totala volym vara cirka 2 100 bostäder per år för att målsättnin-
garna för stadens befolkningstillväxt ska kunna förverkligas. I dokumentutkastet 
strävar man t.ex. att sätta upp mål för att säkra skäligt prissatt bostadsproduk-
tion, och för TYS innebär detta ett årligt produktionsmål på 140 lägenheter, vilket 
är myck-et möjligt under stiftelsens strategiska period 2018–2022. Aitiopaikka 
rymmer fler än 250 lägenheter och Tyyssija-projektet, som färdig-ställs till väs-
ter om Studentbyn, något under 200. Följande nya bostadsobjekt är Kylänkulma, 
som byggs på den östra sidan av Studentbyn. Planläggningen framskrider under 
innevarande år och fastigheten ska rymma drygt 350 bostäder.

Stiftelsen söker projektfinansiering av Europeiska unionens Smart Cities and Com-
munity (SCC) Lighthouse, där ett av målen är att skapa modellexempel på klimat-
positiva stadsdelar. TYS har för ändamålet lämpade fastigheter, som kunde vida-
reutvecklas inom Lighthouse-projektet. Beredningen av ansökan inleddes hösten 
2019 och Åbo stad lämnade in ansökan i januari 2020.

TYS tog under våren 2019 i bruk en chatbot som betjänar kunder vid situationer 
och tider när den är till störst nytta, till exempel tack vare sin snabbhet och ofel-
barhet. TYS webbplatser, kundwebbplatser samt intranät förnyades under 2019. 
Genom att följa upp hur servicelöf-tena som offentliggjordes i början av år 2018 
har uppfyllts får vi värdefull information om hur väl stiftelsens tjänster fungerar.

Det operativa och ekonomiska resultatet för Studentbystiftelsen i Åbos 53:e verk-
samhetsår motsvarade det förväntade. Stiftelsens to-talavkastning var under 
redovisningsperioden cirka 29,7 M€. Balansomslutningen var 163,7 M€. Långf-
ristiga lån uppgick till 119,7 M€. Åbo stad och stiftelsen avtalade om att ersätta 
det i februari 2019 förfallna skuldsaneringsavtalet på cirka 7,6 M€ med ett nytt, 
räntebä-rande lån av samma storlek från Åbo stad. Stiftelsen fortsätter genom-
förandet av den uppdaterade strategin.

STUDENTBYSTIFTELSEN I ÅBO
ÅRSBERÄTTELSE 2019
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"Åbo ligger i topp när det 
gäller det procentuella 
antalet personer som 
bor på hyra av alla 
hushåll, den procentuella 
andelen ensamboende 
och den senaste tidens 
hyresökningar i fritt 
inansierade bostäder"
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INTÄKTER AV 
FASTIGHET TOTALT

LÅN

BOSTADSYTA

BOSTADSHYRES- 
INTÄKTER

BRUTTO- 
INVESTERINGAR

LÄGENHETER

FASTIGHETS- 
REPARATIONER

UNDERHÅLLS- 
KOSTNADER

BOSTADSPLATSER

GENOMSNITTLIG 
HYRA

ANTAL 
FASTIGHETER

29,7 MILJ. € 

119,7 MILJ. € 

178 453 m2

26,4 MILJ. €

6,2 MILJ. €

4 861 ST.

4,9 MILJ. €

7,5 €/m2/MÅN

6 932 ST.

12,60 € / m2 / MÅN

196 ST.

INKL. AVKASTNING FRÅN 
FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETER

(26,7 MILJ. €)

(126,9 MILJ. €)

(176 030 m2)

(25,7 MILJ. €)

(16,2 MILJ. €)

(4 726 ST.)

(5,4 MILJ. €)

(8,2€/m2/MÅN)

(6 812 ST.

(12,50 € / m2 / MÅN)

(199 ST.)

NYCKELTAL 2019
(2018)
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BYGGPROJEKT

Nya objekt och grundrenoveringar
Anbudsbegäran för det nya bostadsobjektet Tyyssija offentliggjordes i decem-
ber 2018 och fristen för anbudsansökan löpte ut i februari 2019. Tre byggföre-
tag lämnade in anbud inom tidsfristen. Anbudsprocessen genomfördes genom 
ett förhandlat förfarande. Under förhandlingsrundorna utvecklades planerna 
och ansträngningar gjordes för att hitta både byggvänliga och mer ekonomis-
ka imple-menteringslösningar. Efter tre förhandlingsrundor valdes Peab Oy, som 
lämnade det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet, till entrepre-nör, med vilken 
ett preliminärt avtal undertecknades.

Huvudprojektledare för Tyyssija är arkitekttävlingens vinnare SIGGE Arkitekter Ab, 
byggprojektledare är A-Insinöörit Oy, VVS-projektör är LVI-Soisalo Oy och elpro-
jektör är Karawatski Oy. Som projektets fuktigheskoordinator verkar Sitowise Oy.

Hyresavtal för Tyyssijas affärslokaler på första våningen har ingåtts med tjänste-
leverantörer från detaljhandels-, restaurang- och sport-branschen.

Utarbetningen av planen för det nya objektet Kylänkulma inleddes våren 2019. 
Huvudprojektledare är Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy, som vann arkitekttävlingen. 
Enligt den preliminära tidtabellen kommer planeringen av Kylänkulma att vara 
klar under 2020.

Stiftelsens bruttoinvesteringar under 2019 var 6,2 M€, av vilka den största an-
delen (3,4 M€) utgjordes av nybyggnaden av Aitiopaikka, grundrenoveringen av 
Kuunsilta (1,4 M€) och planeringskostnaderna för Tyyssija (0,7 M€).
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Tyyssija – Studentbyns nya hjärta
Tyyssijas byggprojekt inleddes redan år 2017 med en arkitekttävling och har på-
gått under flera år. Planeringen av Studentbyns nya hjärta har förverkligats med 
hyresgästerna och miljön i åtanke. Täckande tjänster för hyresgästerna i hela 
Studentbyn och välutrustade bostads-kvadratmetrar står att vänta.

En lång process

Mycket har hänt i projektet sedan 2017. TYS fastighetsingenjör Joonas Rantala 
och utvecklingsingenjör Johanna Salminen berättar att projektet har varit flerfa-
sigt och att förberedande arbeten har utförts långt innan arbetena på projektet 
inleddes.

