STIFTELSEN 7:nde MARS FONDEN SR
Verksamhetsberättelse förår 2020
Stiftelsens styrelse har under året bestått av:
Henrik Wolff, ordförande
Henrik Mattson, sekreterare
Johanna Mäkelä, ledamot
Johan Tillander, ledamot
Nicolina Zilliacus-Korsström, ledamot
Monica Heikel-Nyberg, ledamot
Styrelsen har under året sammanträtt sex gånger: 30.1, 2.3, 7.3, 7.4, 26.8 och 17.11. Årskollationen den 7 mars på
restaurang Svenska Klubben bevistades av 56 ättlingar och ingifta.
Stiftelsens börsaktier och placeringsfondsandelar förvaltas av SEB i enlighet av kundavtal och konsulteringsavtal
ingångna 14.11 1996.
Värdepappersportföljen har varit föremål för vissa omplaceringar och marknadsvärdet per 31.12.2020 för dessa
värdepapper utgjorde 12.862.868,72 euro. Stiftelsen har under året placerat i huvudsak i fonder och masslån.
Årsmötet har valt följande revisorer för år 2020:
Ordinarie:

Rabbe Nevalainen, CGR
Wilhelm Holmberg, CGR
Suppleanter: Anders Svennas, CGR
Bengt Nyholm, CGR
I bokslutet för 2019 gjordes en reservering för understöd om 306.400 euro (89,98 %) av nettoinkomsten om
340.510,86 euro. Stiftelsen har på årsmötet 7.3.2020 beslutit att utdela 331.050 euro till humanitära och allmännyttiga ändamål. Därtill har stiftelsen på sitt möte 7.4.2020 beslutat Stiftelsen har beviljat ett extra understöd om 50.000
euro till Kotimaisen avustustyön liitto Koa ry:s medlemsföreningar för ökade mathjälpskostnader föranledda av
åtgärder och undantagstillstånd i anknytning till coronaviruset. Understödet har styrts genom Samaria rf till ca 30
lokalföreningar. År 2020 utdelade stiftelsen sålunda 133 understöd om sammanlagt 381.050 euro. Närmare uppgifter om dem som erhållit understöd, understödens ändamål och beviljade belopp är offentligt tillgängliga på
stiftelsens hemsida www.sjundemars.fi.
Uppgifter om understöd och andra helt eller delvis vederlagsfria ekonomiska fördelar som stiftelsen har gett i
stiftelselagen angiven närståendekrets samt uppgifter om andra transaktioner mellan stiftelsen och denna krets
angivs i bilaga 1 till verksamhetsberättelsen.
I övrigt hänvisas till mötesprotokoll samt till balans- och resultaträkningen som visar ett överskott på 45.208,33
euro och en reservering för understöd om 405.000 euro. Nettoinkomsten om 450.208,33 euro innebär en ökning om
109.697,47 euro mot 2019 års nettoinkomst om 340.510,86 euro. Enligt stadgarna skall 50 – 90 % av nettoinkomsten, eller 225.104,17 – 405.187,49 euro anslås till humanitära och allmännyttiga ändamål samt resten läggas till
kapitalet. Reserveringen om 405.000 utgör ca 89,96 % av nettoinkomsten.
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Bilaga 1
Namn och närståendeställning
Henrik Mattson
Sekreterare
Henrik Wolff
Ordförande
Altumaudit Oy
Revisor

Löner och arvoden
2.400
250
1.674

Avtal

Understöd

Lån, säkerheter

