Stiftelsen Skoleskipet Christian Radich
Stiftelsens 131. driftsår

Jubileumstokt
Oslo – Nordkapp T/R
Juli - august

Sjøforsvarets tokt i Europa :
Februar-mai og
september - november

Atlanterhavskryssing desember:
Las Palmas – St. Lucia

Vintertokt rundt
Kanariøyene februar
Driftsåret 2012 ble preget av at Christian Radich rundet 75 år. Jubileumsåret inneholdt flere hendelser
som ga oss og mange rundt oss gode minner:
Dagen for sjøsettingen: 5. februar 1937 ble markert
i Las Palmas, etter et vintertokt rundt Kanariøyene.
Overleveringsdatoen 17 juni ble markert helgen
15-17.6 med mottagelse på Rådhuset med skutas
høye beskytter HKH Kronprins Haakon til stede.
Christian Radich ble utnevnt til Oslo-ambassadør.
Resten av helgen inviterte vi publikum på fjordturer.
27. juni la skuta ut på jubileumstokt langs
norskekysten helt til Nordkapp og tilbake. Skuta ble
feiret med arrangement og fjordturer i alle havner.
Et minnerikt jubileumsår ble avsluttet med et
vellykket Atlanterhavstokt fra Las Palmas til St.
Lucia. Det var skutas første kryssing av
Atlanterhavet siden 2001.

HKH Kronprins Haakon, ordfører Fabian
Stang og tidl. styreformann Kåre Valebrokk
under markeringen i Oslo Rådhus

arbeider for at Christian Radich bevares som seilende skip, til glede for kommende generasjoner.
Uten engasjement og interesse for skuta som andre arbeidsgivere bare kan misunne oss hadde det
vært umulig å nå våre mål. I driftsåret har disse vært fast engasjert:
Ansatte om bord:

Styret:

Landansatte:

•

Clas Jagdum, kaptein
Jens Joachim Hiorth, kaptein
Anders Lassenius, overstyrmann
Marco Post, overstyrmann
Andreas Berne 1. styrmann
Bjarne Krekvik, 1. styrmann
Hendrik Wrede, 1. styrmann
Eyolf Haug, båtsmann
Henrik R. Larsen, båtsmann
Kjetil Bergmo, tømmermann
Allan T. Hestvang, matros
Per-Øyvind Rød, matros
Carl-Fredrik Wramler, matros
Carolina de la Fé Dahlin, matros
Catrin Palmqvist, matros
Malin Holgersson, lettmatros
Morten Lundh, lettmatros
Øyvin Nilssen, lettmatros
Johan Jernhed, lettmatros
Per M- Kristiansen, maskinist
Vidar Erlandsen, maskinist
Niklas Johanson, maskinist
Svein-Ragnar Tvetenstrand, forpl.sjef
Erik O. Storm, forpleiningssjef
Therese Lillevik, kokk
Jens Cheweleff, kokk
Tommy Jensen, kokk
Veronica Andresen, kokk

Olav Sollie (styreformann)
Jørgen Berggrav
Øistein Dahl
Eric Jacobs
Per Helge Møller
Harald Norvik
Astrid S. Steen
Jan Tenvig

Einar Corwin (direktør)
Tor Jansen (rederiinspektør)
Anne Odden (sekretær)
Ida Rosenvinge (markedskonsulent)

•

I tillegg har vi i høysesongen flere
frivillige og sesongansatte



Tidligere styreformann Kåre Valebrokk - minneord
Hele landets redaktør Kåre Valebrokk var ikke bare pressemann. Kåres
interesse for vår maritime kulturarv brakte ham i 2005 til rollen som vår
styreformann. Kåre engasjerte seg sterkt og personlig i å bevare Christian
Radich og styrke Stiftelsens økonomi. Han var blant annet med på å
inngå avtalen med Sjøforsvaret som sikret helårsdrift og åpnet for helårs
kontrakter for vårt mannskap.
Kåre åpnet dører og sørget for støtte til Stiftelsen. Da Stiftelsen i 2010
hadde behov for ekstraordinære tilskudd, kunne ingen kommunal politiker
gjøre annet enn å støtte oss da Kåre med sin milde sørlandsdialekt sa
¨Dere vil vel ikke at skuta skal ruste der nede ved kaia?” I storm og stille
var han trygg og inkluderende. Fra styrets samvær til fest for mannskapet
på skutas banjerdekk var han den sosiale ener som visste å ta vare på og
å utvikle det positive i oss.
Kåre ønsket å fratre ved Christian Radichs 75 års jubileum i juni 2012. Da
var skuta i bedre stand enn på mange år og Kåre mottok på skutas
vegne utnevnelsen som Oslo Ambassadør for det året.
Kåre Valebrokk satt betydelige spor og vi er veldig takknemlige for at vi
fikk så mye glede av hans innsats.

