
1FINLANDS UNIVERSITETSFASTIGHETER AB

Verksamhetsberättelse och bokslut 

31.12.2021



2FINLANDS UNIVERSITETSFASTIGHETER AB

Innehåll

Verksamhetsöversikt ................................................................................ 3
Verksamhetsberättelse ............................................................................ 6

Bokslut 
Koncernresultaträkning.......................................................................... 19
Koncernbalansräkning aktiva ................................................................ 20
Koncernbalansräkning passiva ............................................................. 21
Koncernens kassaflödesanalys............................................................. 22
Koncernens noter ................................................................................... 23
Principer för upprättande av koncernens och moderbolagets bokslut . 33
Nyckeltalsformler ................................................................................... 35
Moderbolagets resultaträkning ............................................................. 36
Moderbolagets balansräkning aktiva .................................................... 37
Moderbolagets balansräkning passiva ................................................. 38
Moderbolagets kassaflödesanalys ....................................................... 39
Moderbolagets noter .............................................................................. 40
Bokslutsunderskrifter ............................................................................. 49



3FINLANDS UNIVERSITETSFASTIGHETER AB

Finlands Universitetsfastigheter Ab 
(SYK) hyr ut och bygger lokaler på 
elva campusorter, främst för våra 
universitetsdelägares och högsko-
lors behov. Enligt vår strategi syftar 
verksamheten till att vara den bästa 
campuspartnern för våra univer-
sitetsägare liksom för alla kunder 
som verkar i lokalerna. 
Bolagets omsättning kommer till 87 % från de 
hyresavtal som slutits med våra universitetsä-
gare. Vi följer avtalade modeller för att hantera 
vakansrisken då universitetslokaler blir lediga 
och söker de bästa lösningarna för varje objekt 
som är eller blir ledigt. Bolagets ambition är att 
förutse vakansriskerna i så god tid som möjligt 
genom aktivt samarbete med ägarna. Föränd-
ringar i universitetens lokalanvändande har 
lett till att vi slutit hyresavtal med yrkeshög-

skolor, städer, kommuner, sjukvårdsdistrikt 
och privata företag så att helheterna blivit 
fleranvändarcampus. Denna närhet mellan 
universitetet och andra lokalanvändare på 
campuset skapar ömsesidig nytta och stöder 
nya samarbetsformer.

Bolagets ägarstruktur har inte ändrats under 
2021.

Våra campuslokaler används bl.a. av

• Åtta universitetsdelägare

• Åtta normalskolor i universitetsregi

• Fyra yrkeshögskolor

• Tre grundskolor

• Tre sjukvårdsdistrikt

• Två privata daghem

• 83 privata företagshyresgäster

Verksamhetsöversikt
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Ägare och innehav 2021:

Finska staten 33,33 %

Tammerfors universitet 14,37 % 

Åbo universitet 11,06 %

Uleåborgs universitet 10,41 % 

Östra Finlands universitet 10,38 %

Jyväskylä universitet 8,63 %

Åbo Akademi 4,81 %

Villmanstrand-Lahtis  
tekniska universitet LUT 3,23 % 

Lapplands universitet 2,24 % 

Vasa universitet 1,53 % 

Strategi

Bolagets verksamhet syftar till att vara den bäs-
ta campuspartnern. Detta syfte utmanar oss att 
ambitiöst stödja universitetsdelägarnas verk-
samhet på campusområdena. Syftet understöds 
med fyra strategiska prioriteringar: ändamål-
senliga lokallösningar, tydlig och högklassig 
kundservice, verifierbart mervärde och säkrad 
ägarnytta. I genomförandet av strategin är må-
let att universitetsägarna vid strategiperiodens 
slut ser oss som den strategiska lokalpartnern 
och att alla campuskunder kan betjänas på 
bästa möjliga sätt.

Viktigt under 2021

• Styrelsen godkände en årlig nivå på 80 mil-
joner euro för bolagets inventeringar samt 
kriterier som tillämpas på varje investering-
ar. Beslutet innebär att bolagets fokus ligger 
på investeringar som stöder universitetsä-
garnas verksamhet.

• Av bolagets delstrategier godkändes service- 
och fastighetsstrategierna i styrelsen.

• Vi fortsatte arbetet för att öka kundnöjdhe-
ten och valde KTI Kiinteistötieto Oy som en 
ny kundmätningspartner. Genom valet kan 
vår kundnöjdhet nu jämföras med andra 
aktörer i fastighetsbranschen. Mätningen 
visade att kundrekommendationsindexet 
låg på 18, totalnöjdheten på 3,72 och ägar-
måluppfyllelsen på 3,6.
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• Bolaget genomförde en större refinansiering 
på 485 miljoner euro. Inom den slutbetalade 
bolaget också sin Green Bond från 2018. Hela 
refinansieringen består av grön finansiering.

• I Åbo blev Aurum-nybygget färdigt i maj en-
ligt tidtabellen och uppläts till Åbo Akademi 
och Åbo universitet. I Jyväskylä uppläts det 
renoverade Lähde-biblioteket till Jyväskylä 
universitet i juni.

• Bolagets investeringar låg på 63 miljoner 
euro, vilket var 19 miljoner under budget. 
Detta berodde i stor utsträckning på fram-
flyttade investeringar. Bolaget inledde en 
närmare genomgång av tioårsplanen PTS 
för att hantera den årliga investeringsnivån 
samt en aktiv genomgång av hela modellen 
även med ägarna.

• En modell för teknisk förvaltning som stöder 
genomförandet av strategin infördes på alla 
universitetscampus i juni.

• Diskussioner om lokal- och campusstrategin 
fördes med alla universitetsdelägare som 
använder lokaler på respektive campus.

• Det uppgjordes en operativ färdplan som 
stöd för genomförandet av strategin, och 
åtgärder som stöder strategin följs upp kvar-
talsvis med hjälp av planen.

• Bolagets fastighetsportölj utvecklades genom 
avyttring av lediga universitetslokaler i 
Rovaniemi och Åbo. 

Covid-19-pandemins effekt

Bolaget har tagit coronaviruset på allvar under 
hela pandemin och vidtagit aktiva åtgärder för 
att med egna insatser slå vakt om personalens, 
kundernas och intressenternas hälsa och väl-
färd. Bolaget har följt myndigheternas rekom-
mendationer. Pandemin har påverkat enskilda 
hyresgästers hyresbetalningsförmåga men 
inte haft någon betydande effekt på bolagets 
resultat, balansräkning eller kassaflöden under 
räkenskapsperioden. Bolagets dagliga verksam-
het har fortsatt som normalt trots undantags-
förhållandena genom att olika arbetssätt har 
nyttjats både på distans och på plats samt i en 
hybridmodell.
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Affärsverksamhet

År 2021 utvecklades koncernens omsättning 
och resultat enligt prognoserna. Omsättningen 
låg på 176,2 miljoner euro (170,5). Den vikti-
gaste faktorn bakom omsättningstillväxten 
var slutförda nybyggen och reparationsarbe-
ten. Utfallet för underhållsåtgärder och årliga 
reparationer blev något mindre än prognosen, 
och den viktigaste orsaken till detta var coro-
napandemins inverkan på lokalanvändandet. 
Investeringarna låg klart under budget, men 
projekten stoppades inte utan flyttades fram. 
Alla planerade försäljningar av objekt kun-
de inte genomföras under året utan åtgärder 
sköts upp för att genomföras kommande år. De 
uppskjutna åtgärderna påverkade utfallet för 
bolagets omsättning.

Kundrelationer

Kundrelationer och uthyrning

Det främsta nybyggnadsprojektet i bolagets 
historia, Aurum, uppläts till användarna i maj. 
Åbo Akademis och Åbo universitets organisa-
tioner påbörjade inflyttningen tidtabellsenligt 
i början av maj, och Aurum-restaurangen, 
som drivs av Kårkaféerna, slog upp dörrar-
na i augusti. Förutom universiteten används 
byggnaden av Tekniska Föreningen i Finland 
och Teknikens Akademikerförbunds TFiF-TEK 
Lounge samt CampusSports-gymmet. Finlands 
Universitetsfastigheter har dessutom sitt eget 
kontor i Aurum. Bolaget producerar tjänster för 
Aurum-hyresgästerna i enlighet med sin servi-
cestrategi.

Koncernen*    Moderbolaget

2021 2020 2019 2021 2020 2019

Omsättning 176,2 170,5 165,2 175,3 169,7 164,5

Rörelsevinst 49,6 51,4 46,0 50,3 50,4 46,9

Räkenskapsperiodens resultat 23,8 30,3 27,0 30,8 33,5 31,2

Eget kapital 31.12 666,2 662,5 625,7 662,8 652,1 612,1

Balansomslutning 31.12 1 410,5 1 417,2 1 335,0 1 410,9 1 416,7 1 335,7

Andel eget kapital, % 47,2 46,8 46,9 47,3 46,8 46,9

Avkastning på sysselsatt kapital, % 3,1 3,3 3,0 3,6 3,5 3,3

Avkastning på eget kapital, % 3,6 4,7 4,3 3,7 4,5 4,5

Nyckeltal, mn euro

Verksamhetsberättelse

* Finlands Universitetsfastigheter Ab äger fastighetsaktier i fyra bolag utöver de egna fastighetsinnehaven.
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Jyväskylä universitet började flytta in och 
starta verksamheten i Lähde-biblioteket som-
maren 2021. Användarna har varit mycket 
nöjda med detta renoveringsprojekt – lokaler-
na fyller dagens behov på ett mycket bra och 
mångsidigt sätt.

Medelstorleken i de nya hyresavtal som företag 
och offentliga samfund tillträdde under 2021 
var 230 m². Nyuthyrning skedde på Hervanta-
campuset i Tammerfors, i Kuopio Joensuu och 
Villmanstrand samt på Linnanmaacampuset i 
Uleåborg.

I uthyrningen av verksamhetslokaler skapade 
det rådande pandemiläget fortfarande utma-
ningar och företagen var avvaktande till att 

sluta nya hyresavtal. Under året tillträddes 
dock totalt 26 nya hyresavtal med en samman-
lagd lokalyta på över 30 000 m². Hyresavtalen 
kan ha undertecknats före verksamhetsårets 
början men tillträdet har skett 2021 då renove-
rings- eller nybyggnadsprojektet slutförts. Vid 
utgången av 2021 var uthyrningsgraden 95,5 % 
och den lediga lokalytan totalt 47 600 m². De 
största förändringarna av den lediga lokaly-
tan kom från fastighetsaffärer under året då 
objekt med tomma lokaler såldes till nya ägare.  
Lediga lokaler kategoriseras i fyra klasser 
som ligger till grund för valet av utvecklings-
åtgärder i dessa lokaler/byggnader. Förutom 
dessa kategorier kan enstaka objekt placeras i 
rivningskategorin.

Lediga lokaler per status 31.12.2021:

Uthyrning 14 %

Uthyrning, kräver reparationsarbete 45 %

Försäljning 21 %

Försäljning efter utveckling 16 %

Rivning 4 %
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2021 2020

Omsättning/uthyrningsbar lägenhetsyta euro/m² bruksarea/månad 13,9 13,5

Hyresavtalens (verksamhetslokaler) medellängd i år   8,2 8,1*

Uthyrningsbar bruksarea, miljoner m² 1,05 1,05

Uthyrningsgrad vid rapportperiodens slut, % 95,5 94,2 

Hyresgäst
 

Antal
Yta tot.  

(m² bruksarea)
Löptid  

(mv)

Hyresnivå mv  
euro/m²/månad  

(totalhyra)

Universitet  
(alla totalt) 4 26 932 17,8 21,3

Övriga hyresgäster  
(alla totalt) 22 5 028 2,7 17,6

Nyckeltal för uthyrning:

Tillträdda hyresavtal 2021:

Samarbete med universiteten

I början av 2021 inleddes en serie av fyra Ge-
mensamt år 2021-träffar där vi mötte universi-
tetsdelägarna via nätet. I oktober anordnades 
gemensamma kund- och verksamhetslokal-
dagar i huvudstadsregionen. Kunddagen gav 
möjlighet till utbyte mellan universitetsdel-
ägarna och bolaget i aktuella frågor. På lo-
kaldagen anslöt även företrädare från Aalto 
Universitetsfastigheter (ACRE) och lokalsidan 
på Helsingfors universitet. Gemensamt år-träf-
farna fungerade som en bra kanal för aktuell 
information och gemensamma diskussioner 
med universitetsdelägarna. Träffarna upplev-
des som givande och de fortsätter under 2022.

I oktober inleddes de årliga lokal- och cam-
pusstrategidiskussionerna med samtliga uni-
versitetsdelägare. Målet med diskussionerna 
är att kartlägga både kort- och långsiktiga loka-
lanvändningsmål på campusen samt integrera 
universitetets och fastighetsägarens strategis-
ka perspektiv. Ett tema i höstens diskussioner 
var också det förändrade lokalanvändandet i 
världen efter pandemin.

Våra kundansvariga chefer hade åtskilliga 
möten med de lokala kunderna i både regel-
bundna träffar och efter behov. Både prelimi-
nära kartläggningar och mer specifika planer 
gällande omplacering av funktioner och 
framtidens campushelhet drevs vidare på flera 
orter.