”Projektet har utgjort en lång process, som inleddes redan 2017, varefter plane-
ringen påbörjades och en detaljplan uppgjordes. Projektet förutsatte en planän-
dring av Studentbyn, där två tomter sammanslogs. Dessutom revs byggnaderna 
på tomten, bland annat TYS bostads-byrå,” berättar Rantala.

”Under år 2019 hölls upphandlingsförfaranden. Vidareplaneringen av objektet 
fortsatte med den utvalda entreprenören och arkitektfirman SIGGE Arkitekter Ab, 
som ritade objektet,” beskriver Salminen.

När det står klart kommer Tyyssija att vara en fem våningar hög byggnad med 
186 studentlägenheter på de tre översta våningarna och med Arkea Oy:s stu-
dentrestaurang, CampusSports gym, livsmedelsaffären K-Kylänvalinta och TYS 
bostadsbyrå på gatunivå. Det lägsta källar-planet kommer till exempel att omfatta 
lägenhetsspecifika förvaringsutrymmen och skyddsrum. Moderna hållbara ener-
gilösningar står också att vänta.

”Lägenheterna kommer att vara placerade längs med in- och utsidan av huset, 
med trapphus i mitten av huset. På innergården kommer det att finnas trappor 
och gröna element där hyresgästerna kan vistas. Hyresgästerna kommer också 
att ha tillgång till två sällskapsutrymmen, bastuutrymmen och en tvättstuga, som 
också kan användas av hyresgästerna i Studentbyn väst. Dessutom har en Smar-
tpost-automat planerats för objektet,” berättar Salminen.

”Byggnaden kommer också att ha solpaneler för att generera el för byggnadens 
och de andra omgivande husens behov. Objektet får därtill fjärrkyla, vars reture-
nergi tillförs värmepumparna,” tillägger Rantala.
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Slutanvändarna styr planeringen

Objektets samtliga lägenheter är ettor, av vilka de flesta till storleken är 20–30 
kvadratmeter. Lägenheterna kommer att ha lägenhetsspeci-fik ventilation och vat-
tenmätare. Varje lägenhet har sin egen lägenhetsspecifika förvaring i källaren. 
Planeringen har styrts av behoven hos framtida student-hyresgäster.

”Målet har varit att göra byggnaden kostnadseffektiv utan att ge avkall på kvalite-
ten. De nuvarande studenternas bostadsönskemål har beaktats i planeringen. Lä-
genheterna har plats för både tvätt- och diskmaskin. Hjälp vid planeringen erhölls 
också från byggprocessen av Aitiopaikka, som färdigställdes vid årsskiftet 2019, 
och från responsen från hyresgästerna. Samtliga lägenheter kommer till exempel 
att ha persienner,” förklarar Salminen.

”Alla lägenheter är ettor, så hyresnivån förblir också rimlig för studenter. Slutan-
vändaren har beaktats också vad gäller bostädernas tek-niska lösningar och ener-
gilösningar. Studenterna är intresserade av miljöfrågor och kan själva till exempel 
med hjälp av vattenmätare övervaka vattenförbrukningen i sitt eget hushåll. Stiftel-
sens värderingar gällande hållbar utveckling och Åbo stads energimål har till sin 
del styrt planeringen och energilösningar har implementerats,” påpekar Rantala.

Priset är en färdig byggnad

Både Rantala och Salminen tycker att deltagandet i projektet har varit intressant. 
Det slutliga priset utgörs av Studentbyns nya hjärta, vars färdigställande båda 
ser fram emot.

”Det här är ett intressant och utmanande objekt vars planering och styrning det 
har varit trevligt att vara del av. Jag känner inte till någon liknande byggnad i Åbo, 
som skulle ha ett så varierat utbud av användare eftersom här finns en restau-
rang, ett gym, en mataffär och dessu-tom studentbostäder i samma byggnad, samt 
den här typen av energilösningar. På vägen har vi stött på intressanta utmaningar, 
som vi också har klarat av,” säger Rantala

”Det känns fint att delta i projektet och i slutändan få se en magnifik byggnad som 
kommer att finnas under en lång tid. Naturligtvis hoppas jag att vi undgår överras-
kningar under byggfasen och att byggnaden färdigställs enligt tidtabellen, som det 
ser ut nu. Jag hoppas också att byggnaden kommer att tas väl emot av områdets 
framtida och nuvarande hyresgäster,” säger Salminen.

Underhåll och reparationer
Såsom under tidigare år har ISS Palvelut Oy ansvarat för fastighetsskötseln. I 
stiftelsens objekt arbetar regelbundet fem fastighetsskötare och två personer 
som sköter utomhusområden. Optionsperioden för det nuvarande avtalet upphör 
den 30 september 2020. Under våren 2019 lanserades ett uppdateringsprojekt 
för TYS Tampuuri-systemets servicebok-modell, där serviceböckerna uppdateras 
i enlighet med Talo 2000-standarden.

Avtalet om beredningen av underhållsprogram och maskinkort i enlighet med Talo 
2000-standarden tecknades med Vahanen Monitoring Services Oy i mars 2019. 
Projektet fortsätter under våren 2020.

Förnyandet av de gamla låssystemen till iLoq-låssystem fortsatte under 2019. 
Låsen förnyades i Studentbyn och i Kotivalo. Förnyandet av de gamla låssystemen 
fortsätter under 2020. Konkurrensutsättningen av ramavtalen för VVS- och elre-
parationsarbeten utfördes under 2018–2019 och ramavtalen undertecknades på 
våren 2019. Den främsta samarbetspartnern i ramavtalet för rörarbeten är Arkea 
Oy och för elarbeten Paraisten Valo Oy. Avtalen är i kraft tills vidare.

Liksom under tidigare år gjordes fortsättningsvis betydande insatser för förbätt-
ringen av bostädernas kvalitet och bostädernas reparat-ioner. Planeringen av 
renoveringen av lägenheterna och fasaderna i A–E-trappan i Kuunsilta inleddes i 
slutet av 2018. Konkurrensutsätt-ningen av projektet gjordes våren 2019 och ac-
kordet inleddes i juli 2019. Arbetet slutfördes i januari 2020. Under renoveringen 
omvandla-des 26 lägenheter till 42 lägenheter.

Planeringen av renoveringen av fasaderna på Studentbyns 20 B och 25 B dag-
hemsbyggnader påbörjades i december 2018. Ackordet plane-rades genomfö-
ras sommaren 2019 under daghemmens semesterperiod, men på grund av en 
försening i planeringen beslutades att skjuta upp genomförandet av ackordet till 
sommaren 2020.