Utseilt distanse:
17 497 nautiske mil

Antall passasjerer på dagstur: 5 236

Antall medseilere: 846 personer
i alder fra 12 år til over 80

Atlanterhavstoktet var en suksess.
68 medseilere hver vei.
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Det har medført et økt etterslep.

Stiftelsen eier og driver fullriggeren ”Christian Radich”, som primært skal operere som skoleskip. I tillegg skal skipet
kunne benyttes til andre formål, eksempelvis seiltokt og charter. Generelt skal skipet tjene som god representant for
sjøfartsnasjonen Norge. Stiftelsens forretningssted er i Oslo.
Etter nødvendig vedlikehold i januar startet den inntektsgivende virksomheten i februar med et tokt rundt Kanariøyene.
Sjøforsvaret har som tidligere benyttet skuta på senvinteren og på høsten for utdanning av sine befalsskoleelever.
Chartersesongen i Oslo føre og etter skolenes sommerferie ga normal aktivitet.
Hovedmotoren fikk sin hovedoverhaling i mai, da lå skipet ved kai.
Sommertoktene gikk tur / retur Nordkapp, med vellykkede tokt der skuta fikk presentert seg for befolkningen langs vår
langstrakte kyst.
Grunnet Sjøforsvarets tidlige avslutning i november ble det besluttet å arrangere jubileumstokt over Atlanterhavet.
Økonomi
Årets driftsresultat viser et driftsoverskudd på kr. 391.340 etter en avsetning på kr. 750.000 til fremtidig vedlikehold.
Resultat etter finans ble positivt med kr. 672.499, som er overført annen egenkapital. Likviditeten er mindre enn
kostnadene for et større verkstedsopphold, og det arbeides for å sikre en større reserve, slik at driften kan fortsette uten
at skipet blir lagt i opplag.
Skoleskip for Sjøforsvaret
Sjøforsvarets bruk av Christian Radich om vinteren har fortsatt, men i kortere perioder enn tidligere.
Teknisk tilstand
Skipet fikk fornyet sin hovedklasse i 2011, og fremstod som en stolt fullrigger i jubileumsåret. Men bak fasaden ser man et
gammelt skip som har behov for intensivt, kontinuerlig vedlikehold. Det meste utføres av vårt eget godt kvalifiserte
mannskap, i perioder skipet ikke er beskjeftiget på tokt eller dagsturer.
Alle rær på kryssmasten ble tatt ned i januar for oppussing. Tilstanden på rærne er god. Skipets seilgarderobe er delvis
fornyet gjennom innkjøp av 7 nye seil. Hovedmotoren ble overhalt i mai. Dens tilstand er meget tilfredsstillende.
Hjelpemotorene belastes mye, og må overhales i kommende driftsår. Byssas konvektorovn sviktet uten forvarsel i august,
og ble erstattet av to mindre ovner. Disse fungerer nå godt. Kostnadene for disse prosjektene er dekket over driften.
Organisasjon, øvrige forhold
Besetningen på skipet består av 30 fast ansatte, hvorav 5 kvinner. Administrasjonen på land består av 3,8 årsverk,
hvorav kvinner utgjør 1,8 årsverk.
Styret har avholdt 5 ordinære styremøter.
Sjøfartsdirektoratet har revidert Stiftelsens Sikkerhets- og miljøstyringssystem både på skipet og for administrasjonen på
land. Sertifikatene er opprettholdt.
Sykefraværet har vært 0,3 % samlet på skipet og på land. Det er ikke registrert noen personskade med påfølgende
sykmelding. I de tidligere to år har gjennomsnittstallet vært 0,5 personskader.
Arbeidsmiljøet vurderes som godt, og med bakgrunn i dette er det ikke iverksatt ytterligere tiltak for å forbedre
arbeidsmiljøet.
Styret mener at likestilling mellom kjønnene allerede praktiseres, og har derfor ikke funnet det nødvendig å innføre
spesielle tiltak på området. Ved ansettelser velges den best kvalifiserte kandidat uavhengig av kjønn og
minoritetsbakgrunn.
Virksomheten medfører hverken utslipp eller forurensning som kan skade det ytre miljø.
Utsiktene fremover
Budsjettet for 2013 er i balanse, men Stiftelsens likviditet er for lav til å møte større og uventede reparasjonsarbeider,
som må forventes å komme på et så gammelt skip. Det er derfor igangsatt et arbeid for å øke de offentlige tilskuddene.
Styret vurderer det som forsvarlig å fortsette driften.
Stiftelsen ar avhengig av støtte fra offentlige og private kilder. 85 % av støtten til ordinær drift fra offentlige og private
givere er basert på langsiktige forhold, og kan ventes å fortsette på samme nivå. Christian Radichs Venner har som
tidligere bidratt med økonomiske tilskudd og verdifull kompetanse. Stiftelsen og Venneforeningen har i samråd valgt å
avvente ytterligere tilskudd til skipet får større fornyings- og restaureringsbehov. Uten støtten fra Venneforening og
sponsorer, og den lidenskapelige kjærlighet som vises av offiserer og øvrig besetning, ville ikke Christian Radich kunnet
operere som seilende kulturminne. Den beste måten å bevare seilskipene på er å holde de aktive under seil. Vi har påtatt
oss et stort ansvar, men vi trenger hjelp fra alle våre økonomiske støttespillere.