Kundnöjdhet

I den årliga mätningen av hyresgästernas 
kundnöjdhet kom det 185 svar och svarsfrek-
vensen var 70 %. Mätnings- och rapporterings-
ansvarig var KTI Kiinteistötieto Oy. Mätningen 
hade förnyats jämfört med tidigare år både 
innehållsmässigt och i utförandet. Den utför-
des genom telefonintervjuer. Bland svaren 
från hyresgäster företrädde 60 % universitet, 
25 % företag och 15 % offentliga samfund. 
Svarsfördelningen per område var följande: 
Birkaland och Egentliga Tavastland 29 %, Nor-
ra Finland 25 %, Mellersta Finland 20 %, Östra 
Finland 14 % och Västra Finland 12 %.

* Beräkningsprinciperna har preciserats.
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Totalnöjdheten med Finlands Universitetsfast-
igheter var 3,72 (skala 1–5). I den något mer 
översiktliga mätningen 2020 var totalnöjdhe-
ten också 3,7. Bästa omdömen fick lokalernas 
läge (4,2) och trafikförbindelsen (4,1) samt 
anträffbarheten hos hyresvärdens kontaktper-
son (4,0). Vår yrkeskompetens och sakkunskap 
samt den för oss ytterst viktiga smidigheten i 
kundservice fick omdömet 3,9. Nästan 70 % av 
de svarande sade att Bästa campuspartner-må-
let uppfylls mycket väl eller väl. En tredjedel 
av de svarande tyckte att bolagets verksamhet 
hade förbättrats sedan förra året. Bolagets 
yrkeskompetens och sakkunskap samt smidig-
heten i kundservice fick omdömet 3,9.

72 % av de svarande var mycket nöjda eller 
nöjda med nybyggnads- och renoveringspro-
jekten, där medelvärdet låg på 3,8. 77 % av de 
svarande var mycket nöjda eller nöjda med 
våra användardrivna ändringsarbeten, där 
medelvärdet låg på nästan fyra.

Mätningen kartlade också hyresgästernas vilja 
att rekommendera bolaget som hyresvärd, vil-
ket gav NPS-talet 18. Detta var en klar ökning 
jämfört med förra årets NPS-tal (8). Företags-
hyresgästernas NPS-tal var 51, vilket speglar 
fint att campuslokaler lämpar sig väl även för 
företag.

Campusklubben

Campusklubben (Kampusklubi) i Tammerfors 
fick en ny verksamhetsmodell under året. Den 
tidigare klubbverksamheten, som vårt bolag 
koordinerade, upphörde i slutet av januari 
2021. Verksamheten byggde på träffar, evene-
mang och även sporadiskt umgänge på klub-
ben. Eftersom träffarna i praktiken upphörde 
på grund av coronapandemin ansågs det bäst 
att verksamheten läggs ned i dess dåvarande 
form. I våras började en omläggning av verk-
samheten planeras på initiativ av de ursprung-

liga grundarna och Tammerfors universitet. 
Det skapades ett nytt koncept och en ny verk-
samhetsmodell för klubben, vilka pilottestades 
på hösten. Campusklubbens mål är fortfarande 
att främja samarbete mellan universitetet och 
företagen. Klubbkoordinator är Tuotekehitys 
Oy Tamlink. Finlands Universitetsfastigheter 
är med i Campusklubbens verksamhet och 
dess styrgrupp med avseende på lokal- och 
lokalutbudsfrågor.

Byggande

Vid bokslutstidpunkten hade bolaget 96 inves-
teringsprojekt i förberedelse- och planeringsfa-
sen (123,9 mn euro) och 53 i investeringsfasen 
(57,0 mn euro).

Färdigställda större projekt under 2021 var 
den avslutande renoveringsdelen av utbygg-
nads- och renoveringsprojektet på normal-
skolan vid Tammerfors universitet, biblio-
teksrenoveringen på Jyväskylä universitet, 
huvudentréförändringarna och restaurang-
utbyggnaden i Careliahuset på Östra Finlands 
universitets campus i Joensuu, huvudentréför-
ändringarna och restaurangutbyggnaden i 
Snellmaniahuset på Östra Finlands universitets 
campus i Kuopio och Aurum-nybygget för Åbo 
Akademi och Åbo universitet.

Pågående större projekt är renoveringen av 
den till Tavastehus stad upplåtna D-byggnaden 
på Seminarieskolan samt renoveringarna av 
Medisiina A-C och Arcanum på Åbo universi-
tet.

Under året genomfördes investeringar på 63 
miljoner euro, vilket var 19 miljoner euro 
mindre än budgeterat. De största orsakerna till 
att budgeten underskreds var framflyttade in-
vesteringar i Jyväskylä (Ylistönrinne) och Vasa 
övningsskolas gymnasium samt lägre totalkost-
nader för Aurum-nybygget i Åbo.
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I planeringsfasen fanns bl.a. renoveringar och 
förändringar av lokaler i Jyväskylä (Ylistön-
rinne), utveckling av Sähkötalo i Hervanta 
vid Tammerfors universitet, utveckling av 
handelshögskolebyggnaden och renovering 
av Dentalia-byggnaden vid Åbo universitet, 
modernisering av gymnasieannexet på Åbo 
Akademis övningsskola samt förändring och 
renovering av lokalerna i B-byggnaden på 
Seminarieskolan i Tavastehus.

Våren 2021 beslutade bolaget att avstå från 
fortsatt utveckling av en planerad universitär 

social- och hälsocentral på Kauppiområdet i 
Tammerfors. Den största delen av kassaflö-
det hade kommit från Tammerfors stad och 
därmed uppfyllde nybyggnadsprojektet inte 
bolagets investeringskriterier.

Byggfunktionen omorganiserades i och med 
personalförändringar. Nu utförs den närmare 
campusen så att en byggchef återfinns även i 
Åbo, Jyväskylä och Uleåborg utöver Tammer-
fors.

Investeringsläget per fas 12/2021, euro:

Användare Planerad Pågående Färdig Totalt

Åbo universitet        42 470 800      43 507 600 27 378 450 113 356 850

Tammerfors universitet        49 448 000      1 858 770           12 383 465  63 690 235 

Åbo Akademi -               21 275 49 533 000 49 554 275

Jyväskylä universitet        22 000 000                         -             23 219 028            45 219 028 

Östra Finlands  
universitet          1 745 608       2 780 528             8 182 570            12 708 706 

Övriga          3 868 000       6 041 000                115 251            10 024 251 

Uleåborgs universitet          4 138 050       2 597 830             1 112 295             7 848 175 

Villmanstrand-Lahtis  
tekniska universitet LUT        213 009          242 000                117 131   572 140 

Lapplands universitet             -                -                  553 379           553 379 

Totalt 123 883 467        57 049 003 122 594 569 303 527 039
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Underhåll och tjänster

Underhåll

Viktiga fokusområden inom underhållet har 
varit utveckling av den campusvisa förvalt-
ningsmodellen, pandemitidens tjänsteförvalt-
ning samt att utveckla behovsanpassat under-
håll och PTS-verksamheten. Bolaget gjorde 
en genomgång av förvaltningsmodellen för 
underhållet och dess mål under verksamhets-
året. Managementmodellen förnyades så att vi 
under 2021 gick över till teknisk förvaltning i 
egen regi. Beslutet föranledde campusvisa be-
dömningar av resursbehoven och nödvändiga 
förändringar av områdena för teknisk förvalt-
ning. Bedömningen resulterade i rekryteringen 
av tio tekniska managers och införandet av en 
ny verksamhetsmodell under sommaren och 
hösten. Samtidigt bildades campusteam med 
en kundansvarig chef, en teknisk manager och 
en byggchef, och den lokala verksamhetsled-
ningsmodellen på campusen utvecklades. 

Tjänsteavtalsupphandlingen fortsatte som 
planerat i Tammerfors, Jyväskylä och Vill-
manstrand, och upphandlingsomgången för 
universitetscampusen slutfördes. Den behov-
sanpassade underhållsmodellen förankrades 
i avtalen och infördes först i Tammerfors, där 
den gäller alla fastigheter som bolaget äger. 
Modellens nyttor analyseras under 2022. 
Utvecklingen av behovsanpassat underhåll 
fortsatte med projektet ”Nyttjande av auto-
mationsanalys vid garantitidsuppföljning” för 
Aurum-byggnaden i Åbo. Utvecklingsprojektet 
pågår under Aurum-garantitiden till våren 
2023.  

I ett hållbarhetsprojekt gick bolaget in på 
marknaden för efterfrågeflexibilitet, som 
möjliggör att förnybar energi kan nyttjas mer 
omfattande i rikets kraftnät. 

Bolagets konditionsbedömnings- och PTS-mo-
dell vidareutvecklades, och andra halvåret 
2021 beslutade vi att satsa på utveckling av 
verksamhetsmodellen så att den svarar bättre 
mot strategin. Beslutet ledde till att bolaget 
förstärkte organisationen genom anställning 
av en underhållsingenjör med utförande av 
konditionsbedömningar och utveckling av 
PTS-modellen som huvuduppgift.

Tjänster

Bolagets mål är att stödja kundernas verksam-
het genom att erbjuda fastighets-, användar- 
och mervärdestjänster. Bolagsstyrelsen antog 
bolagets servicestrategi utifrån en kartlägg-
ning av universitetsägarnas behov. Bolaget 
har lanserat ett strategienligt tjänsteutbud för 
universiteten där Open Book-avtalsmodellen 
följs. Behovsanpassad städning samt utökad 
fastighetsskötsel och avfallshantering har pilot-
testats i Åbo och gett positiva erfarenheter. Bo-
laget avvecklade sin Digital signage-tjänst med 
konstaterandet att man inte förmår skapa det 
tänkta mervärdet för universiteten genom den. 
Dessutom avvecklades det tidigare igångsat-
ta pilotprojektet för campusbilar i Hervanta, 
Tammerfors.

Nyckeltal för underhåll:

2021 2020

Underhållskostnader i medeltal, 
euro/m2/månad

 
4,3

 
4,5

Underhållsreparationer, mn euro 7,0 10,1

Väderjusterad värme,  
kWh/m2 bruttoarea 

 
143,8

 
145,6

Vatten, dm3/m2 bruttoarea 194,5 180,7

El, kWh/m2 bruttoarea 102,4 100,9

Utsläpp från inköpt energi,  
kgCO2e/m2 bruttoarea

 
21,1

 
21,4
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Utveckling av fastighetsportföljen

Bolagets fastighetsportfölj ska möjliggöra 
kostnadseffektiva lokallösningar för bolagets 
universitetsdelägare. Universiteten har möjlig-
het att säga upp hyresavtal då lokalanvändan-
det förändras. När universitetet inte längre har 
eller framöver inte identifieras ha användning 
av ett objekt vidtas antingen omedelbara för-
säljningsåtgärder eller behövliga utvecklings-
åtgärder för en försäljning då åtgärderna har 
slutförts. 

Detaljplanen för Siljotie 2 i Rovaniemi blev 
klar våren 2021 och möjliggjorde bostadsbyg-
gande på tomten. Den nya planen medförde 
att bolaget sålde objektet. I slutet av verksam-
hetsåret såldes Patriagatan 5 i Åbo och därtill 
genomfördes fastighetstransaktioner som inne-
bar att bolaget sålde Sanitas&Verstas-helheten 
och i samband med detta köpte tomten där 
Fennicum-byggnaden står, i omedelbar närhet 
av Universitetsbacken. 

Ansvarighet
Bolaget gjorde 2021 sin andra kompensation 
för utsläppen från verksamheten, och därmed 
blev detta bolagets andra koldioxidneutrala 
år. Projekt i Malawi, Indonesien, Kenya och 
Finland valdes ut 23.3.2021 tillsammans med 
intressenterna på evenemanget Koldioxid-
neutrala universitetscampus. Totalt minskar 
projekten koldioxiden i atmosfären med över 
35 000 ton CO2e.

BREEAM In-Use-certifieringarna fortsatte 
planenligt och nio befintliga byggnader kunde 
certifieras 2021. Fem ligger i Villmanstrand och 
fyra i Joensuu. Deras certifieringsresultat var 
mycket goda och låg i intervallet 60,7–71,5 %.

Bolagets Kampusareena-byggnad i Hervanta, 
Tammerfors vann ett pris på den internatio-
nella BREEAM Award-galan 23.3.2021. Kampu-

sareena utsågs till bästa BREEAM In-Use-cer-
tifierade byggnad 2020 i offentligt bruk. Juryn 
framhöll arenans genomgripande hållbarhets-
perspektiv samt dess ändamål, gröna tak och 
användarnöjdhet. 

2021 var ett mycket aktivt år när det gäl-
ler BREEAM-certifikat, som beviljas färdiga 
byggnader i byggfasen. Tre byggprojekt fick ett 
certifikat med omdömet Very Good: i mars var 
det renoveringen av OAMK (yrkeshögskolan i 
Uleåborg) i Linnanmaa, Uleåborg (resultat  
58,8 %), i september renoveringen av Åbo uni-
versitets huvudbyggnad (63,0 %) och i oktober 
Pikkunorssi-projektet i Raumo (58,4 %). Två 
certifikat i planeringsfasen erhölls: planerna 
för Arcanum i Åbo fick omdömet Very Good 
med resultatet 62,6 %. Jyväskylä universitets 
bibliotek fick certifieringsresultatet 75,4 % och 
därmed omdömet Excellent. 