Stiftelsen förvärvade under våren 2019 den gamla affärsfastigheten invid Q-bygg-
naden på Nummisparkgatan för eventuella framtida mark-behov för nybyggnader. 
Stiftelsens egna servicepersonals verkstadslokaler flyttade från det gamla ser-
vicecentret vid Kuratorsstigen till Q-verkstaden på Nummisparkgatan.

STUDENTBYSTIFTELSEN I ÅBO
ÅRSBERÄTTELSE 2019
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Underhållskostnaderna av fastigheterna (inklusive lägenheter och andra utrym-
men) uppgick till cirka 16,6 M€ dvs 7,5 €/m²/mån (år 2018 cirka 17,4 M€, 8,0 €/
m²/mån). Sammantaget var fastighetskostnaderna cirka 2 M€ lägre än vad som 
beräknats i budgeten. De största bud-getunderskotten utgjordes av reparations-
kostnader (703 000 €), värme (354 000 €), vatten (158 000 €), el (185 000 €) och 
förvaltning (208 000 €). Budgeten för avfallshantering överskreds med 55 000 
euro. Budgetunderskottet påverkades också av försäljningen av objek-tet Aamu-
rusko, vars utgifter hade budgeterats för hela året.

De mest betydande enskilda reparationerna var renoveringen av Kuunsiltas 
A–E-trappor (totalt 2,1 M€, varav kostnader 0,7 M €), samt renoveringen och lås-
systemreparationerna av ytterdörrarna i Studentbyn (0,55 M€) och VVS-underhå-
llsundersökningar (0,2 M€). Utöver de bokförda reparationskostnaderna uppgick 
reparationerna i Kuunsilta-projektets balansräkning till cirka 1,4M€. Kuunsil-
ta-projektet har finansierats med hyresintäkter som samlats in som avsättnin-
gar. Kostnaderna för bostadsreparationer (utöver Kuunsilta-projektet) uppgick 
till cirka 1,7 M€.
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HÅLLBAR UTVECKLING

Lassila & Tikanoja Oy ansvarade som under tidigare år för avfallshanteringen. 
Under våren 2019 genomfördes bland hyresgästerna i Stu-dentbyn väst en 
enkät gällande funktionaliteten för områdets avfallshantering. Enkäten följde 
den enkät som genomfördes i Nummenranta under hösten 2018. Baserat på 
resultaten av Studentbyns enkät gjordes ändringar i avfallspunkterna för att 
bättre möta hyres-gästernas återvinningsbehov. Återvinningskärl för samtliga 
typer av avfall levere-rades till varje avfallspunkt och de minst använda 
avfallspunkterna avlägsnades. Under hösten 2019 lanserades i Studentbyn väst 
ett återvinningsexperiment för gemensamma kök. Två hus valdes ut för 
experimentet och till de gemensamma köken levererades förutom för brännbart 
avfall insamlingskärl för plast, bioavfall, kartong, glas och metall. Syftet med 
experimentet är att följa upp hur återvinningen i de gemensamma köken och 
rengöringen smidigt kan koordineras.

Sedan oktober 2019 har avfallshanteringen i alla stiftelsens objekt genomförts på 
ett koldioxidneutralt sätt. Utsläppen från avfallshante-ringen kompenseras 
genom att binda motsvarande mängd kol från atmosfären genom Gold 
Standard-certi-fierade skogsplanteringsprojekt. Förutom att binda koldioxid 
främjar projekten även andra målsättningar för en hållbar utveckling. Projekten 
stöder till exempel syssel-sättningen av lokalbefolkningen och ökning av 
naturens mångfald. För när-varande kompenseras koldioxidavtrycket med 
hjälp av ett cen-tralamerikanskt regnskogsprojekt. Tjänsten tillhandahålls av 
Lassila & Tikanoja, som ansvarar för avfallshanteringen.

I samband med Turku City Municipal Energy Turnout-projektet (2016–2019) til-
lfrågades Studentbystiftelsen i Åbo om möjligheten att delta i Europeiska unionens 
Smart Cities and Community (SCC) Lighthouse-projekt, där ett av målen är att 
ska-pa modellexempel på klimat-positiva stadsdelar. Stiftelsen tillkännagav 
tentativt sitt intresse att delta i ansökan om projektfinansiering som en del av 
Åbo stads ansö-kan genom att tilldela lämpliga fastigheter till ansökan. 
Beredningen för an-sökan påbörjades hösten 2019.

Dialog för ännu bättre avfallshantering  
År 2019 överfördes från Studentbystiftelsen i Åbos fler är 50 avfallspunkter mer 
än 1590 ton hushållsavfall. Beloppet är inte litet och därför investerar stiftelsen 
i planeringen av avfallshantering. Med hjälp av fungerande avfallshantering och 
hyresgästernas aktiva återvin-ning uppnås inte bara miljöfördelar utan också 
ekonomiska besparingar. Goda återvinningsmöjligheter är en av hyresgästerna 
uppskattad tjänst, och TYS strävar ständigt till att utveckla sin avfallshantering till 
den bästa möjliga för både hyresgäster och miljön. 

Flitiga återvinnare

År 2019 var mängden avfall som samlats in från TYS återvinningsplatser 3 procent 
mindre än år 2018. Även mot bakgrund av statistiken är TYS återvinningsgrad 
hög. Till exempel var den genomsnittliga återvinningsgraden för allt hushållsa-
vfall i Finland 42 procent under 2018, medan återvinningsgraden för TYS bos-
tadsfastigheter år 2018 var 54 procent. Återvinningsgraden berättar hur mycket 
av det avfall som genereras kommer att kunna återanvändas som material eller 
vidarebearbetas till råmaterial för produktionen av nya produkter. Använd-nings-
graden för det avfall som genereras i TYS objekt är 100 %, vilket i sin tur indikerar 
hur mycket av avfallet som förutom till återvinning till exempel kan användas för 
energiproduktion. Enligt Aila Kovanen, TYS fastighetsassistent, är hyresgästerna 
flitiga återvinnare.

”Diskussioner med våra samarbetspartners har visat att återvinningsgraden i TYS 
bostadsobjekt har varit hög jämfört med genomsnittliga bostadsbolag. Naturligtvis 
förekommer skillnader mellan olika bostadsobjekt. Det finns objekt där återvinnin-
gsgraden är cirka 40 % och objekt där den är 70 %,” berättar Kovanen. 