I 2002 uttalte Stortingets kulturkomité at “de tre seilskipene Christian Radich, Sørlandet og Statsraad
Lehmkuhl er noen av de viktigste kulturskatter vi har i Norge” og basert på forslag fra Skværriggerutvalget var
det tverrpolitisk enighet om å etablere et rammeverk for å ivareta skutene og gjøre dem tilgjengelige som
skoleskip og for bedrifter og privatpersoner - som seilende ambassadører i nære og fjerne havner.
Stat, fylker og kommuner påtok seg å bidra til et løft og etablerte støtteordninger som et fundament, mens
seilskipenes stiftelser bidro med helårsdrift og fant kommersiell anvendelse og velvillige sponsorer.
Stiftelsen driver i prinsippet moderne konkurranseutsatt rederidrift, men basert på et 76 år gammelt og
bevaringsverdige seilskip med helt andre utfordringer enn landbasert kulturarv. Det er en forutsetning at
fullriggeren Christian Radich til enhver tid tilfredsstiller gjeldende og stadig strengere offentlige krav til utstyr,
bemanningsstørrelse og kompetanse.

Stiftelsen møter også sterk konkurranse om kvalifisert arbeidskraft. I løpet av de siste 10 årene har våre
myndighetsbaserte tilskudd avtatt relativt til kostnadsøkninger forbundet med å drive og vedlikeholde gamle
seilskip samtidig som konkurranse om kompetanse i et stramt arbeidsmarked har gitt økte kostnader.
Driftskostnadene har økt flere ganger mer enn den statlige driftsstøtten. Våre seilende sjøfolk brenner for
seilskipene, men finner alternative jobber i offshorebransjen.
Med effektiv kommersiell helårsdrift henter Stiftelsen inn det som er mulig av inntekter, men
kostnadsutviklingen er i ferd med å løpe fra oss. Med nåværende tilskudds- og støtteordninger er det ikke
mulig å foreta større lovpålagte reparasjoner og restaureringer og etterslep av vedlikehold er økende.
Skværriggerutvalget la noen viktige premisser i 2002 som etablerte et fundament for å sette seilskipene i den
stand de er i dag. I 2009 ble det foretatt en evaluering som bekreftet videreføring av støtteregimet.
Tippemidler kunne også søkes for ekstraordinære reparasjoner og vedlikehold, men denne kilden er ikke
lenger tilgjengelig.
Nå er tiden moden for å vurdere situasjonen og utsiktene, og det er behov for å oppdatere og
oppgradere rammeverk som kan sikre forutsigbarhet for videre drift og ivaretakelse. Vi har alle et felles mål
om å bevare seilskipene gjennom aktiv drift og gjøre dem tilgjengelige for flere generasjoner som vil oppleve
denne kulturarven og utvikle seg som mennesker.
Vi trenger støtte fra politiske myndigheter til å prioritere dette viktige arbeidet.
Oslo, 10. mai 2013