I december anslöt sig Finlands Universitets-
fastigheter till green deal för hållbar rivning. 
Företag som gör denna green deal-förbindelse 
visar att de handlar ansvarsfullt under byggna-
dens hela livscykel.

Kommunikation
Under 2021 framträdde Finlands Universitets-
fastigheter totalt 435 gånger i media inklusive 
nätmedia och tryckt media. Frekventa teman 
var bl.a. Linnanmaacampuset i Uleåborg, de-
taljplaneändringarna i Rovaniemi, utnämning-
ar, den universitära social- och hälsocentralen 
på Kauppiområdet i Tammerfors, den färdiga 
Aurum-byggnaden i Åbo, utvecklingen av cen-
trala Åbo, BREEAM-priset till Kampusareena i 
Tammerfors och öppnandet av Lähde-bibliote-
ket i Jyväskylä.

Den interna kommunikationen utvecklades 
aktivt framförallt under första halvåret. En för-
nyelse av webbplatsen påbörjades och publice-
ringen sker under våren 2022.
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Forskning, utveckling och  
innovation
Vårt interna SYK-Lab har satsat på FUI-projekt 
som stöder bolagets affärsverksamhet och stra-
tegi. De affärsmässigt viktigaste bland pågående 
FUI-projekt är behovsanpassat underhåll samt 
TOTTI i Åbo. Bolaget har i enlighet med sin 
förbindelse deltagit i finansieringen av fast-
ighetsutvecklingslärostolen vid Tammerfors 
universitet.

I samarbete med universiteten genomförs un-
der verksamhetsåret små och smidiga demo- el-
ler försöksprojekt med sikte på att förbättra lo-
kalernas och campusmiljöernas funktionalitet. 
År 2021 lanserades fyra demoprojekt: projektut-
rymmet Luoma på Åbo universitet, cykelgarage 
på Uleåborgs universitet, en experimenterande 
och inkluderande hybridinlärningsmiljö på 
Jyväskylä universitet och det konverteringsflex-
ibla LUDUS-laboratoriet på Tammerfors univer-
sitet. 

Under 2021 satsade bolaget 0,1 miljoner euro  
på forskning och utveckling (0,1 mn euro 2020, 
0,3 mn euro 2019), vilket är 0,2 % av rörelseut-
gifterna.  

Finansiering
Bolagets finansiering sker enligt den finansiella 
policy som styrelsen antagit. Målet med finan-
sieringen är att möjliggöra investeringar enligt 
bolagets investeringskriterier, upprätthålla be-
talningsförmågan i alla lägen, hantera de finan-
siella riskerna samt minimera finansierings-
kostnaderna inom den beslutade risknivån. 

Bolaget började konkurrensutsätta bankfinan-
sieringen under sommaren och förhandlingar-
na slutfördes i november. Ett refinansierings-
paket på 485 miljoner euro avtalades. Paketet 
ersatte en betydande del av den tidigare finan-
sieringen inklusive Green Bond, som emittera-
des 2018. Hela den avtalade refinansieringen är 

grön finansiering. Finansiärer är Nordea Bank 
Abp samt Svenska Handelsbanken AB, filial i 
Finland. I samband med refinansieringen upp-
daterades också derivatavtal och säkerheter för 
lånen omfördelades.

Under 2021 behövde bolaget inget nytt främ-
mande kapital och lånebeloppet minskade med 
amorteringarna enligt låneavtalet med Nordis-
ka investeringsbanken.

2021 2020

Lånebelopp, mn euro 714,4 723,8

Lånens löptid, år (medeltal) 7,5 5,6

Finansieringens medelränta, % 2,0 1,9

Räntebindningstid, år 5,8 5,2

Räntesäkring, % 69 82

Räntetäckning  
(interest coverage ratio) 6,6 9,4

Bolagets likviditet 31.12, mn euro 50,6 44,8

Nyckeltal för finansiering:
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Bolagsstämma och förvaltning

Ordinarie bolagsstämman hölls på distans från 
Tammerfors 20.5.2021. Stämman behandlade 
ärenden som ska tas upp på en ordinarie bo-
lagsstämma samt investeringar som ska läggas 
fram där och bolagets PTS-plan för de komman-
de tio åren.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrel-
sens förslag att dela ut 7,97 euro per aktie, totalt 
20,1 miljoner euro.

Stämman fastställde bokslutet för 2020 och 
beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
och bolagets vd.

Den beslutade att kriterierna för ersättning till 
styrelseledamöterna och revisorerna ska vara 
oförändrade.

Bolagsstämman omvalde följande personer till 
styrelsen:

• styrelseordförande  
Jukka Mönkkönen, Östra Finlands universi-
tet, rektor

• vice styrelseordförande,  
Sami Yläoutinen, fInansministeriet, bud-
getchef

• Riitta Juutilainen, Senatfastigheter, divi-
sionsdirektör 

• Päivi Mikkola, Åbo universitet, direktör 
administrativa tjänster

• Pekka Riuttanen, Uleåborgs universitet, 
ekonomidirektör

Som ny företrädare i styrelsen invaldes ekono-
midirektör Patrik Marjamaa från Tammerfors 
universitet. Till revisorer valdes KPMG Oy Ab 
med Assi Lintula, CGR som huvudansvarig 
revisor.

Vice ordförande Sami Yläoutinen avgick från 
styrelsen 31.12.2021.

Lauri Kajanoja valdes enhälligt av aktieägar-
na som ny ledamot och vice ordförande fr.o.m. 
1.2.2022. Kajanoja arbetar på finansministeriet 
som koordinator av den ekonomiska politiken.

Styrelsen sammanträdde 9 gånger under 2021.

Personal
Bolaget har två regelrätta affärsenheter: Kund-
relationer samt Byggande och underhåll inklu-
sive tjänster. Utöver affärsenheterna är perso-
nalen fördelad på sex funktionsspecifika team: 
Kundrelationer, Byggande, Underhåll inklusive 
tjänster, Affärsutveckling, Administration och 
Ekonomi. Bolagets ledningsgrupp består av af-
färsenhetsdirektörerna och vd. Utöver den sker 
verksamhets- och chefsutveckling i en utökad 
ledningsgrupp. 

Under 2021 ökade antalet anställda med 28 % 
jämfört med föregående år och var i medel-
tal 37. Vid utgången av året var personalens 
medelålder 44 år och i personalen fanns det 18 
kvinnor (44 %) och 23 män (56 %). 

I juni 2021 infördes en modell för teknisk för-
valtning på campusen, vilket innebar att bola-
gets personal ökade med tio personer. Bolaget 
flyttade också ut byggfunktioner till campusor-
terna och i anslutning till detta kunde bygg-
chefsrollerna utökas med en.

Personalens välfärd och uthållighet fortsatte 
att stå i fokus under året då covid-19-pande-
min fortsatte. När restriktioner togs bort letade 
bolaget efter lösningar även via det egna En-
try-programmet, som personalen var med och 
tog fram. I programmet utreddes hur arbetet 
på distans, på plats och hybridarbetet fungerar 
ur hela personalens perspektiv. Bolagets inter-
na rutiner kommer att preciseras under 2022 
utifrån den mottagna responsen. 

En process för utveckling av företagskulturen 
började 2020. Den drevs vidare och förstärk-
tes genom en ny personal- och förvaltnings-
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chefsroll. Mot slutet av året bilades en egen 
kulturgrupp i bolaget. Medlemmarna är 
kulturambassadörer och diskuterar konkreta 
sätt att förbättra medarbetarupplevelsen och 
företagskulturen. En aktiv dialog förs med hela 
organisationen, där det i oktober 2021 också 
genomfördes en Siqni-medarbetarundersök-
ning, som har valts ut för strategiperioden. 
Modellen för utvecklingssamtal utvecklades 
mot en ömsesidigare dialogmodell, och rekry-
terings- och introduktionsrutinerna förnyades 
och utvecklades så att de bättre motsvarar 
bolagets värderingar och mål för en utmärkt 
medarbetarupplevelse.

Bolagets incitamentssystem reformerades för 
att stödja den nya strategin, och i våras fattade 
styrelsen beslut om incitamentsmodellen för 
åren 2021–2023. Incitamentssystemet mäter 
genomförandet av strategin, årliga bolagsmål, 
socialt ansvar och teamspecifika mål. Strategi-
delen av belöningssumman läggs årligen i en 
s.k. bank och betalas ut i slutet av strategiperi-
oden våren 2024. Incitamentssystemets kost-
nadspåverkan är ca 0,15 miljoner euro, vilket 
motsvarar 4,6 % av personalkostnaderna.

Riskhantering
Bolagets nyckelrisker och riskhanteringspolicy 
granskades av bolagsstyrelsen 20.10.2021 en-
lighet med policyn. Förändringar bland bola-
gets nyckelpersoner identifierades som en ny 
nyckelrisk. Övriga nyckelrisker avser ägande 
av bolaget, fastigheters värdeminskning, uthyr-
ning av tomma lokaler, försämring i byggna-
ders tekniska kondition och inre miljö, ekono-
miskt misslyckande i en betydande investering 
eller reparationsåtgärd samt finansiering. Alla 
identifierade nyckelrisker granskas regelbun-
det, bl.a. sannolikheten för att risken realise-
ras, dess påverkan, riskhanteringsmetoder och 
förbättringsåtgärder. 

Bolagets aktier 
Bolaget har ett aktieslag och aktiekapitalets 
fördelning är följande:

Händelser efter rapportperioden

Företaget omorganiserades 1.3.2022. Den nya 
organisationen har tre enheter samt stöd-
funktionerna HR och förvaltning, ledning och 
ekonomi. 

I och med förändringen omorganiserades 
även bolagets ledningsgrupp, som fr.o.m. 
1.3.2022 består av vd Sanna Sianoja, direktör 
(fastighetstillgångarnas utveckling och fastig-
hetsledning) Aki Havia, direktör (byggande) 
Taro Malinen och direktör (kundrelationer och 
uthyrning) Jessica Örn.

2021 2020

Personal i medeltal 37 30

Personal vid periodens slut 41 32

Personalkostnader, mn euro 3,2 2,9

Nyckeltal för personal:

2021 2020

1 röst/aktie 2 520 000 st. 2 520 000 st.

Alla aktier har lika rätt till utdelning och bo-
lagets medel. Aktierna omfattas av bolagsord-
ningens inlösenklausul (11 §).
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Målet med omorganisationen är att möjliggöra 
genomförandet av bolagets strategi, kostnads-
effektiva lokallösningar och säkerställa kun-
dernas (hyresgästernas) nöjdhet. Ambitionen 
är också att minimera lokalernas vakansgrad 
genom aktiv nyuthyrning, sköta underhållet så 
att det stöder uthyrning och lokalanvändande 
samt genomföra projekten kostnadseffektivt på 
avtalad kvalitetsnivå.

Utsikter för 2022

Under 2022 förutses covid-19-pandemins direk-
ta effekter på lokalanvändandet redan minska 
och lokalerna i ökande grad återgå till daglig 
användning. Redan innan pandemin hade det 
införts olika multilokalitetsmodeller för arbete 
och undervisning, och denna utveckling inom 
lokalanvändandet kommer att fortsätta även 
efter återgången till campus. Ur ett affärsper-
spektiv ska förändringar i lokalanvändandet 
och deras effekt på bolagets portfölj kunna 
förutses tillsammans med universiteten i ett så 
tidigt skede som möjligt för att kunna minime-
ra portföljriskerna och därigenom risken för 
bolagets ägare. 

Bolaget kommer att fortsätta den aktiva dialo-
gen och de regelbundna träffarna med ägarna. 
Ett centralt tema är bolagets hyressättnings-
modell och eftersträvade justeringar av den. 
Bolaget startar en årlig värderingsprocess för 
bolagets aktie enligt den genomgång som gjor-
des med aktieägarna.

Genomförandet av bolagets strategi följs upp 
med en halvårsvis färdplan. De viktigaste åtgär-
derna som stöd för strategin är kostnadsstyr-
ning av projekten och underhållet, utveckling 
av campusteammodellen, genomförande av 
fastighetsstrategin och beskrivning av affärs-
processen samt de interna processerna och 
verksamhetsmodellerna. 

Fortsatt fastighetsportföljutveckling sker med 
campusspecifika planläggningsprojekt och fast-
ighetstransaktionsfrämjande åtgärder.

Den av styrelsen antagna upphandlingspolicyn 
integreras i affärsprocesserna så att enhetliga 
och campusoptimerade upphandlingar säk-
ras. Tioårsplanen PTS liksom investeringar på 
olika beslutsnivåer granskas i enlighet med den 
årliga investeringsnivån och investeringskrite-
rierna. 

Bland pågående investeringar slutförs renove-
ringarna av Medisiina A-C och Arcanumin i Åbo 
under 2022. Investeringar i olika projektfaser 
drivs framåt tillsammans med universiteten. De 
till investeringsvärdet största investeringarna 
i bearbetningsfasen är renoveringsprojektet 
på Ylistönrinne i Jyväskylä samt Research, ett 
renoverings- och ombyggnadsprojekt på Sähkö-
talo i Hervanta, Tammerfors. 