Enligt Kovanen påverkas den varierande återvinningsgraden inte bara av hyres-
gästernas återvinningsaktivitet utan också av typerna av kärl vid avfallsplatserna 
och deras tömningsintervaller. Dessutom motsvarar återvinningskärlen i alla lä-
genheter inte längre avfallssorte-ringen vid de befintliga återvinningspunkterna, 
och återvinningen kräver av hyresgästen egen aktivitet och en vilja att själv orga-
nisera återvinningen i hemmet.
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”Som regel sköter hyresgästerna återvinningen mycket bra. Naturligtvis förekom-
mer det ibland rapporter om att det finns plastpåsar i bioavfallskärlet eller att 
kartongkärlet snabbt fylls upp när otillplattad kartong placeras i kärlet. Vi strävar 
trots det ständigt till att hitta lösningar på de problem som hyresgästerna upplever 
i samband med återvinningen,” säger Kovanen. 

Avfallsenkäten hjälper till att utveckla återvinningen i Studentbyn

Våren 2019 beslutade man att börja utveckla Studentbyns avfallshantering och en 
enkät genomfördes bland hyresgästerna om avfallspunk-ternas funktionalitet och 
placering. Enkäten besvarades av cirka en tredjedel av Studentbyns hyresgäster. 
I enkäten undersöktes hur åter-vinningen ytterligare kunde förbättras och hur 
hyresgästerna kunde motiveras att återvinna ännu mer.

”Baserat på svaren beslutade vi att utöka antalet kärl för alla typer av avfall vid 
samtliga avfallspunkter. Tidigare har objekt med flera av-fallspunkter inte haft 
kärl för alla typer av avfall vid alla punkter. Nu avlägsnades några punkter som 
på basen av enkäten hade låg nyttjan-degrad och insamlingskärl för alla typer av 
avfall levererades till alla återstående avfallspunkter. På så sätt fick punkterna 
med högre nytt-jandegrad fler avfallskärl,” berättar Kovanen.

Dessutom lanserades i Studentbyn väst under hösten ett experiment med åter-
vinning i gemensamma kök. Två hus valdes ut för experimen-tet och förutom för 
brännbart avfall levererades insamlingskärl för plast, bioavfall, kartong, glas och 
metall till de gemensamma köken. 

”Idén om ett återvinningsexperiment hade funnits redan tidigare, men återvinnin-
gsenkäten bekräftade att experimentet var värt att utföra. I enkäten beklagade de 
som hade gemensamma kök sig över kökens begränsade återvinningsmöjligheter,” 
berättar Kovanen.

Tidigare har det bara funnits ett kärl för brännbart avfall i köket, dvs om en hy-
resgäst i praktiken har velat återvinna avfallet som genere-rats i köket, har hen 
varit tvungen att ta det till sitt egna rums sorteringskärl eller separat föra det till 
avfallspunkten efter varje matlag-ningstillfälle.

”Hyresgästerna har varit mycket nöjda med experimentet och sorteringen har 
fungerat utmärkt. Vi har också fått förfrågningar från andra hus i Studentbyn väst 
ifall de också kunde få kärl till sina gemensamma kök. Kärl har redan införskaffats 
för ett hus,” säger Kovanen.

Dialog för ännu bättre avfallshantering 

Utvecklingsarbetet skulle dock inte vara möjligt utan respons från hyresgästerna 
och deltagande i avfallsenkäterna. 
”Kundresponsen är verkligen viktig i utvecklingsarbetet. Enkäten gör det möjligt 
för oss att betjäna på ett kundorienterat sätt och lyssna på hyresgästernas behov. 
Förutom enkäterna är även annan respons via felrapporter och andra kontaktta-
ganden välkomna och viktiga för utvecklingen av tjänster. Med hjälp av diskussio-
nen kan tjänsterna riktas korrekt,” menar Kovanen 

Inga större förändringar i avfallshanteringen planeras för 2020. Dialogen med 
hyresgästerna kommer att fortsätta. 

”Vi följer upp effekterna av föregående års förändringar i avfallshanteringens 
funktionalitet. På grundval av återvinningsexperimentet i gemensamma kök 
genomförde vi en uppföljningsenkät för hyresgästerna i Studentbyn väst, där vi 
utredde hur experimentet hade upplevts. Enligt resultaten fick experimentet be-
röm och man önskade att det fortsatte. Hyresgästernas respons och tankar är 
välkomna och föränd-ringar görs enligt behov,” säger Kovanen.
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Stiftelsens lånebelopp vid budgetårets slut uppgick till cirka 119,7 M€. Under 2019 
amorterades lån för cirka 7,2 M€ (3,32 €/m²/mån), som inkluderar cirka 2,1 M€ 
(0,96 €/m²/mån) extraordinarie amorteringar. Totalt har stiftelsens extraordina-
rie amorteringar under 2014–2019 uppgått till cirka 8,4 M€.

Cirka 5,5 M€ av lånen förfaller i enlighet med villkoren för obligationen under in-
kommande budgetår. De extraordinarie amorteringarna som budgeteras för år 
2020 är 1 M€. 

I februari 2019 förföll ett räntefritt lån på cirka 7,6 M€ från Åbo stad. Den 15 
februari 2019 ingicks ett nytt låneavtal med staden för ett nytt lån av liknande 
storlek på uppdaterade villkor för en period av 15 år. Räntan på lånet motsvara 6 
månaders euribor-ränta plus 0,45 % marginal.

Den vägda genomsnittliga räntan på räntebärande lån den 31 december 2019 
var 0,55 % (0,71% år 2018). Räntekostnaderna var cirka 1,0 M€ (0,47€/m²/mån) 
medan de år 2018 var cirka 1,1 M€ (0,51 €/m²/mån).

Av stiftelsens låneportfölj den 31 december 2019 är 76,8 M€ (64 %) räntesubven-
tionerade lån baserade på ARAs beslut. Den avdragsgilla räntan på subventione-
rade lån varierar från 3,4 % till 1,7 %.

