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VARUSTAMOSÄÄTIÖ
(yhteisötunnus 2271556-8)
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010

Vuonna 2008 perustettu Varustamosäätiö tukee merenkulun koulutus-, tutkimusja tiedotustoimintaa sekä edistää varustamoelinkeinon toimintamahdollisuuksia.
Säätiö toteuttaa toimintaansa muun muassa jakamalla apurahoja sekä tukemalla
varustamotoimintaan liittyvää yhteiskunnallista toimintaa.
Säätiön toiminta on vuonna 2010 jatkunut keskittyen avustuspolitiikan
kehittämiseen, säätiön omaisuuden hallintaan liittyviin toimenpiteisiin ja
varainhoidon kehittämiseen, joista mainittakoon säätiön omistamien Satamakatu
4A4 ja B25 liikehuoneistojen pintaremontti sekä 150´000 € määräaikaistalletus.
Säätiön omistamille kaikille liikehuoneistoille on myös tehty
vuokratasomääritykset ja korotukset. Liikehuoneistot ovat olleet vuokrattuina
koko toimintavuoden.
Säätiön yleishyödyllistä tarkoitusta toteutetaan niin, että apurahoja myönnetään
jakokelpoisesta tuotosta vähintään 50% mahdollisuuksien mukaan koulutus-,
tutkimus- ja tiedostustoiminnassa.
Hallitus kokoontui toimintakaudella vuosikokouksineen viisi (5) kertaa
Helsingissä, lähinnä osoitteessa Pormestarinrinne 8, säätiön asiamiehen
toimistotiloissa.
Säätiö hyväksyi kolme avustushakemusta;
1. Tutkimuskeskus Merikotkan koordinoiman CAFE –hankkeen
(Competitive Advantage by Safety) avustaminen. Euroopan
aluekehitysrahasto (EY:n komissio) on päättänyt 9.11.2010
osallistua ko. projektiin, joten säätiön myöntämä apuraha
aktivoituu. Apurahan summa on 20.000 € ja se jakautuu vuosille
2011-2013;
2. Atmosmare –säätiölle apuraha koskien laivapolttoaineen
rikkipitoisuusrajoitusten ympäristövaikutuksia koskevien päätösten
vaikutusten tarkemman kokonaisarvion selvitystyön tekemistä.
Apurahan summa on 22.750 €;
3. Juha Kalli -nimisen tutkijan ja opiskelijan Meriliikenteen
kasvihuonepäästöjen taloudellisista ohjauskeinoista kertovan
seminaari- ja erityistyön tukeminen apurahalla; 2000 € +
matkakulut 500 €;
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Lisäksi säätiö päätti tukea tiedotustoimintaa osallistumalla 5000 €
Markkinamedia Oy:n koordinoiman merenkulkusektoria koskevan liitteen
julkaisuun Helsingin Sanomien välissä. Säätiö osallistuu myös
toimitusneuvoston työhön. Liite tullaan jakamaan Helsingin Sanomien lukijoille
maaliskuussa 2011.
Säätiön logo rekisteröitiin tavaramerkiksi.
Säätiön kotisivut perustettiin ja verkkotunnus on www.varustamosaatio.fi.
Kotisivuilta löytyy informaatiota säätiön yhteystietojen lisäksi sen taustasta,
yleishyödyllisestä tarkoituksesta ja säätiölle osoitettujen avustusten
hakumenettely-, käsittely- ja myöntämispolitiikasta. Sivuilla julkistetaan myös
myönnetyt avustukset sekä mahdollisuuksien mukaan avustuksia saaneet
selvitykset ja raportit jne.
Tuotot
Sijoitustoiminnan tuotot olivat 93.229,85 €, josta suurin osa oli vuokratuottoja
tiloista, jotka ovat olleet vuokrattuina koko toimintavuoden.
Kulut – hallintokulut
Vuoden aikana ei ollut kiinteistöjen korjaus- ja hankintamenoja.
Yhtiövastikkeet olivat: 33.843,00 €
Toiminnan hallinnollisista kuluista mainittakoon avustukset 24.750,00 € ja
toimistokulut 16.517,76 €. Toimistokuluihin sisältyy asiamiehen palkkio
7.500,00 €.
Hallituksen jäsenille ei ole maksettu toimintavuotena palkkioita.
Säätiön kokonaisvarallisuus on: 5.198.526,86 €. Tilikauden tulos: +22.758,95 €.