Ansvars- och koldioxidneutralitetsmålen för 
2030 är relevanta i bolagets verksamhet även 
under 2022. Bolagets ansvarspolicy kommer att 
behandlas i styrelsen. Indikatorerna och rap-
porteringsmodellerna för uppföljning av poli-
cyn införlivas i bolagets operativa verksamhet. 
Våren 2022 vidtas kompensationsåtgärder på 
vägen mot koldioxidneutralitet. Kartläggningen 
och införandet av egna åtgärder för att uppnå 
koldioxidneutralitetsmålet fortgår och under 
verksamhetsåret kommer utvecklingen av fos-
silfri/förnybar värmeproduktion att utredas.

Bolagets FUI-verksamhet vidareutvecklas 
och resurssättningen av den har preciserats. 
FUI-projekten fokuserar på två centrala helhet-
er för uppfyllelsen av strategiperiodens mål: 
förändringar i lokalanvändandet på campusen 
och bolagets förmåga att reagera på dessa samt 
genomförande av färdplanen för koldioxidneu-
trala campus 2030. Planerade demoprojekt för 
2022 är igång och ska bli färdiga före verksam-
hetsårets slut. Dessa projekt är Hybridtidens 
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kollaborationskuber på Uleåborgs universitet, 
Sm4rtarium på Östra Finlands universitet, 
studielandskap med balkong på Åbo universitet 
och digitalt ekosystem på Lapplands universitet. 

Projektet för kunskapsbaserad ledning är i den 
första operativa fasen och det BI-verktyg som 
togs fram 2021 används aktivt. Utöver verktyget 
utvecklas internredovisningsmodellerna genom 
en klarare prognosprocess och internredovis-
ning.

Inom HR- och förvaltningsfunktionen är den 
viktigaste pågående insatsen att stödja före-
tagskulturen, möjliggöra enhetligt chefsarbete 
och driftsätta stödsystem för organisationen. 
Bolaget kommer att precisera riktlinjerna och 
modellerna för kommunikation genom att ta 
fram en kommunikationsstrategi som stöder 
genomförandet av bolagets strategi. Förnyelsen 
av vår webbplats pågår och publiceringen sker 
under våren.

Förslag till disposition av resultat 
och utdelningsbara medel

Moderbolagets utdelningsbara medel är 
385 350 240,44 euro, varav räkenskapsperi-
odens resultat 30 764 771,24 euro. Styrelsen 
föreslår att räkenskapsperiodens resultat förs 
till vinstmedelskontot och att de utdelningsbara 
medlen disponeras enligt följande:

• i utdelning betalas 18 446 400,00 euro, vilket 
innebär 7,32 euro/aktie 

• resterande utdelningsbara medel lämnas 
kvar i eget kapital.

Väsentliga förändringar i bolagets ekonomiska 
ställning har inte skett efter räkenskapsperio-
dens slut. Bolagets likviditet är god och enligt 
styrelsens uppfattning äventyrar förslaget till 
vinstdisposition inte bolagets betalningsförmåga.
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Bokslut
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Koncernresultaträkning

euro Not 1.1–31.12.2021 1.1–31.12.2020

OMSÄTTNING 1. 176 165 648,28 170 497 654,78

Övriga rörelseintäkter 2. 1 565 060,35 3 088 558,94

Personalkostnader

Löner och arvoden 3. -2 742 973,89 -2 417 861,43

Lönebikostnader

Pensionskostnader -428 576,49 -356 268,79

Övriga lönebikostnader -64 960,10 -3 236 510,48 -13 768,67 -2 787 898,89

Avskrivningar och nedskrivningar 9., 10.

Avskrivningar enligt plan -67 228 012,33 -62 051 395,49

Nedskrivningar av tillgångar bland  
bestående aktiva

 
-3 136 071,83

 
-70 364 084,16

 
-440 084,97

 
-62 491 480,46

Övriga rörelsekostnader 5. -54 569 697,99 -56 645 463,19

Andel av intresseföretagens vinst (förlust) 11. 0,00 -252 565,89

RÖRELSEVINST 49 560 416,00 51 408 805,29

Finansiella intäkter och kostnader 7.

Ränteintäkter och finansiella intäkter

Ränteintäkter 5 148,47 -1 710,32

Övriga ränteintäkter 23 977,79 50 307,03

Räntekostnader och övriga finansiella  
kostnader

Räntekostnader -6 490 368,82 -6 002 945,45

Övriga räntekostnader och finansiella 
kostnader

-13 292 094,14 -19 753 336,70 -8 065 691,73 -14 020 040,47

VINST (FÖRLUST) FÖRE BOKSLUTSDISPOSI-
TIONER OCH SKATTER

29 807 079,30 37 388 764,82

Inkomstskatt 8. -6 029 008,87 -7 170 990,46

Minoritetsandel -20 565,77 47 545,91

RÄKENSKAPSPERIODENS VINST (FÖRLUST) 23 757 504,66 30 265 320,27
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Koncernbalansräkning aktiva

euro Not 31.12.2021 31.12.2020

BESTÅENDE AKTIVA

Immateriella tillgångar 9.

Immateriella rättigheter 0,00 19 335,09

Övriga utgifter med lång verkningstid 396 905,85 396 905,85 595 358,77 614 693,86

Materiella tillgångar 10.

Mark- och vattenområden 97 742 459,51 97 092 279,06

Byggnader och konstruktioner 1 176 283 430,65 1 148 541 480,59

Maskiner och inventarier 2 992 747,46 3 309 911,69

Övriga materiella tillgångar 6 663 336,25 6 382 834,92

Förskottsbetalningar och  
pågående nyanläggningar

 
75 311 180,42

 
1 358 993 154,29

 
115 064 334,55

 
1 370 390 840,81

Placeringar 11.

Andelar i ägarintresseföretag 0,00 0,00

Övriga placeringar 2 026 664,52 2 026 664,52 2 026 664,52 2 026 664,52

Bestående aktiva totalt 1 361 416 724,66 1 373 032 199,19

RÖRLIGA AKTIVA

Långfristiga fordringar 12.

Resultatregleringar 0,00 0,00 0,00 0,00

Kortfristiga fordringar 13.

Fordringar på intäkter av fastighet 776 288,40 308 249,05

Resultatregleringar 102 727,07 726 132,12

Övriga fordringar 21 219,53 900 235,00 654 920,82 1 689 301,99

Finansiella värdepapper 9 916 822,95 0,00

Kassa och bank 38 249 204,75 42 454 885,27

Rörliga aktiva totalt 49 066 262,70 44 144 187,26

AKTIVA TOTALT 1 410 482 987,36 1 417 176 386,45
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euro Not 31.12.2021 31.12.2020

EGET KAPITAL

Aktiekapital 252 000 000,00 252 000 000,00

Uppskrivningsfond 25 454 760,19 25 454 760,19

Fond för inbetalt fritt eget kapital 269 080 508,78 269 080 508,78

Balanserad vinst/förlust från tidigare 
räkenskapsperioder

87 870 680,00 77 689 759,73

Räkenskapsperiodens vinst/förlust 23 757 504,66 30 265 320,27

Eget kapital totalt 14. 658 163 453,63 654 490 348,97

MINORITETSANDEL 8 031 496,88 8 010 931,11

FRÄMMANDE KAPITAL

Långfristigt 15.

Masskuldebrevslån 0,00 100 000 000,00

Skulder till kreditinstitut 705 270 922,64 614 640 731,67

Latent skatteskuld 6 363 690,05 6 363 690,05

Övriga skulder 1 575 732,12 713 210 344,81 1 250 913,77 722 255 335,49

Kortfristigt 15.

Skulder till kreditinstitut 9 369 003,05 9 367 375,00

Latent skatteskuld 16. 1 047 943,13 2 620 976,14

Erhållna förskott 487 041,20 412 657,82

Leverantörsskulder 4 552 921,73 8 827 555,62

Övriga skulder 3 258 372,23 800 175,67

Resultatregleringar 12 362 410,70 31 077 692,04 10 391 030,63 32 419 770,88

Främmande kapital totalt 744 288 036,85 754 675 106,37

PASSIVA TOTALT 1 410 482 987,36 1 417 176 386,45

Koncernbalansräkning passiva
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euro Not 1.1–31.12.2021 1.1–31.12.2020

Kassaflödet i verksamheten

Rörelsevinst 49 560 416,00 51 408 805,29

Avskrivningar enligt plan och nedskrivningar 70 364 084,16 62 491 480,46

Övriga justeringar utan betalningstransaktion 0,00 252 565,89

Förändring av rörelsekapital 1. -1 079 592,46 5 436 631,01

Erhållna räntor 29 126,26 48 596,71

Räntebetalningar -4 873 939,66 -3 895 594,57

Övriga finansiella poster -13 292 094,14 -8 065 691,73

Skattebetalningar -6 795 667,12 -7 308 000,00

Kassaflödet i verksamheten totalt 93 912 333,04 100 368 793,06

Kassaflödet från investeringar

Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -63 229 609,63 -94 470 761,46

Intäkter från avyttring av materiella och  
immateriella tillgångar

4 481 000,00 2 198 500,00

Investeringar i placeringar 0,00 -1 563 649,99

Intäkter från avyttring av placeringar 0,00 5 270 246,83

Kassaflödet från investeringar -58 748 609,63 -88 565 664,62

Kassaflödet från finansiering

Uttag/återbetalning av långfristiga lån -47 904,27 79 954 530,53

Uttag/återbetalning av kortfristiga lån -9 320 276,71 -44 560 000,00

Dividendbetalningar -20 084 400,00 -18 900 000,00

Kassaflödet från finansiering -29 452 580,98 16 494 530,53

Förändring av finansiella medel 5 711 142,43 28 297 658,97

Finansiella medel i början av perioden 42 454 885,27 14 157 226,30

Finansiella medel i slutet av perioden 48 166 027,70 42 454 885,27

Noter till kassaflödesanalysen

1. Specificerad förändring av nettorörelsekapitalet

Förändring av långfristiga fordringar 0,00 0,00

Förändring av kortfristiga fordringar 789 066,99 3 804 350,84

Förändring av långfristiga räntefria skulder 324 818,35 0,00

Förändring av kortfristiga räntefria skulder -2 193 477,80 1 632 280,17

Totalt -1 079 592,46 5 436 631,01

Koncernens kassaflödesanalys
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NOTER TILL KONCERNRESULTATRÄKNINGEN:                                     euro             1.1–31.12.2021 1.1–31.12.2020

1. Omsättning

Hyror och arrenden 174 213 724,41 168 804 898,74

Serviceintäkter 1 951 923,87 1 692 756,04

Totalt 176 165 648,28 170 497 654,78

Geografiskt skapas koncernens omsättning i Finland.

2. Övriga rörelseintäkter

Vinster från försäljning av anläggningstillgångar 1 026 430,05 565 817,91

Erhållna bidrag 0,00 121 848,02

Övriga intäkter 538 630,30 2 400 893,01

Totalt 1 565 060,35 3 088 558,94

3. Personalkostnader och antalet anställda

Löner och arvoden 2 742 973,89 2 417 861,43

Pensionskostnader 428 576,49 356 268,79

Övriga lönebikostnader 64 960,10 13 768,67

Totalt 3 236 510,48 2 787 898,89

Löner och arvoden till styrelseledamöter och verkställande  
direktör under räkenskapsperioden

251 378,82 340 360,43

Antalet anställda i medeltal under räkenskapsperioden 37 30

Antalet anställda i slutet av räkenskapsperioden 41 32

4. Avskrivningar och nedskrivningar

Beskrivs närmare i noterna 9 och 10

I övriga rörelseintäkter ingår främst försäljningsvinster från 
fastighetsaffärer på Åbo- och Rovaniemicampusen. 