FINANSIERING

STUDENTBYSTIFTELSEN I ÅBO
ÅRSBERÄTTELSE 2019
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HYRESGÄSTER

Bostadssökande och ingångna hyresavtal
Under verksamhetsåret ansökte totalt 6428 studenter/studentfamiljer om bostad 
hos stiftelsen (6628 år 2018) och 3123 nya hyresavtal ingicks (2696 år 2018) 
inklusive interna flytt. I slutet av verksamhetsåret hade stiftelsen totalt 4861 lä-
genheter att hyra ut (4726 år 2018) med plats för sammanlagt 6932 hyresgäster 
(6812 år 2018). Det totala antalet inkluderar 138 ungdomsbostadsplatser. I början 
av verk-samhetsåret färdigställdes bostadsobjektet Aitiopaikka, bostadsobjektet 
Aamurusko såldes i juni och under året renoverades en del av lägenheterna i 
Kuunsilta. Av de tillgängliga bostadsplatserna för uthyrning utgjordes 57 % av 
enpersonsbostäder dvs ettor eller delade bostäder, och 43 % av familjebostäder. 
Vid årets slut bodde 6339 personer i stiftelsens bostäder (6426 år 2018).

Den fysiska beläggningsgraden för stiftelsens bostäder under 2019 var 96,5 % 
(97,2 % år 2018). Underutnyttjande av bostäderna förekom främst under vårter-
minen och sommaren. År 2018 bodde i stiftelsens bostäder varje månad cirka 
1580 (1595 år 2018) internationella examens- och utbytesstuderande från cirka 
hundra olika länder. TYS reserverade 350 bostadsplatser för internationella ut-
bytesstudenter.

I stiftelsens fastigheter verkade vid årets slut sex daghem, en butik, en restaurang 
samt Turun yliopistos studentkår (TYY) med underorga-nisationer. TYY har dessu-
tom hyrt det av stiftelsen ägda Q-huset som fest- och klubbutrymme.

Hyrorna i Studentbystiftelsens student- och ungdomsbostäder kunde fortsättnin-
gsvis hållas på en skälig nivå. Den genomsnittliga hyran under 2019 var 12,60 €/
m²/mån, inklusive el- och vattenavgifter samt datanät (12,50 €/m²/mån år 2018). 
Bostädernas ekonomiska ut-hyrningsgrad var 97,1 %, vilket var 0,5 procenten-
heter lägre än föregående år. Underutnyttjandet berodde främst på den ökade 
vakansen i delade bostäder och ettor med gemensamma kök. För 2020 höjdes 
bostädernas hyror med 1–2 %, beroende på objekt och typ av bostad. Hyrorna för 
vissa bostäder sänktes.

De totala intäkterna för år 2019 var 29,7 M€ (26,7 M€ år 2018), varav vinsten vid 
försäljningen av bostadsobjektet Aamurusko stod för 2,2 M€. Hyresintäkterna 
2019 var nästan i linje med budgeten och uppgick till 27,0 M€ (26,3 M€ år 2018). Av 
hyresintäkterna utgjordes 26,4 M€ (25,7 M€ år 2018) av hyresintäkter från bostä-
der, 0,1 M€ av av hyresgästerna debiterade parkeringsplatser och förrådshyror 
och 0,4 M€ från hyresintäkter från affärslokaler och andra uthyrda utrymmen. 
Hyresintäkterna från bostäder för hela året var 12,17 €/m²/mån (12,17 €/m²/
mån år 2018). Kreditförlusterna redovisades till 24 624 € (22 582 € år 2018) och 
intäkterna efter inkasso var 24 600 € (23 279 € år 2018). Den 31 december 2019 
var det totala beloppet hyresfordringar 237 526 € (204 967 € den 31 december 
2018).
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KOMMUNIKATION OCH 
INTRESSENTFÖRHÅLLANDEN

TYS förnyade sitt grafiska utseende och introducerade nya webb- och kund-
webbplatser. Dessutom förnyades det digitala bostadsöknings- och ansöknings-
formuläret och stiftelsens intranät. Förnyandes av webbplatserna förbättrade 
användbarheten och beaktade den mottagna kundresponsen. Nyhetsbrevet för 
intressenter introducerades som en ny form av kommunikation och publicerades 
två gånger under året.

I mars 2019 inledde TYS chatbot vid namnet Toivo sin verksamhet. Toivo betjänar 
kunder även på kvällar och helger när kundservicen är stängd. Den engelska ver-
sionen av chatbot lanseras under våren 2020. TYS studerade också användningen 
av robotik inom andra aktivite-ter, men de identifierade användningsfallen var 
blygsamma och de potentiella fördelarna var små.

Åbo stads Byggnads- och tillståndsnämnd införde ett rökförbud på Ikituuris bal-
konger. Initiativet till ansökan kom från objektets hyres-gästkommitté. Mot slutet 
av året begärdes på initiativ av hyresgästkommittén också ett förbud mot bal-
kongrökning i Haliskylä.

De första hyresgästerna flyttade in i Aitiopaikka i början av 2019. Objektet Aamu-
rusko såldes i juni 2019 och hyresgästerna blev den nya ägarens hyresgäster med 
villkoren i gällande avtal.

Studentbyns Block Party hölls för andra gången i början av höstterminen. I början 
av augusti genomfördes en kartläggning av tjänstebeho-ven för hyresgästerna i 
Studentbyn gällande andra tjänster än de som tillhandahålls av TYS. Baserat på de 
erhållna resultaten saknar hyres-gästerna restaurang-, sport- och shoppingverk-
samhet på området. Modellen för hyresgästsamarbetet förnyades i samarbete 
med hyres-gästkommitténs rådgivande delegation. 

Under året hölls möten med student- och studerandeförbunden. TYS presenterade 
sig vid utbildningsinstitutionernas abiturientdagar, organiserade orientering för 
utbytesstudenter och deltog i Study in Turku- och Studia-mässorna. Dessutom 
fortsatte företagssamarbetet med Turun yliopistos studentkår. Samarbetet med 
Åbo stad fortsatte under sommaren genom uthyrningen av lägenheter för Åbo 
stads sommarteknologprojekt.

PERSONAL

Studentbystiftelsen i Åbos fast anställda personal bestod vid slutet av året av 22 
personer, vilket var en mer än föregående år. Dessutom arbetar en person inom 
hyrestjänsterna som en längre tids tidsbunden anställd. Av den fasta personalen 
utgjorde 15 kvinnor och 7 män, och medelåldern i slutet av året var 48 år, vilket 
är 2 år mer än under 2018. Av de fast anställda arbetade 8 inom bygg- och un-
derhållstjäns-ter, 8 inom uthyrnings-, boende- och kommunikationstjänster samt 
6 inom finansiella tjänster och förvaltning. Dessutom fanns det viss-tidsanställd 
personal under sommaren och som säsonghjälp.

Den genomsnittliga tjänstelängden för alla anställda vid stiftelsen var 11,5 år. Näs-
tan hälften av stiftelsens anställda har varit anställda i stiftelsen i mindre än 5 år, 
sju personer i mer än 10 år.

