Svenska litteratursällskapet för
valtar en förmögenhet som vid slutet
av 2016 värderades till ca 1,6 miljarder
euro och utgörs av Svenska litteratur
sällskapets (SLS) och Svenska kulturfon
dens (SKF) fonder. Målsättningen för
förmögenhetsförvaltningen är en stabil
och förutsägbar direktavkastning. Med
direktavkastningen finansieras SLS verk
samhet, pris och stipendier samt SKF:s
utdelning. Sällskapets förmögenhetsför
valtning eftersträvar även att uppnå en
god totalavkastning på kapitalet för att
trygga förmögenhetens realvärde och de
disponibla medlens köpkraft på lång sikt.

SLS placerings
politik i korthet
SLS placerar i huvudsak i börsnote
rade finländska och svenska, internationellt
verksamma bolag. Stabila och etablerade
bolag med god dividendbetalningsförmåga
och -potential, stark marknadsposition och
balans samt god lönsamhet prefereras.
De direkta aktieinnehaven kompletteras
med placeringar i aktieplaceringsfonder
och andra aktierelaterade instrument,
fastigheter och ränteinstrument.

36 miljoner euro för Svenska
kulturfonden att dela ut

N

ettoresultatet av Svenska kultur
fondens investeringar uppgick
2016 till 41,3 miljoner euro vilket
är en ökning om cirka 2 miljoner euro
från året innan. Under 2016 steg värdet
på Svenska kulturfondens tillgångar med
41,9 miljoner euro till 1 255 miljoner euro.
Fondkapitalet förkovrades under året
med nya donationer och bidrag till ett
sammanlagt värde om 1,9 miljoner euro.
Sammanlagt fick tio av Svenska kultur
fondens 482 enskilda fonder motta nytt
kapital.
Två helt nya fonder, Monica Schildts
fond och Steinerfonden, inrättades under
året. Monica Schildts fond har syftet att
främja konst, bildning och vetenskap, och
framför allt ett kulturellt utbyte mellan
Finland och Frankrike. Steinerfonden
stöder projekt inom den svenska verk
samheten i Steinerskolan som på basis
av utbildningstillståndet faller utanför
den ordinarie verksamheten, och delar
ut stipendier till de svenska eleverna
och den svenska lärarkåren.

Stiftelsen för utbildning och kultur på
svenska i Finland som disponerar över
Svenska kulturfondens avkastning rek
virerade under året sammanlagt 40,1
miljoner euro genom 4 800 utbetalningar
till mottagarna av understöd, pris och
stipendier. Utbetalningarna ökade be
tydligt från föregående år då de uppgick
till 32,2 miljoner euro.
År 2016 ställdes 35,0 miljoner euro till
disposition för Kulturfondens utdelning
av 2015 års överskott.
Av överskottet 2016 ställs 36,0 mil
joner euro till disposition för Kultur
fondens utdelning. 3,3 miljoner euro
av Kulturfondens resultat har enligt
fondvillkor överförts till att förkovra
fondernas kapital och 2,4 miljoner euro
har överförts till Svenska kulturfondens
konjunkturutjämningsfond. Räkenskaps
årets överskott efter resultatdispositioner
som överförts till Svenska kulturfondens
kapital är 72 132,85 euro. 
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Aktier och andelar 80,6 %
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