Koncernens noter
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 euro      1.1–31.12.2021 1.1–31.12.2020

5. Övriga rörelsekostnader

Förvaltning 5 092 265,01 5 968 952,46

Drift och underhåll 9 784 510,03 10 039 082,59

Skötsel av gårdsområden 2 160 155,01 1 866 043,45

Städning 535 048,47 270 023,05

Värme 12 436 645,29 9 716 137,22

Vatten och avloppsvatten 830 850,32 1 109 114,17

El och gas 1 541 128,75 1 111 827,69

Avfallshantering 599 088,40 644 284,44

Skadeförsäkringar 209 458,13 207 674,57

Hyror 729 296,07 1 050 037,38

Fastighetsskatt 12 928 858,85 12 350 975,81

Reparationer 7 337 416,69 10 695 694,39

Erhållna ersättningar och bidrag 0,00 -2 314,84

Övriga skötselkostnader 384 976,97 1 617 930,81

Totalt 54 569 697,99 56 645 463,19

6. Revisorsarvoden

Revisionssammanslutningen KPMG Oy Ab

Revisionsarvoden 33 904,08 33 109,60

Skatterådgivning 9 994,00 9 270,00

Övriga sakkunnigarvoden 15 341,75 62 252,50

Totalt 59 239,83 104 632,10

7. Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter 5 148,47 -1 710,32

Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter 23 977,79 50 307,03

Totalt 29 126,26 48 596,71

Räntekostnader 6 490 368,82 6 002 945,45

Övriga räntekostnader och finansiella kostnader 13 292 094,14 8 065 691,73

Totalt 19 782 462,96 14 068 637,18

Finansiella intäkter och kostnader totalt -19 753 336,70 -14 020 040,47

8. Inkomstskatt

Inkomstskatt av ordinarie verksamhet 7 602 041,88 8 240 207,29

Förändring av latent skatt -1 573 033,01 -1 069 216,83

Totalt 6 029 008,87 7 170 990,46
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NOTER TILL BALANSRÄKNINGENS AKTIVA:       

9. Immateriella tillgångar 

År 2021, euro Immateriella 
rättigheter

Övriga utgifter med 
lång verkningstid

Totalt  
31.12.2021

Anskaffningsutgift 1.1.2021 19 335,09 2 886 179,70 2 905 514,79

Ökningar under räkenskapsperioden 0,00 0,00 0,00

Minskningar under räkenskapsperioden -19 335,09 0,00 -19 335,09

0,00 2 886 179,70 2 886 179,70

Ackumulerade avskrivningar 1.1.2021 0,00 -2 290 820,93 -2 290 820,93

Räkenskapsperiodens avskrivningar 0,00 -198 452,92 -198 452,92

Ackumulerade avskrivningar 31.12.2021 0,00 -2 489 273,85 -2 489 273,85

Bokföringsvärde 31.12.2021 0,00 396 905,85 396 905,85

År 2020, euro Immateriella 
rättigheter

Övriga utgifter med 
lång verkningstid

Totalt  
31.12.2020

Anskaffningsutgift 1.1.2020 0,00 3 748 385,26 3 748 385,26

Ökningar under räkenskapsperioden 19 335,09 0,00 19 335,09

Minskningar under räkenskapsperioden 0,00 -862 205,56 -862 205,56

19 335,09 2 886 179,70 2 905 514,79

Ackumulerade avskrivningar 1.1.2020 0,00 -1 787 893,27 -1 787 893,27

Räkenskapsperiodens avskrivningar 0,00 -502 927,66 -502 927,66

Ackumulerade avskrivningar 31.12.2020 0,00 -2 290 820,93 -2 290 820,93

Bokföringsvärde 31.12.2020 19 335,09 595 358,77 614 693,86
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10. Materiella tillgångar

År 2021, euro Mark- och  
vattenområden

Byggnader och 
konstruktioner

Maskiner och 
inventarier

Övriga materi-
ella tillgångar

Pågående  
nyanläggningar

Totalt  
31.12.2021

Anskaffningsutgift 1.1.2021 65 273 828,82 1 683 670 865,07 6 109 315,49 10 737 578,36 115 064 334,55 1 880 855 922,29

Överföringar mellan poster 406 723,22 99 280 720,82 157 604,60 1 372 557,95 -100 972 280,03 245 326,56

Ökningar under  
räkenskapsperioden

679 919,01 27 459,02 50 804,16 0,00 61 219 125,90 61 977 308,09

Minskningar under  
räkenskapsperioden

-436 461,78 -3 018 135,02 -93,15 0,00 0,00 -3 454 689,95

Anskaffningsutgift 31.12.2021 65 924 009,27 1 779 960 909,89 6 317 631,10 12 110 136,31 75 311 180,42 1 939 623 866,99

Ackumulerade avskrivningar 
1.1.2021

0,00 -535 129 384,46 -2 799 403,80 -4 354 743,44 0,00 -542 283 531,70

Räkenskapsperiodens  
avskrivningar

0,00 -65 412 022,95 -525 479,84 -1 092 056,62 0,00 -67 029 559,41

Nedskrivningar 0,00 -3 136 071,83 0,00 0,00 0,00 -3 136 071,83

Ackumulerade avskrivningar 
31.12.2021

0,00 -603 677 479,24 -3 324 883,64 -5 446 800,06 0,00 -612 449 162,94

Uppskrivningar 31 818 450,24 0,00 0,00 0,00 0,00 31 818 450,24

Bokföringsvärde 31.12.2021 97 742 459,51 1 176 283 430,65 2 992 747,46 6 663 336,25 75 311 180,42 1 358 993 154,29

År 2020, euro Mark- och  
vattenområden

Byggnader och 
konstruktioner

Maskiner och 
inventarier

Övriga materi-
ella tillgångar

Pågående  
nyanläggningar

Totalt  
31.12.2020

Anskaffningsutgift 1.1.2020 63 802 214,16 1 594 243 946,35 5 950 414,56 8 000 108,93 115 744 658,75 1 787 741 342,75

Överföringar mellan poster 61 980,00 91 437 752,76 158 877,33 2 737 850,30 -94 898 227,70 -501 767,31

Ökningar under  
räkenskapsperioden

1 610 690,00 346 189,35 23,60 0,00 94 217 903,50 96 174 806,45

Minskningar under  
räkenskapsperioden

-201 055,34 -2 357 023,39 0,00 -380,87 0,00 -2 558 459,60

Anskaffningsutgift 31.12.2020 65 273 828,82 1 683 670 865,07 6 109 315,49 10 737 578,36 115 064 334,55 1 880 855 922,29

Ackumulerade avskrivningar 
1.1.2020

0,00 -474 446 999,54 -2 291 126,88 -3 556 852,48 0,00 -480 294 978,90

Räkenskapsperiodens  
avskrivningar

0,00 -60 250 210,26 -500 366,61 -797 890,96 0,00 -61 548 467,83

Nedskrivningar 0,00 -432 174,66 -7 910,31 0,00 0,00 -440 084,97

Ackumulerade avskrivningar 
31.12.2020

0,00 -535 129 384,46 -2 799 403,80 -4 354 743,44 0,00 -542 283 531,70

Uppskrivningar 31 818 450,24 0,00 0,00 0,00 0,00 31 818 450,24

Bokföringsvärde 31.12.2020 97 092 279,06 1 148 541 480,61 3 309 911,69 6 382 834,92 115 064 334,55 1 370 390 840,83

Balansposten Mark- och vattenområden i materiella tillgångar under bestående aktiva inkluderar uppskrivningar av markområden som bolaget 
äger, totalt 31 818 450,24 euro. Uppskrivningsbeloppet baseras på ett utlåtande om markområdenas sannolika överlåtelsepris från en oberoende 
utomstående sakkunnig. Som värderingsmetod tillämpas mervärdet av outnyttjad byggrätt. Den latenta skatten för uppskrivningarna utgör  
6 363 690,05 euro. För markområden har det inte skett några värdeförändrande utvecklingsåtgärder under räkenskapsperioden, så företagsled-
ningens uppskrivningsbaserade värdering har inte ändrats.
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11. Placeringar

År 2021, euro Andelar i 
 intressebolag

Övriga  
placeringar

Totalt 
31.12.2021

Anskaffningsutgift 1.1.2021 0,00 2 026 664,52 2 026 664,52

Andel av räkenskapsperiodens resultat 0,00 0,00 0,00

Minskningar under räkenskapsperioden 0,00 0,00 0,00

Anskaffningsutgift 31.12.2021 0,00 2 026 664,52 2 026 664,52

Nedskrivningar 0,00 0,00 0,00

Ackumulerade nedskrivningar 31.12.2021 0,00 0,00 0,00

Bokföringsvärde 31.12.2021 0,00 2 026 664,52 2 026 664,52

År 2020, euro Andelar i  
intressebolag

Övriga  
placeringar

Totalt 
31.12.2020

Anskaffningsutgift 1.1.2020 3 959 162,73 2 026 664,52 5 985 827,25

Andel av räkenskapsperiodens resultat -252 565,89 0,00 -252 565,89

Minskningar under räkenskapsperioden -3 706 596,84 0,00 -3 706 596,84

Anskaffningsutgift 31.12.2020 0,00 2 026 664,52 2 026 664,52

Nedskrivningar 0,00 0,00 0,00

Ackumulerade nedskrivningar 31.12.2020 0,00 0,00 0,00

Bokföringsvärde 31.12.2020 0,00 2 026 664,52 2 026 664,52

Aktier och andelar i koncernföretag 31.12.2021 Andel %

Kiinteistö Oy Bioteknia 71,49 %

Kiinteistö Oy Kuopion Studentia 56,23 %

Kiinteistö Oy Arctic Centre 50 %

Alla koncernbolag har konsoliderats i koncernbokslutet.

Övriga innehav 31.12.2021 Andel %

Kiinteistö Oy Kuopion Teknia 18,42 %

Koncernen avyttrade sina aktier i Kiinteistö Oy F-Medi under räkenskapsperioden 2020.  
Hela innehavet (24,66 % av aktierna i bolaget) såldes vid affären.
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euro 1.1–31.12.2021 1.1–31.12.2020

12. Långfristiga fordringar            

Resultatregleringar 0,00 0,00

Totalt 0,00 0,00

13. Kortfristiga fordringar

Fordringar på intäkter av fastighet 776 288,40 308 249,05

Resultatregleringar 102 727,07 726 132,12

Övriga fordringar 21 219,53 654 920,82

Totalt 900 235,00 1 689 301,99

Väsentliga resultatregleringsposter

Periodiserade hyror 0,00 233 450,00

Övriga resultatregleringsposter 102 727,07 492 682,12

Totalt 102 727,07 726 132,12

NOTER TILL BALANSRÄKNINGENS PASSIVA:                            euro 1.1–31.12.2021 1.1–31.12.2020

14. Specifikation av eget kapital

Aktiekapital 31.12. 252 000 000,00 252 000 000,00

Uppskrivningsfond 1.1. 0,00 0,00

Uppskrivning av bestående passiva 25 454 760,19 25 454 760,19

Uppskrivningsfond 31.12. 25 454 760,19 25 454 760,19

Bundet eget kapital totalt 277 454 760,19 277 454 760,19

Fond för inbetalt fritt eget kapital 31.12. 269 080 508,78 269 080 508,78

Balanserade vinstmedel 1.1. 107 955 080,00 96 589 759,73

Moderbolagets dividendbetalning -20 084 400,00 -18 900 000,00

Räkenskapsperiodens resultat 23 757 504,66 30 265 320,27

Balanserade vinstmedel 31.12. 111 628 184,66 107 955 080,00

Fritt eget kapital totalt 380 708 693,44 377 035 588,78

Eget kapital totalt 658 163 453,63 654 490 348,97

Minoritetsandel 1.1. 8 010 931,11 8 058 477,02

Minoritetsandel av räkenskapsperiodens resultat 20 565,77 -47 545,91

Minoritetsandel 31.12. 8 031 496,88 8 010 931,11

Eget kapital och minoritetsandel totalt 666 194 950,51 662 501 280,08
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euro 1.1–31.12.2021 1.1–31.12.2020

15. Främmande kapital

Långfristigt främmande kapital

Långfristigt räntebarande främmande kapital

Masskuldebrevslån 0,00 100 000 000,00

Skulder till kreditinstitut 705 270 922,64 614 640 731,67

Totalt 705 270 922,64 714 640 731,67

Långfristigt räntefritt främmande kapital

Latent skatteskuld 6 363 690,05 0,00

Övriga skulder 1 575 732,12 1 250 913,77

Totalt 7 939 422,17 1 250 913,77

Långfristigt främmande kapital totalt 713 210 344,81 715 891 645,44

Skulder som förfaller till betalning efter mer än fem år

Skulder till kreditinstitut 507 828 571,44 377 167 176,20

Totalt 507 828 571,44 377 167 176,20

Kortfristigt främmande kapital

Kortfristigt räntebarande främmande kapital

Skulder till kreditinstitut 9 369 003,05 9 367 375,00

Totalt 9 369 003,05 9 367 375,00

Kortfristigt räntefritt främmande kapital

Latent skatteskuld 1 047 943,13 2 620 976,14

Erhållna förskott 487 041,20 412 657,82

Leverantörsskulder 4 552 921,73 8 827 555,62

Övriga kortfristiga skulder 3 258 372,23 800 175,67

Resultatregleringar 12 362 410,70 10 391 030,63

Totalt 21 708 688,99 23 052 395,88

Kortfristigt främmande kapital totalt 31 077 692,04 32 419 770,88

Väsentliga resultatregleringsposter

Räntor och finansiella poster 2 591 429,16 2 107 350,89

Inkomstskatt 806 374,76 932 207,29

Fastighetsskatt 6 377 883,07 6 164 205,24

Övriga 2 586 723,71 1 187 267,21

Totalt 12 362 410,70 10 391 030,63

Finansiella limiter

Checkräkningslimiter 2 550 000,00 2 550 000,00

Outnyttjad del av checkräkningslimiterna 2 550 000,00 2 550 000,00

I slutet av 2021 gjorde bolaget en lånerefinansiering på totalt 485 miljoner euro. Då ersattes bl.a. en grön 
obligation på 100 miljoner euro, emitterad 2018, med ett banklån. Hela refinansieringen är grön finansiering 
och lånen har sedvanliga covenant-villkor.
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euro 31.12.2021

Löptidsfördelning av räntebärande skulder

År då lånen förfaller

2022 9 369 003,05

2023 9 367 904,76

2024 109 367 904,76

2025 39 367 904,76

2026 39 338 636,92

2027 74 321 904,76

2028 34 321 904,76

2029 136 041 904,76

2030 4 761 904,76

2031 25 380 952,38

2032 105 000 000,00

2033 128 000 000,00

Totalt 714 639 925,69

Valutafördelning av räntebärande skulder 31.12.2021

EUR 714 639 925,69

Totalt 714 639 925,69

euro 1.1–31.12.2021 1.1–31.12.2020

16. Latenta skatteskulder och -fordringar   

Latent skatteskuld i koncernbalansräkningen

Av ackumulerad avskrivningsdifferens 1 047 943,13 2 620 976,14

Av markområdesuppskrivningar 6 363 690,05 6 363 690,05

Totalt 7 411 633,18 8 984 666,19

17. Derivatavtal

Räntederivat

Ränteswappar, nominellt kapitalbelopp 352 619 047,62 405 000 000,00

Ränteswappar, verkligt värde -23 985 502,61 -37 693 152,79
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Produkt Löptid Nominellt  
lånebelopp  

euro

Säkringstid Nominellt  
avtalsbelopp 

euro

Avtalets 
marknadsvärde 

31.12.2021 
euro

Ränteswap 23.11.2021–25.11.2031 150 000 000,00 08.12.2021–
25.11.2031

150 000 000,00 4 219 480,00 
- 15 431 941,00

Ränteswap 15.02.2016–15.11.2029 60 000 000,00 15.02.2019–15.2.2026 60 000 000,00 - 2 781 664,00

Ränteswap 20.08.2014–20.8.2026 30 000 000,00 20.08.2019–20.8.2026 30 000 000,00 - 75 887,00 
-869 289,00

Ränteswap 14.01.2015–14.1.2027 40 000 000,00 21.10.2015–14.1.2027 40 000 000,00 -86 991,01 
- 4 149 618,94

Ränteswap 03.11.2015–3.11.2027 25 000 000,00 03.11.2015–3.2.2027 25 000 000,00 -43 012,49 
- 2 593 753,17

Ränteswap 22.04.2016–22.4.2028 25 000 000,00 22.07.2019–24.4.2028 25 000 000,00 57 447,00 
- 1 223 433,00

Ränteswap 22.05.2017–13.5.2031 22 619 047,62 13.11.2019–13.5.2031 22 619 047,62 71 348,00 
-1 078 188,00

TOTALT 352 619 047,62 352 619 047,62 -23 985 502,61

Ränteswappar för skydd mot ränterisken i långfristiga lån har inte tagits upp i balansräkningen utan redovisas i noterna till bokslutet. 