Personalkostnaderna stod för 5,2 % av nettoomsättningen (5,9 % år 2018). Sjukfrå-
nvaron var 3,61 % år 2019 (2,25 % år 2018). Totalt hölls 98 skolningsdagar under 
2019, dvs. i genomsnitt 4,5 dagar/person (81 dagar år 2018, 3,8 dagar/person). 
År 2019 inträffade en ar-betsolycka. Personalenkäten genomfördes i början av 
2019. Stiftelsens personal gav TYS som arbetsplats allmänvitsordet 4 på en skala 
från 1–5.

Distansarbetsmöjligheterna utökades till 3 dagar per månad. År 2019 arbetade 
15 personer på distans och det totala antalet distansdagar var 101 dagar, vilket i 
genomsnitt innebär 6,7 dagar per person som arbetade på distans.

STUDENTBYSTIFTELSEN I ÅBO
ÅRSBERÄTTELSE 2019
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RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER OCH 
PROGNOS FÖR SANNOLIK UTVECKLING

De största riskerna och osäkerhetsfaktorerna i fråga om verksamheten vid Stu-
dentbystiftelsen i Åbo är minskningen i beläggningsgraden och förändringar i bos-
tadsefterfrågan, den allmänna räntehöjningen i kombination med betydande inves-
teringar, tillgången till ARA-finansiering och funktionaliteten hos för stiftelsens 
operativa verksamhet kritiska nätverksanslutningar och informationssystem.

Fastighetsinvesterarnas inträde på studentbostadsmarknaden påverkar ound-
vikligen också TYS konkurrensläge och ställning som hyres-värd, då utbudet av 
hyresbostäder som fungerar på marknadens villkor ökar. Därför betonas i stra-
tegin speciellt vikten av att TYS kan fortsätta att förbättra bostädernas kvalitet 
och utveckla skötseln av fastigheterna, så att stiftelsen även i fortsättningen kan 
uppfylla hy-resgästernas krav. Studenternas övergång till att omfattas av allmänt 
bostadsstöd har minskat efterfrågan på delade bostäder och ettor med gemen-
samt kök.

Stiftelsens förmånligare på längre avstånd från centrum belägna delade bostäder 
har ändå haft stor efterfrågan särskilt bland internation-ella examensstudenter. 
För vissa internationella examensstudenter som härstammar utanför EES-områ-
det infördes terminsavgifter under hösten 2017. Dessa studenter letar vanligtvis 
efter det förmånligaste bostadsalternativet, dit stiftelsens delade bostäder hör. 
Trots detta utgör det ekonomiska underutnyttjandet till följd av de tomma delade 
bostäderna ungefär hälften av det totala ekonomiska underutnytt-jandet. Högsko-
lorna önskar att TYS på ett eller annat sätt tillgodoser bostadsbehovet hos det allt 
ökande antalet utbytesstudenter. Stiftel-sen kommer fortsättningsvis att tillgodose 
även detta behov, trots att utbytesstudentbostäderna innebär en högre risk för 
underutnytt-jande än andra studentbostäder.

Statens beslut gällande investeringsbidrag eller lånevillkor inverkar på bygg-
nadspriset och därmed också på hyresnivån. Från och med den 1 november 2019 
kommer, som ett resultat av en lagändring, investeringstillskott som beviljas stu-
dentbostäder inte överstiga 15 % (tidi-gare 10 %) av byggkostnaderna. Investerin-
gsbidraget täcker den självfinansierande delen av byggprojektet. Med ett högre 
bidrag minskar lånets andel i projekten.

Stiftelsen har planer på omfattande investeringar under de närmaste åren. Särs-
kild uppmärksamhet ägnas åt kvalitetsledning av byggandet för att undvika ext-
rakostnader för byggfel i framtiden. När stiftelsens bostadsbestånd åldras finns 
det en risk att ombyggnader kan komma att krävas tidigare än planerat. En reno-
veringsstrategi är under bearbetning. En snabb låneökning i kombination med 
högre räntor skulle öka finansieringskostnaderna avsevärt. Räntorna förväntas 
dock förbli mycket låga under flera år framöver. Stiftelsen har förberett sig för 
ränterisker med ränteskydd och genom att fördela stiftelsens lån på olika ränte-
bindningar. Nästan hälften av lånen är bundna till euribor-räntor. Statskontoret 
fastställer årligen räntorna på arava- och annuitetslån, annuitetslånen påverkas 
av förändringar i levnadskostnads-index. En del av stiftelsens räntestödslån har 
fast ränta.

I enlighet med gällande lag om arava- och räntesubventioner ska stiftelsen skil-
ja mellan begränsad självkostnadshyresverksamhet och övrig hyresverksam-
het. Övrig hyresverksamhet omfattar både bostadsobjekt fria eller befriade från 
ARA-begränsningar och övrig hyres-verksamhet såsom affärslokaler. Intäkterna 
från självkostnadshyresverksamheten får inte användas för att stödja övrig hy-
resverksamhet, utan intäkterna från övrig hyresverksamhet bör täcka sina egna 
kostnader. Under de närmaste åren är det möjligt att ansöka om befrielse från 
begränsningar för några av stiftelsens bostadsobjekt.

Fungerande nätverksanslutningar och informationssystem är avgörande för stif-
telsens operativa verksamhet. När det gäller nätverksan-slutning har stiftelsen en 
backup-anslutning till sitt förfogande. Nästan alla stiftelsens informationssystem 
är molntjänster, vilket gör att mjukvaruleverantörer snabbt kan åtgärda poten-
tiella felsituationer.

