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Säätiön hallitus on kokoontunut kertomusvuonna kolme kertaa varsinaiseen
kokoukseen.
Säätiön asiamies
Säätiön asiamiehenä toimi KTM Niilo Järkäs
Tilintarkastajat
Säätiön
tilintarkastajina
ovat
toimineet
PricewaterhouseCooperstilintarkastusyhteisöstä KHT Markku Launis ja KHT Antti Saarinen.
Säätiön toiminta ja olennaiset tapahtumat tilikauden aikana ja sen jälkeen
Säätiön tarkoituksena on vahvistaa ja tukea liikesivistystä sekä voimistaa ja kehittää
talous- ja sivistyselämää. Tampereen Liikesivistyssäätiö toteuttaa tarkoitustaan muun
muassa myöntämällä vuosittain avustuksia tamperelaistaustaisille opiskelijoille
kaupallisten opintojen tukemiseksi.
Tilikaudella myönnettyjen apurahojen ja avustusten määrä kasvoi
Säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi säätiön hallitus päätti kokouksessaan 11/2018
myöntää apurahoja tamperelaistaustaisille opiskelijoille ja tieteenharjoittajille
yhteensä 104 tuhatta euroa (75 tuhatta euroa vuonna 2017). Lisäksi vuonna 2018
Tampereen Ammattikorkeakoulun liiketaloustieteiden opintosuunnalle annettiin 20
tuhannen euron lahjoitus. Yhteensä apurahoja ja avustuksia säätiön edunsaajille
pystyttiin säätiön 80-vuotis juhlavuonna myöntämään 124 tuhatta euroa (86 tuhatta
euroa vuonna 2017).
Vuonna 2018 apurahoja myönnettiin jatko-opiskelijoille ja tutkijoille, Tampereen
yliopiston opiskelijoille, Tampereen teknillisen yliopiston opiskelijoille, muiden
yliopistojen ja korkeakoulujen opiskelijoille, Tampereen ammattikorkeakoulun
opiskelijoille sekä muiden oppilaitosten opiskelijoille. Apurahan saajia oli yhteensä 80
kappaletta (62 kappaletta vuonna 2017).

Säätiö juhlisti 80- vuotista historiaansa – työtä edunsaajien hyväksi
Apurahat luovutettiin saajilleen säätiön 80-vuotis juhlaseminaarissa Tampereen
yliopiston Paavo Koli- salissa 4.12.2018. Säätiön 80-vuotista taivalta juhlistettiin
lisäksi päivällisillä, johon oli kutsuttuna säätiön hallituksen nykyisten ja entisten
jäsenten lisäksi säätiön merkittävimpien sidosryhmien edustajia eri oppilaitoksista,
yliopistoista ja korkeakouluista sekä juhlavuoden rahoitetut jatko-opiskelijat.
Säätiön varainhoito ja kirjanpito
Säätiön arvopaperiomaisuutta on kertomusvuonna hoitanut Ålandsbanken Abp:n
Private Banking. Hallitus valvoo varainhoitoa vuosittain kokoustensa yhteydessä ja
tarvittaessa päättää allokaatiomuutoksista. Säätiön hallituksen valitsema
varainhoitajayhteisö raportoi arvopaperiomaisuuden kehityksestä kuukausittain
säätiön asiamiehelle ja hallitukselle. Säätiön kirjanpidon ja tilinpäätöksen on laatinut
Gylling Accounting Oy.
Säätiön talous
Varsinaisen toiminnan kulut
Säätiön toimintakulut vuonna 2018 olivat 154 tuhatta euroa (113 tuhatta euroa).
Toimintakulujen muutos edelliseen tilikauteen verrattuna selittyy apurahojen ja
lahjoitusten määrän kasvusta. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista oli 11 tuhatta
euroa (10 tuhatta euroa)
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Säätiön sijoitusten tuotot vuonna 2018 olivat 218 tuhatta euroa (404 tuhatta euroa).
Arvonalennuksia sijoituksista kirjattiin mm. joulukuun 2018 negatiivisen
kurssikehityksen myötä yhteensä 345 tuhatta euroa.
Arvopaperien myyntituottojen olennaisen vähentymisen ja arvopaperiomaisuuden
kurssimuutoksista johtuvien arvonalentumiskirjausten myötä säätiön tilikauden tulos
oli alijäämäinen 322 tuhatta euroa (tilikaudella 2017 tulos oli ylijäämäinen 181 tuhatta
euroa).
Säätiön omaisuuden markkina-arvo oli tilikauden päättyessä 3774 tuhatta euroa.
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