Bankens värderingar har tillämpats som verkligt värde på swapparna. Kassaflödena från derivatavtalen uppstår samtidigt med lå-
nens ränteflöden. Skyddet av ett enskilt lån kan vara uppdelat i flera perioder men dock så att det inte överskrider lånets giltighetstid.
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Justeringsansvar för mervärdesskatt i fastighetsinvesteringar                                                                

Avdragen mervärdesskatt i ombyggnadsinvesteringar, ansvar enligt 120 §  
i mervärdesskattelagen:

10 års justeringsperiod 98 655 584,66 93 744 904,75

Företagets viktigaste lånevillkor, covenants

De viktigaste lånevillkoren i bolagets skulder till kreditinstitut är förbundna med källorna till hyreskassaflödet från de ställda 
säkerheterna (fastigheterna), betydande förändringar i bolagets ägarstruktur och andelen eget kapital.

Övriga förpliktelser

Skyddsansvar

I fastighetstillgångar som tjänar universitetsverksamhet och förvärvats av bolaget genom apport eller köp ingår byggnader och om-
råden som skyddas med stöd av naturvårdslagen (1096/1996) eller förordningen om skydd för staten tillhöriga byggnader (480/85) 
eller något annat avtal. Bolaget har förbundit sig att följa det som föreskrivits, beslutats eller avtalats om skyddet av varje fastighet 
eller skyddsområde som berörs.  

euro 1.1–31.12.2021 1.1–31.12.2020

18. Säkerheter och ansvarsförbindelser 

Skulder med fastighetsinteckning som säkerhet 

Skulder till kreditinstitut 714 639 925,69  499 008 106,67  

Inteckningar 1 081 768 000,00  854 118 000,00  

Erhållna bankgarantier 150 000 000,00  150 000 000,00  

Lån med erhållna bankgarantier redovisas under posten Skulder till kreditinstitut.  
Fastighetsinteckningar för garantierna redovisas under posten Inteckningar.

Egna pantbrevsinnehav 331 420 697,82  234 945 926,01  

Leasingavtalsförpliktelser

Betalning under nästa år 192 952,97 237 139,78

Betalning senare 202 809,51 277 993,14

Totalt 395 762,48 515 132,92
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Grunduppgifter om företaget

Finlands Universitetsfastigheter fokuserar på 
att förvalta, utveckla och hyra ut sina fastig-
heter och lokaler främst till forsknings- och 
undervisningsverksamhet, och sådan företags-
verksamhet som stöder denna, i syfte att trygga 
universitetens verksamhet på lång sikt. 

Koncernens moderbolag är Finlands Universi-
tetsfastigheter Ab, ett finländskt aktiebolag med 
hemort i Tammerfors. Finlands Universitets-
fastigheter Ab:s adress är Korkeakoulunkatu 1, 
33720 Tampere.

Grund för upprättandet

Koncernens och moderbolagets bokslut har 
upprättas i enlighet med den finska bokfö-
ringslagen och -förordningen (FAS) samt aktie-
bolagslagen.

Det är fråga om moderbolagets och koncernens 
trettonde räkenskapsperiod. Bolagets ordinarie 
verksamhet har inletts 2010. 

Koncernförhållanden

Finlands Universitetsfastigheter Ab ingick i 
Senatfastigheterkoncernen t.o.m. 31.12.2009. 
Finlands Universitetsfastigheter Ab har varit 
Senatfastigheters intressebolag sedan 2010 ef-
ter det att staten hade överlåtit 2/3 av bolagets 
aktier till tio universitet utanför huvudstadsre-
gionen.

Finlands Universitetsfastigheter Ab utgör 
själv koncernens moderbolag. Koncernen har 
tre dotterbolag. Aktieinnehavet i koncernens 

intressebolag Kiinteistö Oy F-Medi såldes 
11.12.2020. Dotter- och intressebolagen kon-
soliderades första gången i Finlands Universi-
tetsfastigheters koncernbokslut per 31.12.2009. 
Det av Finlands Universitetsfastigheter helägda 
dotterbolaget Oy Turun Kasarmialue fusionera-
des med moderbolaget 30.9.2011. 

Principer för upprättande av koncernbok-
slutet

Koncernbokslutet har upprättats enligt för-
värvsmetoden. Skillnaden mellan utgiften för 
dotterbolagsförvärven och andelen eget kapital 
motsvarande dessa förvärv har i sin helhet 
hänförts till byggnaderna. 

Poster hänförda till byggnaderna skrivs av en-
ligt avskrivningsplanen för den berörda anlägg-
ningstillgångsposten.

Koncerninterna transaktioner, ömsesidiga ford-
ringar och skulder liksom intern vinstdelning 
har eliminerats. Minoritetsandelarna är skilda 
från koncernens eget kapital och resultat samt 
redovisas i en egen post.

Intressebolag konsolideras genom kapitalan-
delsmetoden.

Värderings- och periodiseringsprinciper

Omsättning och övriga rörelseintäkter

Omsättningen består främst av lokalhyror och 
serviceintäkter. Intäkter bokförs när en presta-
tion har överlåtits. 

Vinster från försäljning av anläggningstillgång-
ar redovisas under övriga rörelseintäkter.

Principer för upprättande av koncernens och moderbolagets 
bokslut
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Värdering av anläggningstillgångar

Immateriella och materiella tillgångar värderas 
till den ursprungliga anskaffningsutgiften och 
skrivs av under deras ekonomiska livslängd en-
ligt en på förhand upprättad avskrivningsplan.

Avskrivningar redovisas i resultaträkningen 
under avskrivningar enligt plan. Avskrivning-
arna baseras på uppskattad ekonomisk livs-
längd och består av följande:

Koncernaktiva har hänförts till byggnader och 
skrivs av enligt byggnadens avskrivningsplan.

Om det sannolika överlåtelsepriset för ett 
markområde på bokslutsdagen varaktigt är 
väsentligt högre än den ursprungliga anskaff-
ningsutgiften kan det göras en uppskrivning. 
Värderingen av ett markområde som är före-
mål för uppskrivning baseras på ett utlåtande 
från en utomstående sakkunnig. 
 
Placeringar

Moderbolagets placeringar innefattar aktier i 
dotterbolag och ägarintresseföretag samt lån 
till företag i samma koncern. Placeringarna har 
i balansräkningen värderats till anskaffningsut-
giften.  
 
FoU-utgifter

Forskningsutgifter bokförs som årskostnader. 
Byggprojektutgifter av utvecklingskaraktär ak-
tiveras då det tekniska genomförandet av pro-
jektet har säkerställts och projektet konstateras 
generera intäkter i flera år. I övrigt bokförs 
utvecklingsutgifter som årskostnader.

Finansiella medel och skulder och derivatavtal

Finansiella medel och räntefria skulder har 
bokförts till anskaffningsvärdet. Räntekostna-
der periodiseras över lånets löptid.

Ränteswappar för att skydda långfristiga lån 
mot ränterisken har inte tagits upp i balansräk-
ningen utan redovisas i noterna till bokslutet. 

Då ränteswapparna förnyades i samband med 
refinansieringen uppstod det avvecklingskost-
nader. Poster som rör de nya avtalen har be-
aktats i de nya ränteswapparnas avtalsvillkor. 
Kostnader från de avslutade ränteswapparna 
periodiseras över deras ursprungliga löptid, 
och kostnader som rör de nya swapparna 
bokförs som en del av avtalets räntekostnader. 
Ränteflödenas nettobelopp tas upp i resulta-
träkningens finansiella poster.   
   
Inkomstskatt

Direkta inkomstskatter som hör till räkenskaps-
perioden har periodiserats och tagits upp i 
resultaträkningen. Räkenskapsperioden 2020 
redovisades en latent skatteskuld på  
6 363 690,05 euro under eget kapital för gjorda 
uppskrivningar. Koncernbokslutet visar den 
latenta skatteskulden för moderbolagets och 
dotterbolagens ackumulerade avskrivnings-
differenser. Någon latent skattefordran för 
dotterbolagens innestående avskrivningar i 
beskattningen har inte beräknats eftersom ett 
framtida utnyttjande av dem är osäkert. Laten-
ta skatteskulder och -fordringar har tagits upp i 
balansräkningen. 

 
Övriga principer  

Personalens pensionsskydd har ordnats genom 
försäkring i ett pensionsförsäkringsbolag och 
försäkringspremierna har kostnadsförts i pro-
portion till lönerna.    

Goodwill 10 år

Immateriella rättigheter 3 år

Övriga utgifter med lång verkningstid 5 år

Byggnader 25–30 år

Konstruktioner 15 år

Maskiner och inventarier 7–10 år

Övriga materiella tillgångar 10 år
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Andel eget kapital, %  = 100 x 

Avkastning på sysselsatt kapital, % (ROI) = 100 x 

Avkastning på eget kapital, % (ROE) = 100 x 

Uthyrningsgrad, %    = 100 x 

Räntetäckning    =   

Eget kapital + minoritetsandel

Balansomslutning – erhållna förskott

Räkenskapsperiodens resultat + finansiella kostnader

Balansomslutning – räntefria skulder  
(medelvärde för början och slutet av räkenskapsperioden)

Räkenskapsperiodens resultat

Eget kapital (medelvärde för början och slutet av räkenskapsperioden) 
+ minoritetsandel

Uthyrd yta

Uthyrningsbar yta

Rörelseresultat efter avskrivningar  
(rörelsevinst + avskrivningar enligt plan + nedskrivningar)

Räntekostnader enligt faktureringsprincipen

Ackumulerad avskrivningsdifferens och förändring av denna vid beräkning av moderbolagets nyckeltal har 
delats upp i eget kapital/räkenskapsperiodens resultat och latent skatteskuld.

Nyckeltalsformler
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Moderbolagets resultaträkning

euro Not 1.1–31.12.2021 1.1–31.12.2020

OMSÄTTNING  1. 175 325 715,90 169 704 526,81

Övriga rörelseintäkter 2. 1 568 406,03 1 518 908,95

Personalkostnader 3.

Löner och arvoden -2 740 423,89 -2 413 761,43

Lönebikostnader

Pensionskostnader -428 576,49 -356 268,79

Övriga lönebikostnader -64 960,10 -3 233 960,48 -13 768,67 -2 783 798,89

Avskrivningar och nedskrivningar 9., 10.

Avskrivningar enligt plan -66 476 030,28 -61 280 571,23

Nedskrivningar av tillgångar bland  
bestående aktiva

 
-3 136 071,83

 
-69 612 102,11

 
-440 084,97

 
-61 720 656,20

Övriga rörelsekostnader 5. -53 773 539,45 -56 285 656,91

RÖRELSEVINST 50 274 519,89 50 433 323,76

Finansiella intäkter och kostnader 7.

Ränteintäkter och finansiella intäkter

Ränteintäkter 5 148,47 4 511,95

Ränteintäkter från koncernföretag 0,00 -3 102,63

Övriga ränteintäkter 0,00 50,00

Räntekostnader och övriga finansiella  
kostnader

Räntekostnader -6 486 373,68 -5 997 782,45

Övriga räntekostnader och finansiella 
kostnader

-13 291 646,62 -19 772 871,83 -8 064 793,49 -14 061 116,62

VINST (FÖRLUST) FÖRE BOKSLUTSDISPOSI-
TIONER OCH SKATTER

 
30 501 648,06

 
36 372 207,14

Bokslutsdispositioner

Förändring av avskrivningsdifferens 7 865 165,06 5 346 084,13

Inkomstskatt 8. -7 602 041,88 -8 240 207,29

RÄKENSKAPSPERIODENS VINST (FÖRLUST) 30 764 771,24 33 478 083,98
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euro Not 31.12.2021 31.12.2020

BESTÅENDE AKTIVA

Immateriella tillgångar 9.