Personalen utbildas regelbundet. Att stiftelsens image skulle försvagas, t.ex. för att 
kvaliteten på bostäder, bostadsområden och service försämras, eller att stiftelsen 
av andra orsaker får negativ publicitet, utgör ytterligare en risk. 
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FÖRVALTNING

Delegation

Sammanslutning som förrättat valet Jäsen 1.1.2019 alkaen 

Åbo stad Niko Aaltonen, pj

Åbo universitetes studentkår (TYY) Laura Liljenbäck vpj

Åbo stad Wilhelm Berlin

Åbo stad Teemu Ellä

Åbo stad Antti Grönlund

Åbo stad Tuuli Halonen

Åbo stad Henri Hautamäki

Åbo stad Noora Hännikkälä

Åbo stad Matilda Isotalo-Paananen

Åbo stad Heidi Kaarnikko

Åbo stad Katri Kallio

Åbo stad Aleksi Kajavalta

Åbo stad Amro el-Khatib

Åbo stad Miika Koski

Åbo stad Eveliina Kunttu

Åbo stad Ville Kurtti

Åbo stad Arttu Minkkinen

Åbo stad Juhana Mustonen

Åbo stad Sonja Raitamäki

Åbo stad Pekka Rantala

Åbo stad Tessi Rantanen

Åbo stad Kati Saarinen

Åbo stad Rasmus Salminen

Valinnan tehnyt yhteisö Jäsen 1.1.2019 alkaen 

Åbo stad Olli Siilos

Åbo stad Miika Tiainen

Åbo stad Arvi Tolvanen

Åbo yrkesinstitut Päivi Lehtinen

Åbo yrkeshögskolans studentkår (TUO) Mikke Kuula

Åbo universitetes studentkår (TYY) Mikael Dahlström

Åbo universitetes studentkår (TYY) Anna-Liisa Hautajärvi

Åbo universitetes studentkår (TYY) Anni Mylläri

Åbo universitetes studentkår (TYY) Olli-Pekka Paasivirta

Åbo universitetes studentkår (TYY) Iina Ryhtä

Representant för TYS hyresgäster Robin Nyman

Representant för TYS hyresgäster Niko Suojama

Åbo Akademis Studentkår Kati Systä

Åbo yrkeshögskolan Hanna Peussa

Stiftelsen för Åbo Akademi Styrelsen Marian Westerlund

Åbo Akademi Ken Snellman 1.1.-31.7., Rebecca Karlsson 1.8. -

Turun Suomalainen Yliopistoseura r.y. Ville Pitkänen

Åbo universitetet Päivi Mikkola

Åbonejdens Andelsbank Petteri Rinne

Sparbanksföreningen Jussi Hakala

Åbo handelskammare Jyrki Meri

Egentliga Finlands förbund Heikki Saarento

Studentkåren Novium Sharie Sveholm

Valtuuskunta kokoontui kaksi kertaa, kevätkokoukseen 11.4.2019 ja syyskokoukseen 19.11.2019.

STUDENTBYSTIFTELSEN I ÅBO
ÅRSBERÄTTELSE 2019
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Förtroendeuppdrag
Verkställande direktör Risto Siilos var styrelseledamot i Suomen opiskelija-asun-
not SOA ry, Turun AMK:n alueneuvottelukunta och Bryggmanstiftelsens delegation.

Janne Karesto, underhållschef, var styrelseledamot i Haritun Huolto Oy.

Revisorer
Revisorerna som valts av stiftelsens delegation för 2019 är Pekka Thurén, auktori-
serad revisor (PwC), och Mikko Haavisto, auktoriserad revisor (KPMG), föreslagen 
av hyresgästkommitténs rådgivande delegation

Förvaltning
Som stiftelsens verkställande direktör fungerar vice häradshövding Risto Siilos. 
Som ekonomichef och vice VD fungerar EK Tuula Kaner-visto, som kundrelations- 
och kommunikationschef PM Pirjo Lipponen-Vaitomaa och som fastighetschef 
byggmästare Ismo Aaltonen.

FÖRVALTNING

Styrelsen

Valinnan tehnyt yhteisö Jäsen 1.1.2019 alkaen (läsnäolo kokouksissa)

Åbo stad Pasi Ahola, pj 8/8

Åbo stad Janika Takatalo I vpj 7/8

Åbo stad Matti Ahrelma 4/8

Åbo stad Essi Karvonen 8/8

Åbo stad Petra Peltonen 6/8

Åbo stad Juha Rantasaari 4/8

Åbo stad Janne Salakka 6/8

Åbo universitetes studentkår (TYY) Rauli Elenius II vpj 8/8

Åbo universitetes studentkår (TYY) Jesse Huovinen 8/8

Anslutna finskspråkiga studentkårer Jukka-Pekka Salmela 5/8

Anslutna svenskspråkiga studentkårer Riina Forsman 7/8

Hyresgästkommittén, förhandlingskommittén/stiftelsens delegation Tero Ahlgren 8/8

Hyresgästkommittén, förhandlingskommittén/stiftelsens delegation Anu Peuralahti 6/8

Styrelsen sammanträdde åtta gånger under året. Mötena behandlade 87 frågor. 

Styrelsen har fastställt
• den verkställande kommittén (Pasi Ahola, styrelseordförande, Janika Takatalo, 1:a vice ordförande, Rauli 

Elenius, 2:a vice ordförande, Niko Aaltonen, delegationsordförande och Risto Siilos, VD), som sammanträd-
de 6 gånger

• investeringsarbetsgruppen (2:a vice ordförande Rauli Elenius, styrelseledamot Matti Ahrelma, styrelsele-
damot Essi Karvonen, VD Risto Siilos och ekonomichef Tuula Kanervisto), som sammanträdde fyra gånger.
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BALANS Aktiva 31.12.2019 31.12.2018

BESTÅENDE AKTIVA

  Immateriella tillgångar

      Övriga immateriella tillgångar 91 84,57 219 731,80

  Immateriella tillgångar sammanlagt 91 84,57 219 731,80

  Materiella tillgångar 

    Mark- och vattenområden 

      Landområden 20 119 684,07 20 058 860,07

      Anslutningsavgifter 1 405 025,08 1 191 878,56

      Fastigheternas hyresrättigheter 112 320,00 149 760,00

  Mark- och vattenområden 21 637 029,87 21 400 498,63

  Byggnader och konstruktioner 121 399 778,01 105 914 119,14

  Maskiner och inventarier 1  606 956,60 1 423 852,65

  Övriga immateriella tillgångar 268 261,05 196 347,51

  Förskottsbetalningar och oavslutade anskaffningar 2 175 954,38 20 485 009,53

  Materiella tillgångar sammanlagt 147 087 979,91 149 419 827,46

  Placeringar

    Övriga aktier och andelar 4 462,79 4 462,79

    Övriga fordringar 571,84 571,84

  Placeringar sammanlagt 5 034,63 5 034,63

Bestående aktiva sammanlagt 147 184 861,11 149 644 593,89

RÖRLIGA AKTIVA

  Fordringar

    Kortfristiga fordringar 

     Fordringar för intäkter av fastighet 233 880,13 204 966,91

     Fordringar från bolag inom koncernen 31 446,23 27 800,38

     Övriga fordringar 29,54 29,11

     Aktiva resultatregleringar 71 884,70 88 292,87

   Kortfristiga fordringar sammanlagt 337 240,60 321 089,27

 Finansiella värdepapper

     Övriga värdepapper 4 907 350,92 4 506 774,82

  Finansiella värdepapper sammanlagt 4 907 350,92 4 506 774,82

  Likvida medel och bankfordringar 11 242 514,39 12 015 084,70

Rörliga aktiva sammanlagt 16 487 105,91 16 842 948,79

A k t i v a  s a m m a n l a g t 163 671 967,02 166 487 542,68

STUDENTBYSTIFTELSEN I ÅBO
ÅRSBERÄTTELSE 2019
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BALANS Passiva 31.12.2019 31.12.2018