Olav Sollie
(styrets formann)

Jørgen Berggrav

Øistein Dahl

Eric Jacobs

Per Helge Møller

Harald Norvik

Astrid S. Steen

Jan Tenvig

Einar Corwin
(direktør)

Uten en imponerende innsats fra alle ansattes hadde det ikke vært mulig å drive Christian Radich. Styret er svært
takknemlig for den iver og engasjement som nedlegges fra alle om bord og på Stiftelsens kontor.
Det er også avgjørende at vi fortsetter å få støtte fra stat, kommune og private sponsorer. Innsatsen fra disse er
nærmere omtalt på siste side i dette dokumentet.

2012

2011

Driftsinntekter
Støtte
SUM Inntekter

22 825 227
7 015 000
29 840 227

22 225 260
8 654 250
30 879 510

Innkjøp for videresalg
Driftskostnader skipet
Lønn og personalkostnader skipet
Lønn og personalkostnader admin.
Øvrige administrasjonskostnader
Sum driftskostnader

1 194 883
7 245 306
16 429 664
2 750 595
1 828 440
29 448 888

1 008 428
9 992 447
15 441 021
2 655 864
1 517 452
30 615 212

Driftsresultat

391 340

264 298

Finansinntekter
Finanskostnader
Netto finansposter

331 820
50 660
281 160

262 848
94 467
168 381

Resultat

672 499

432 679

Overføringer:
Overført annen egenkapital
Sum Overføringer

672 499
672 499

432 679
432 679

Note
1
1

9
2
2
3

4

BALANSE
Note

2012

2011

5

5 000 000

5 000 000

6

10 000
5 010 000

10 000
5 010 000

566 365
926 017
94 116
13 590 160
15 176 658

330 321
1 490 932
179 126
11 979 484
13 979 863

20 186 658

18 989 863

8

5 000 000
5 000 000

5 000 000
5 000 000

8

1 561 150
1 561 150
6 561 150

888 651
888 651
5 888 651

9

9 578 537
9 578 537

8 828 537
8 828 537

345 742
880 058
2 821 171
4 046 971
13 625 508

477 216
959 062
2 836 398
4 272 676
13 101 213

20 186 658

18 989 863

EIENDELER:
Anleggsmidler
Varige driftsmidler:
Skipet Christian Radich
Finansielle anleggsmidler:
Investeringer i aksjer og andeler
Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Varer
Kundefordringer
Andre fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Sum omløpsmidler

7

SUM EIENDELER
EGENKAPITAL OG GJELD:
Egenkapital
Innskutt egenkapital:
Stiftelseskapital
Sum innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital:
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Gjeld
Langsiktig gjeld:
Øvrig langsiktig gjeld
Sum langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld:
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum Gjeld
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SUM EGENKAPITAL OG GJELD
Oslo, 10. mai 2013

Olav Sollie
Styrets leder

Jørgen Berggrav

Øistein Dahl

Eric Jacobs

Per Helge Møller

Harald Norvik

Astrid S. Steen

Jan Tenvig

Einar Corwin
(Direktør)

Noter:
Regnskapsprinsipper:
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med stiftelseslov, regnskapslov og god regnskapsskikk for små foretak. Det er basert på de
grunnleggende prinsipper og klassifiseringen av eiendeler og gjeld som følger av regnskapslovens definisjoner.
Inntektsføring av støtte fra offentlige og private: Stiftelsen mottar i hovedsak driftstilskudd, gjeldende for en angitt driftsperiode.
Slike driftstilskudd inntektsføres i den samme driftsperiode som tilskuddene er ment for.
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld: Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter
siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet.
Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).
Anleggsmidler og langsiktig gjeld:
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten, og er vurdert til anskaffelseskost.
Finansielle driftsmidler: Stiftelsens investeringer vurderes samlet til den laveste av anskaffelseskost og virkelige verdi.
Fordringer: Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap, som
gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer og andre
fordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
Periodisering av vedlikeholdskostnader: Utgifter forbundet med vedlikehold og reparasjoner har tidligere år blitt løpende
kostnadsført. Etablert god regnskapsskikk er derimot å periodisere gjennom vedlikeholdsavsetning. Det er derfor foretatt en endring i
regnskapsprinsipp ved at utgifter forbundet med periodisk vedlikehold og reparasjoner på skipet periodiseres.
Note 1 – Driftsinntekter, kr. 22 825 227, består av:
Støtte, kr. 7 015 000,
er spesifisert på siste side.