Immateriella rättigheter 0,00 100 137,41

Övriga utgifter med lång verkningstid 396 905,85 396 905,85 595 358,77 695 496,18

Materiella tillgångar 10.

Mark- och vattenområden 97 558 681,39 96 908 500,94

Byggnader och konstruktioner 1 163 090 120,63 1 134 515 386,20

Maskiner och inventarier 2 285 877,17 2 603 041,40

Övriga materiella tillgångar 6 643 836,70 6 363 335,37

Förskottsbetalningar och pågående 
nyanläggningar

 
75 311 180,42

 
1 344 889 696,31

 
115 064 334,55

 
1 355 454 598,46

Placeringar 11.

Andeler i koncernföretag 14 679 757,34 14 679 757,34

Övriga placeringar 2 018 255,12 16 698 012,46 2 018 255,12 16 698 012,46

Bestående aktiva totalt  1 361 984 614,62 1 372 848 107,10

RÖRLIGA AKTIVA

Långfristiga fordringar 12.

Resultatregleringar 0,00 0,00 0,00 0,00

Kortfristiga fordringar 13.

Fordringar på intäkter av fastighet 775 086,42 244 632,96

Resultatregleringar 63 975,34 706 709,47

Övriga fordringar 0,00 839 061,76 596 655,40 1 547 997,83

Finansiella värdepapper 9 916 822,95 0,00

Kassa och bank 38 140 432,00 42 332 824,39

Rörliga aktiva totalt 48 896 316,71 43 880 822,22

AKTIVA TOTALT 1 410 880 931,33 1 416 728 929,32

Moderbolagets balansräkning aktiva
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Moderbolagets balansräkning passiva

euro Not 31.12.2021 31.12.2020

EGET KAPITAL

Aktiekapital 252 000 000,00 252 000 000,00

Uppskrivningsfond 25 454 760,19 25 454 760,19

Fond för inbetalt fritt eget kapital 269 080 508,78 269 080 508,78

Balanserad vinst/förlust från tidigare 
räkenskapsperioder

85 504 960,42 72 111 276,44

Räkenskapsperiodens vinst/förlust 30 764 771,24 33 478 083,98

Eget kapital totalt 14. 662 805 000,63 652 124 629,39

ACKUMULERADE BOKSLUTSDIS- 
POSITIONER

Avskrivningsdifferens 5 239 715,62 13 104 880,68

FRÄMMANDE KAPITAL

Långfristigt 15.

Masskuldebrevslån 0,00 100 000 000,00

Skulder till kreditinstitut 705 116 190,48 614 438 095,24

Latent skatteskuld 16. 6 363 690,05 6 363 690,05

Övriga skulder 1 575 732,12 713 055 612,65 1 250 913,77 722 052 699,06

Kortfristigt 15.

Skulder till kreditinstitut 9 321 904,76 9 321 904,76

Erhållna förskott 486 973,20 412 589,82

Leverantörsskulder 4 375 630,98 8 614 028,02

Övriga skulder 3 246 505,87 707 406,96

Resultatregleringar 12 349 587,62 29 780 602,43 10 390 790,63 29 446 720,19

Främmande kapital totalt 742 836 215,08 751 499 419,25

PASSIVA TOTALT 1 410 880 931,33 1 416 728 929,32
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euro Not 1.1–31.12.2021 1.1–31.12.2020

Kassaflödet i verksamheten

Rörelsevinst 50 274 519,89 50 433 323,76

Avskrivningar enligt plan 69 612 102,11 61 720 656,20

Förändring av rörelsekapital 1. -1 055 167,26 5 346 482,79

Erhållna räntor 2. 5 148,47 1 459,32

Räntebetalningar 3. -4 869 944,52 -3 890 431,56

Övriga finansiella poster -13 291 646,62 -8 064 793,49

Skattebetalningar -6 795 667,12 -7 308 000,00

Kassaflödet i verksamheten totalt 93 879 344,95 98 238 697,02

Kassaflödet från investeringar

Investeringar i materiella och immateriella tillgångar 4. -63 229 609,63 -94 470 761,46

Intäkter från avyttring av materiella och immateriella tillgångar 4 481 000,00 2 198 500,00

Beviljade lån 0,00 90 500,00

Investeringar i placeringar 0,00 506 230,00

Intäkter från avyttring av placeringar 0,00 5 270 246,83

Kassaflödet från investeringar -58 748 609,63 -86 405 284,63

Kassaflödet från finansiering

Uttag/återbetalning av långfristiga lån 0,00 80 000 000,00

Uttag/återbetalning av kortfristiga lån -9 321 904,76 -44 560 000,00

Dividendbetalningar -20 084 400,00 -18 900 000,00

Kassaflödet från finansiering -29 406 304,76 16 540 000,00

Förändring av finansiella medel 5 724 430,56 28 373 412,39

Finansiella medel i början av räkenskapsperioden 42 332 824,39 13 959 412,00

Finansiella medel i slutet av perioden 48 057 254,95 42 332 824,39

Noter till kassaflödesanalysen

1. Specificerad förändring av nettorörelsekapitalet

Förändring av långfristiga fordringar 0,00 0,00

Förändring av kortfristiga fordringar 708 936,07 3 862 556,87

Förändring av långfristiga räntefria skulder 324 818,35 0,00

Förändring av kortfristiga räntefria skulder -2 088 921,68 1 483 925,92

Totalt -1 055 167,26 5 346 482,79

2. Erhållna räntor

Ränteintäkter 5 148,47 4 511,95

Ränteintäkternas andel av resultatregleringar 0,00 0,00

Ränteintäkter från koncernföretag 0,00 -3 102,63

Övriga ränteintäkter 0,00 50,00

Totalt 5 148,47 1 459,32

Moderbolagets kassaflödesanalys
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3. Räntebetalningar

Räntekostnader -6 486 373,68 -5 997 782,45

Räntekostnadernas andel av resultatregleringar 1 616 429,16 2 107 350,89

Totalt -4 869 944,52 -3 890 431,56

4. Investeringar i materiella och immateriella tillgångar

Placeringar bland bestående aktiva netto 1.1. 16 698 012,46 22 564 989,29

Placeringar bland bestående aktiva 31.12. -16 698 012,46 -16 698 012,46

Materiella och immateriella tillgångar bland bestående aktiva 1.1. 1 356 150 094,64 1 293 780 039,14

Materiella och immateriella tillgångar bland bestående aktiva 31.12. -1 345 286 602,16 -1 324 331 644,40

Avskrivningar enligt plan -69 612 102,11 -61 720 656,20

Totalt -58 748 609,63 -86 405 284,63

Moderbolagets noter

NOTER TILL MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING:                                  euro 1.1–31.12.2021 1.1–31.12.2020

1. Omsättning

Hyror 173 604 121,21 168 241 698,80

Serviceintäkter 1 721 594,69 1 462 828,01

Totalt 175 325 715,90 169 704 526,81

Geografiskt skapas moderbolagets omsättning i Finland.

2. Övriga rörelseintäkter

Vinster från försäljning av anläggningstillgångar 1 026 430,05 565 817,91

Erhållna bidrag 0,00 121 848,02

Övriga intäkter 541 975,98 831 243,02

Totalt 1 568 406,03 1 518 908,95

3. Personalkostnader och personalantal

Löner och arvoden 2 740 423,89 2 413 761,43

Pensionskostnader 428 576,49 356 268,79

Övriga lönebikostnader 64 960,10 13 768,67

Totalt 3 233 960,48 2 783 798,89

Löner och arvoden till styrelseledamöter och verkställande direktör  
under räkenskapsperioden

248 828,82 336 260,43

Antalet anställda i medeltal under räkenskapsperioden 37 30

Antalet anställda i slutet av räkenskapsperioden 41 32

4. Avskrivningar och nedskrivningar

Beskrivs närmare i noterna 9 och 10

I övriga rörelseintäkter ingår främst försäljningsvinster från fastighetsaffärer på 
Åbo- och Rovaniemicampusen.

                          euro 1.1–31.12.2021 1.1–31.12.2020
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euro 1.1–31.12.2021 1.1–31.12.2020

5. Övriga rörelsekostnader

Förvaltning 5 022 333,21 5 901 466,82

Drift och underhåll 9 599 908,34 9 854 315,07

Skötsel av gårdsområden 2 133 669,06 1 842 302,50

Städning 501 966,74 232 898,79

Värme 12 060 934,76 9 402 796,38

Vatten och avloppsvatten 792 016,55 1 068 900,58

El och gas 1 102 374,18 711 988,92

Avfallshantering 586 592,65 633 000,07

Skadeförsäkringar 185 758,31 183 715,67

Hyror 1 627 887,05 1 993 701,84

Fastighetsskatt 12 657 808,17 12 073 043,85

Reparationer 7 020 135,73 10 147 448,26

Erhållna ersättningar och bidrag 0,00 -2 314,84

Övriga skötselkostnader 482 154,70 2 242 393,00

Totalt 53 773 539,45 56 285 656,91

6. Revisorsarvoden

Revisionssammanslutningen KPMG Oy Ab

Revisionsarvoden 30 904,08 31 944,00

Skatterådgivning 9 994,00 9 270,00

Övriga sakkunnigarvoden 15 341,75 62 252,50

Totalt 56 239,83 103 466,50

7. Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter 11,27 1 723,64

Ränteintäkter från koncernföretag 0,00 -3 102,63

Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter 5 137,20 2 838,31

Totalt 5 148,47 1 459,32

Räntekostnader 6 403 196,63 5 994 760,86

Övriga räntekostnader och finansiella kostnader 13 374 823,67 8 067 815,08

Totalt 19 778 020,30 14 062 575,94

Finansiella intäkter och kostnader totalt -19 772 871,83 -14 061 116,62

8. Inkomstskatt

Inkomstskatt av ordinarie verksamhet 7 602 041,88 8 240 207,29
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NOTER TILL BALANSRÄKNINGENS AKTIVA:  

9. Immateriella tillgångar 

År 2021, euro Immateriella 
rättigheter

Övriga utgifter 
med lång  

verkningstid

Totalt 
31.12.2021

Anskaffningsutgift 1.1.2021 1 242 146,39 2 787 074,63 4 029 221,02

Ökningar under räkenskapsperioden 0,00 0,00 0,00

Minskningar under räkenskapsperioden -19 335,07 0,00 -19 335,07

Totalt 1 222 811,32 2 787 074,63 4 009 885,95

Ackumulerade avskrivningar 1.1.2021 -1 142 008,98 -2 191 715,86 -3 333 724,84

Räkenskapsperiodens avskrivningar -80 802,34 -198 452,92 -279 255,26

Ackumulerade avskrivningar 31.12.2021 -1 222 811,32 -2 390 168,78 -3 612 980,10

Bokföringsvärde 31.12.2021 0,00 396 905,85 396 905,85

År 2020, euro Immateriella 
rättigheter

Övriga utgifter 
med lång  

verkningstid

Totalt 
31.12.2020

Anskaffningsutgift 1.1.2020 1 222 258,89 3 649 280,19 4 871 539,08

Ökningar under räkenskapsperioden 19 890,66 0,00 19 890,66

Minskningar under räkenskapsperioden -3,16 -862 205,56 -862 208,72

1 242 146,39 2 787 074,63 4 029 221,02

Ackumulerade avskrivningar 1.1.2020 -1 033 720,10 -1 688 788,20 -2 722 508,30

Räkenskapsperiodens avskrivningar -108 288,88 -502 927,66 -611 216,54

Ackumulerade avskrivningar 31.12.2020 -1 142 008,98 -2 191 715,86 -3 333 724,84

Bokföringsvärde 31.12.2020 100 137,41 595 358,77 695 496,18
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10. Materiella tillgångar

År 2021, euro Mark- och  
vattenområden

Byggnader och 
konstruktioner

Maskiner och 
inventarier

Övriga materi-
ella tillgångar

Pågående  
nyanläggningar

Totalt  
31.12.2021

Anskaffningsutgift 1.1.2021 65 090 050,70 1 657 741 386,86 5 394 562,07 10 718 078,81 115 064 334,55 1 854 008 412,99

Överföringar mellan poster 406 723,22 99 280 720,82 157 604,60 1 372 557,95 -100 972 280,03 245 326,56

Ökningar under  
räkenskapsperioden

679 919,01 27 459,02 50 804,16 0,00 61 219 125,90 61 977 308,09

Minskningar under  
räkenskapsperioden

-436 461,78 -3 018 135,02 -93,15 0,00 0,00 -3 454 689,95

65 740 231,15 1 754 031 431,68 5 602 877,68 12 090 636,76 75 311 180,42 1 912 776 357,69

Ackumulerade avskrivningar 
1.1.2021

0,00 -523 226 000,66 -2 791 520,67 -4 354 743,44 0,00 -530 372 264,77

Räkenskapsperiodens  
avskrivningar

0,00 -64 579 238,56 -525 479,84 -1 092 056,62 0,00 -66 196 775,02

Nedskrivningar 0,00 -3 136 071,83 0,00 0,00 0,00 -3 136 071,83

Ackumulerade avskrivningar 
31.12.2021

0,00 -590 941 311,05 -3 317 000,51 -5 446 800,06 0,00 -599 705 111,62

Uppskrivningar 31 818 450,24 0,00 0,00 0,00 0,00 31 818 450,24

Bokföringsvärde 31.12.2021 97 558 681,39 1 163 090 120,63 2 285 877,17 6 643 836,70 75 311 180,42 1 344 889 696,31