EGET KAPITAL

  Grundkapital 2 522,82 2 522,82

  Övriga fonder 24 275 587,19 24 275 587,19

  Balanserat över-/underskott från tidi-gare räkens kapsperioder 10 959 800,51 9 498 256,82

  Räkenskapsperiodens under-/överskott 4 949 971,20 1 461 543,69

Eget kapital sammanlagt 40 187 881,72 35 237 910,52

FRÄMMANDE KAPITAL

  Långfristigt främmande kapital 

    Lån från finansiella institutioner 101 193 018,22 105 530 683,68

    Erhållna förskott 2 504,49 2 504,49

    Skulder till bolag inom koncernen 13 015 474,36 16 291 392,78

  Långfristigt främmande kapital sammanlagt 114 210 997,07 121 824 580,95

Långfristigt främmande kapital 

    Lån från finansiella institutioner 4 273 715,03 4 381 062,45

    Erhållna förskott 281 906,64 264 737,48

    Leverantörsskulder 432 825,97 1 000 134,7

    Skulder till bolag inom koncernen 1 818 995,63 1 326 099,17

    Övriga skulder 1 818 660,77 2 003 685,60

    Passiva resultatregleringar 646 984,19 449 331,80

  Kortfristigt främmande kapital sammanlagt 9 273 088,23 9 425 051,21

Främmande kapital sammanlagt 123 484 085,30 131 249 632,16

Passiva sammanlagt 163 671 967,02 166 487 542,68
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RESULTATRÄKNING 1.1. -31.12.2019 1.1. - 31.12.2018

Intäkter av fastighet

  Hyror 26 975 319,33 26 252 335,03

  Serviceintäkter 259 929,12 259 065,87

  Övriga intäkter 2 445 200,00 151 168,59

Intäkter av fastighet sammanlagt 29 680 448,45 26 662 569,49

Kreditförluster och rättelseposter -16,95 708,90

Kostnader för fastighetsskötsel

  Personalkostnader -1 542 597,62 -1 583 051,63

  Förvaltning -780 292,87 -734 074,07

  Drift och underhåll -1 450 723,96 -1 774 991,27

  Skötsel av gårdsområden -662 392,14 -162 763,28

  Städning -510 643,07 -495 845,95

  Värme -2 642 077,67 -2 623 396,65

  Vatten och avloppsvatten -1 249 867,39 -1 297 194,85

  Elektricitet -1 061 499,70 -1 337 630,55

  Avfallshantering -538 587,14 -491 306,96

  Skadeförsäkringar -116 381,56 -211 954,05

  Hyror och arrenden -223 230,26 -202 914,53

  Fastighetsskatt -801 358,72 -798 869,82

  Fastighetsskatt -4 886 887,76 -5 438 049,75

  Övriga skötselkostnader -64 072,77 -91 905,43

  Mervärdesskatt -108 667,53 -107 240,41

Fastighetsskötsel sammanlagt -16 639 280,16 -17 351 189,20

FASTIGHETSBIDRAG 13 041 151,34 9 312 089,19

Avskrivningar -7 381 224,14 -6 812 039,15

Finansiella intäkter och kostnader

  Dividendintäkter 34 709,43 88 127,68

  Ränteintäkter 156 257,28 151 312,29

  Övriga finansiella intäkter 79 828,68 90 520,22

  Nedskrivningar 133 927,39 -164 826,63

  Räntekostnader -1 018 149,74 -1 071 136,46

  Övriga finansiella kostnader -90 312,77 -128 417,74

Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt -703 739,73 -1 034 420,64

ÖVER-/UNDERSKOTT FÖRE BOKSLUTSDEPOSITIONER 4 956 187,47 1 465 629,40

Bokslutsdepositioner

Direkta skatter -6 216,27 -4 085,71

RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT (+/-) 4 949 971,20 1 461 543,69

STUDENTBYSTIFTELSEN I ÅBO
ÅRSBERÄTTELSE 2019
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FINANSIERINGSKALKYL 2019 2018

Hyresintäkter

Vårdmarginal 13 041 151,34 9 312 089,19

Justeringsposter -2 242 165,53 0,00

Dividendintäkter 34 709,43 88 127,68

Ränteintäkter 156 257,28 151 312,29

Övriga finansiella intäkter 79 828,68 90 520,22

Räntekostnader -1 018 149,74 -1 071 136,46

Övriga finansiella kostnader -90 312,77 -128 417,74

Direkta skatter -6 216,27 -4 085,71

Kassaflöde före förändring i rörelsekapital 9 955 102,42 8 438 409,47

Förändring av finansiella värdepapper ökning-/minskning+ -266 648,71 -153 766,54

Förändring av rörelsekapital

Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar -16 151,33 -24 678,01

Ökning-/minskning+ av kortfristiga skulder -553 780,11 1 073 585,39

Kassaflöde från hyresverksamhet 9 118 522,27 9 333 550,31

Kassaflöde från investeringsverksamhet

Investeringar i materiella och immateriella till-gångar -6 175 739,83 -16 187 636,37

Erhållna bidrag 0,00 2 658 555,00

Försäljning av fastigheter 3 496 414,00 0,00

Kassaflöde från investeringsverksamhet -2 679 325,83 -13 529 081,37

Kassaflöde från finansieringsverksamhet

Lyft av långfristiga lån 0,00 23 926 000,00

Återbetalningar av lån -7 211 766,75 -7 960 147,70

Kassaflöde från finansieringsverksamhet -7 211 766,75 15 965 852,30

Förändring av kontanter och likvida medel -772 570,31 11 770 321,24

Likvida medel i början av räkenskapsåret 12 015 084,70 244 763,46

Likvida medel vid räkenskapsårets slut 11 242 514,39 12 015 084,70

Förändring av kontanter och likvida medel -772 570,31 11 770 321,24
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