Seilingstokt
Dagsoppdrag
Mat og drikke
Souvenirer
Andre seilingsinntekter
Øvrige inntekter

15 429 799
2 582 556
2 490 771
786 678
1 368 542
166 881

Note 2 – Lønnskostnader
Lønn sjøansatte
Lønn kontoransatte
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Totalt

2012
12 406 681
2 263 370
2 142 676
487 701
1 879 831
19 180 259

2011
11 876 370
2 199 197
2 175 040
1 174 784
1 449 205
18 874 596

Gjennomsnittlig antall ansatte har vært 37. Direktøren har mottatt kr. 821 538 i lønn og annen godtgjørelse.
Det har ikke vært utbetalinger til styret. Selskapet har pensjonsavtaler som følger kravene i Lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Note 3 – Øvrige administrasjonskostnader: Det er ikke utbetalt godtgjørelse til revisor i 2012.
Note 4 – Finansinntekter
Renteinntekter
Agiogevinst
Sum

2012
321 179
10 641
331 820

2011
241 878
20 971
262 848

Note 5 - Skipet Christian Radich: Det foretas ikke av og nedskrivninger på skipet Christian Radich.
Note 6 - Investeringer i aksjer og andeler
Stiftelsen har kjøpt 1 aksje i VisitOslo AS. Ligningsverdi pr 31.12.2012 er kr 48 096,63
Note 7 - Bankinnskudd, kontanter o.l.
Skattetrekkskonto pr 31.12.2012 var kr. 495 649, (var pr 31.12.2011 kr 480 465). Skattegjeld pr 31.12.2012 utgjorde kr 367 538.
Note 8 – Egenkapital:
Pr 1.1.
Årets resultat
Pr 31.12.

Stiftelseskapital
5 000 000
5 000 000

Annen egenkapital
888 651
672 499
1 561 150

Note 9 – Driftskostnader skipet, samt øvrig langsiktig gjeld
I driftskostnadene er inkludert en avsetning til fremtidige verkstedopphold på kr 750 000. Totalt er det avsatt kr 9 578 537.
Note 10 - Annen kortsiktig gjeld
Annen kortsiktig gjeld består blant annet av forskuddsbetalte depositum fra medseiler og firmaer for 2013 på
kr 1 495 204. I tillegg er det i 2012 avsatt kr 978 775 i fremtidige utbetalinger vedrørende kompdager til sjøansatte.

Etter at skoleskipsordningen ble avsluttet i 1998 har Stiftelsen lagt om driften.
I dag tilbys skipet til alle og enhver, på dagsturer, kveldsturer og på tokt i nære og fjerne farvann.
Aktiv drift er avgjørende for at skipet skal kunne drives videre som seilende kulturminne. Dette hadde
ikke vært mulig uten støtte fra private og offentlige bidragsytere. I 2012 har bidragene kommet fra:
Stat og kommune:
Kulturdepartementet, driftsstøtte 4 557 000
Kulturdepartementet, vedlikehold 500 000
Oslo kommune, driftsstøtte
400 000
Oslo havn, driftsstøtte
130 000
Fredrikstad kommune, til jubileet
5 000

Større subsidierte tjenester:
DNV
Klassing av skipet
Skuld
P&I forsikring
Jotun
Skipets maling
Castrol Norge Smøreolje
KPMG
Revisjon
Den Norske Krigsforsikring for Skib

Private bidragsytere:
Bergesens almennyttige Stiftelse
MøllerGruppen, driftsstøtte
Eckbos legater, driftsstøtte
Hans Herman Horns Stiftelse
Christian Radichs Venner
Cape Horn Club Norway
Anonym giver

300 000
250 000
250 000
65 000
75 000
2 000
1 000

Seilsponsing fra private i forbindelse med 75 års jubileet:
MøllerGruppen
150 000
Eckbos Legater
140 000
Hans Herman Horns Stiftelse
110 000
Fred. Olsen & Co.
80 000

Krigsforsikring

I tillegg oppnår vi svært gunstige innkjøpsavtaler med en rekke leverandører.