År 2020, euro Mark- och  
vattenområden

Byggnader och 
konstruktioner

Maskiner och 
inventarier

Övriga materi-
ella tillgångar

Pågående  
nyanläggningar

Totalt  
31.12.2020

Anskaffningsutgift 1.1.2020 63 618 436,04 1 568 314 468,16 5 235 661,14 7 980 609,38 115 744 658,75 1 760 893 833,47

Överföringar mellan poster 61 980,00 91 437 752,76 158 877,33 2 737 850,30 -94 898 227,70 -501 767,31

Ökningar under  
räkenskapsperioden

1 610 690,00 346 189,33 23,60 0,00 94 217 903,50 96 174 806,43

Minskningar under  
räkenskapsperioden

-201 055,34 -2 357 023,39 0,00 -380,87 0,00 -2 558 459,60

65 090 050,70 1 657 741 386,86 5 394 562,07 10 718 078,81 115 064 334,55 1 854 008 412,99

Ackumulerade avskrivningar 
1.1.2020

0,00 -463 422 455,63 -2 283 517,00 -3 556 852,48 0,00 -469 262 825,11

Räkenskapsperiodens 
avskrivningar

0,00 -59 371 370,37 -500 093,36 -797 890,96 0,00 -60 669 354,69

Nedskrivningar 0,00 -432 174,66 -7910,31 0,00 0,00 -440 084,97

Ackumulerade avskrivningar 
31.12.2020

0,00 -523 226 000,66 -2 791 520,67 -4 354 743,44 0,00 -530 372 264,77

Uppskrivningar 31 818 450,24 0,00 0,00 0,00 0,00 31 818 450,24

Bokföringsvärde 31.12.2020 96 908 500,94 1 134 515 386,20 2 603 041,40 6 363 335,37 115 064 334,55 1 355 454 598,46

Balansposten Mark- och vattenområden i materiella tillgångar under bestående aktiva inkluderar uppskrivningar av markområden som bolaget 
äger, totalt 31 818 450,24 euro. Uppskrivningsbeloppet baseras på ett utlåtande om markområdenas sannolika överlåtelsepris från en oberoen-
de utomstående sakkunnig. Som värderingsmetod tillämpas mervärdet av outnyttjad byggrätt. Den latenta skatten för uppskrivningarna utgör  
6 363 690,05 euro. För markområden har det inte skett några värdeförändrande utvecklingsåtgärder under räkenskapsperioden, så företagsled-
ningens uppskrivningsbaserade värdering har inte ändrats. 
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11. Placeringar

År 2021, euro Andeler i  
koncernföretag

Fordringar på 
koncernföretag

Andelar i  
intressebolag

Övriga  
placeringar

Totalt 
31.12.2021

Moderbolaget

Anskaffningsutgift 1.1.2021 14 679 757,34 0,00 0,00 2 018 255,12 16 698 012,46

Minskningar under räkenskapsperioden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Anskaffningsutgift 31.12.2021 14 679 757,34 0,00 0,00 2 018 255,12 16 698 012,46

Nedskrivningar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ackumulerade nedskrivningar 
31.12.2021

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bokföringsvärde 31.12.2021 14 679 757,34 0,00 0,00 2 018 255,12 16 698 012,46

År 2020, euro Andeler i  
koncernföretag

Fordringar på 
koncernföretag

Andelar i  
intressebolag

Övriga  
placeringar

Totalt 
31.12.2020

Moderbolaget

Anskaffningsutgift 1.1.2020 14 679 757,34 90 500,00 5 776 476,83 2 018 255,12 22 564 989,29

Minskningar under räkenskapsperioden 0,00 -90 500,00 -5 776 476,83 0,00 -5 866 976,83

Anskaffningsutgift 31.12.2020 14 679 757,34 0,00 0,00 2 018 255,12 16 698 012,46

Nedskrivningar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ackumulerade nedskrivningar 
31.12.2020

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bokföringsvärde 31.12.2020 14 679 757,34 0,00 0,00 2 018 255,12 16 698 012,46

 Aktier och andelar specificeras i not 11 till koncernbokslutet.

12. Långfristiga fordringar 1.1–31.12.2021 1.1–31.12.2020

Resultatregleringar 0,00 0,00

Totalt 0,00 0,00

euro
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NOTER TILL BALANSRÄKNINGENS PASSIVA:               euro 1.1–31.12.2021 1.1–31.12.2020

14. Specifikation av eget kapital

Aktiekapital 31.12. 252 000 000,00 252 000 000,00

Uppskrivningsfond 1.1. 0,00 0,00

Uppskrivning av bestående passiva 25 454 760,19 25 454 760,19

Uppskrivningsfond 31.12. 25 454 760,19 25 454 760,19

Bundet eget kapital totalt 277 454 760,19 277 454 760,19

Fond för inbetalt fritt eget kapital 31.12. 269 080 508,78 269 080 508,78

Balanserade vinstmedel 1.1. 105 589 360,42 91 011 276,44

Dividendbetalning -20 084 400,00 -18 900 000,00

Räkenskapsperiodens resultat 30 764 771,24 33 478 083,98

Balanserade vinstmedel 31.12. 116 269 731,66 105 589 360,42

Fritt eget kapital totalt 385 350 240,44 374 669 869,20

Eget kapital totalt 662 805 000,63 652 124 629,39

Beräkning av moderbolagets utdelningsbara medel 31.12

Balanserade vinstmedel 1.1. 105 589 360,42 91 011 276,44

Dividendbetalning -20 084 400,00 -18 900 000,00

Räkenskapsperiodens resultat 30 764 771,24 33 478 083,98

Fond för inbetalt fritt eget kapital 269 080 508,78 269 080 508,78

Totalt 385 350 240,44 374 669 869,20

euro 1.1–31.12.2021 1.1–31.12.2020

13. Kortfristiga fordringar

Fordringar på intäkter av fastighet 775 086,42 244 632,96

Resultatregleringar 63 975,34 706 709,47

Övriga fordringar 0,00 596 655,40

Totalt 839 061,76 1 547 997,83

Väsentliga resultatregleringsposter

Periodiserade hyror 0,00 233 450,00

Övriga resultatregleringsposter 63 975,34 473 259,47

Totalt 63 975,34 706 709,47
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 euro 1.1–31.12.2021 1.1–31.12.2020

15. Främmande kapital

Långfristigt främmande kapital

Långfristigt räntebarande främmande kapital

Masskuldebrevslån 0,00 100 000 000,00

Skulder till kreditinstitut 705 116 190,48 614 438 095,24

Totalt 705 116 190,48 714 438 095,24

Långfristigt räntefritt främmande kapital

Latent skatteskuld 6 363 690,05 6 363 690,05

Övriga skulder 1 575 732,12 574 000,00

Totalt 7 939 422,17 6 937 690,05

Långfristigt främmande kapital totalt 713 055 612,65 721 375 785,29

Skulder som förfaller till betalning efter mer än fem år

Skulder till kreditinstitut 507 828 571,44 377 150 476,20

Totalt 507 828 571,44 377 150 476,20

Kortfristigt främmande kapital

Kortfristigt räntebarande främmande kapital

Skulder till kreditinstitut 9 321 904,76 9 321 904,76

Totalt 9 321 904,76 9 321 904,76

Kortfristigt räntefritt främmande kapital

Erhållna förskott 486 973,20 412 589,82

Leverantörsskulder 4 375 630,98 8 614 028,02

Resultatregleringar 12 349 587,62 10 390 790,63

Övriga kortfristiga skulder 3 246 505,87 707 406,96

Totalt 20 458 697,67 20 124 815,43

Kortfristigt främmande kapital totalt 29 780 602,43 29 446 720,19

Väsentliga resultatregleringsposter

Räntor och finansiella poster 2 591 429,16 2 107 350,89

Inkomstskatt 806 374,76 932 207,29

Fastighetsskatt 6 377 883,07 6 164 205,24

Övriga 2 573 900,63 1 187 027,21

Totalt 12 349 587,62 10 390 790,63

Finansiella limiter

Checkräkningslimiter 2 500 000,00 2 500 000,00

Outnyttjad del av checkräkningslimiterna 2 500 000,00 2 500 000,00

I slutet av 2021 gjorde bolaget en lånerefinansiering på totalt 485 miljoner euro. Då ersattes bl.a. en grön 
obligation på 100 miljoner euro, emitterad 2018, med ett banklån. Hela refinansieringen är grön finansiering 
och lånen har sedvanliga covenant-villkor.

Kreditinstitutslånens löptids- och valutafördelning specificeras i not 15 till koncernbokslutet.
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euro 1.1–31.12.2021 1.1–31.12.2020

16. Latenta skatteskulder och -fordringar

Latent skatteskuld i moderbolagets balansräkning

Av markområdesuppskrivningar 6 363 690,05 6 363 690,05

Totalt 6 363 690,05 6 363 690,05

Ränteswappar för skydd mot ränterisken i långfristiga lån har inte tagits upp i balansräkningen utan redovisas i noterna till bokslutet. 
Bankens värderingar har tillämpats som verkligt värde på swapparna. Kassaflödena från derivatavtalen uppstår samtidigt med lå-
nens ränteflöden. Skyddet av ett enskilt lån kan vara uppdelat i flera perioder men dock så att det inte överskrider lånets giltighetstid.

17. Derivatavtal

Räntederivat

Ränteswappar, nominellt kapitalbelopp 352 619 047,62 405 000 000,00

Ränteswappar, verkligt värde -23 985 502,61 -37 693 152,79

Produkt Löptid Nominellt  
lånebelopp 

euro

Säkringstid Nominellt  
avtalsbelopp 

euro

Avtalets 
marknadsvärde 

31.12.2021 
euro

Ränteswap 23.11.2021–25.11.2031 150 000 000,00 08.12.2021–25.11.2031 150 000 000,00 4 219 480,00 
- 15 431 941,00

Ränteswap 15.02.2016–15.11.2029 60 000 000,00 15.02.2019–15.2.2026 60 000 000,00 - 2 781 664,00

Ränteswap 20.08.2014–20.8.2026 30 000 000,00 20.08.2019–20.8.2026 30 000 000,00 - 75 887,00 
-869 289,00

Ränteswap 14.01.2015–14.1.2027 40 000 000,00 21.10.2015–14.1.2027 40 000 000,00 -86 991,01 
- 4 149 618,94

Ränteswap 03.11.2015–3.11.2027 25 000 000,00 03.11.2015–3.2.2027 25 000 000,00 -43 012,49 
- 2 593 753,17

Ränteswap 22.04.2016–22.4.2028 25 000 000,00 22.07.2019–24.4.2028 25 000 000,00 57 447,00 
- 1 223 433,00

Ränteswap 22.05.2017–13.5.2031 22 619 047,62 13.11.2019–13.5.2031 22 619 047,62 71 348,00 
-1 078 188,00

TOTALT 352 619 047,62 352 619 047,62 -23 985 502,61
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euro 1.1–31.12.2021 1.1–31.12.2020

18. Säkerheter och ansvarsförbindelser 

Skulder med fastighetsinteckning som säkerhet 

Skulder till kreditinstitut 714 438 095,24  498 760 000,00  

Inteckningar 1 080 450 000,00  852 800 000,00  

Erhållna bankgarantier 150 000 000,00  150 000 000,00  

Lån med erhållna bankgarantier redovisas under posten Skulder till  
kreditinstitut. Fastighetsinteckningar för garantierna redovisas under  
posten Inteckningar.

Egna pantbrevsinnehav 330 224 697,82  233 749 926,01  

Leasingavtalsförpliktelser

Betalning under nästa år 188 632,97 237 139,78

Betalning senare 184 089,51 277 993,14

Totalt 372 722,48 515 132,92

Justeringsansvar för mervärdesskatt i fastighetsinvesteringar

Avdragen mervärdesskatt i ombyggnadsinvesteringar, ansvar enligt 120 §  
i mervärdesskattelagen:

10 års justeringsperiod 98 655 584,66 93 744 904,75

Övriga förpliktelser

Skyddsansvar

I fastighetstillgångar som tjänar universitetsverksamhet och förvärvats av bolaget genom apport eller köp ingår bygg-
nader och områden som skyddas med stöd av naturvårdslagen (1096/1996) eller förordningen om skydd för staten 
tillhöriga byggnader (480/85) eller något annat avtal. Bolaget har förbundit sig att följa det som föreskrivits, beslutats 
eller avtalats om skyddet av varje fastighet eller skyddsområde som berörs.
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Underskrifter av bokslut och verksamhetsberättelse

Tammerfors den 17 mars 2022

Revisionsanteckning
Om utförd revision har det i dag lämnats en berättelse.

Tammerfors, datum för elektronisk underskrift

KPMG Oy Ab 
Assi Lintula, CGR

Riitta Juutilainen, styrelseledamot

Päivi Mikkola, styrelseledamot

Sanna Sianoja, verkställande direktör

Pekka Riuttanen, styrelseledamot

Patrik Marjamaa, styrelseledamot

Jukka Mönkkönen, styrelseordförande Lauri Kajanoja, vice styrelseordförande


