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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012
Vuonna 2008 perustettu Varustamosäätiö tukee merenkulun koulutus-, tutkimus- ja
tiedotustoimintaa sekä edistää varustamoelinkeinon toimintamahdollisuuksia. Säätiö
toteuttaa toimintaansa muun muassa jakamalla apurahoja sekä tukemalla
varustamotoimintaan liittyvää yhteiskunnallista toimintaa.
Säätiön toiminta on vuonna 2012 painottunut tutkimukseen merenkulun tulevaisuudesta
Suomessa. Varustamosäätiön tuella PBI Research Institute suoritti tutkimusprojektin
”Merenkulun tulevaisuus Suomessa ja 2015 ja eteenpäin”. Raportissa visioidaan, miten
muutos tehdään. Keskeisin suositus on, että yhteistyötä ja yhdistymistä alan toimijoiden
(logistiikkaklusteri) välillä on lisättävä tiiviimmän yhteistyön saavuttamiseksi. Raportti
ja aiheesta kertova dokumenttielokuva julkaistaan 31.1.2013. Dokumenttifilmin
tuotantoyhtiönä toimi Hallava Filmi Oy ja tuottajana Toni Panula. Säätiön tuki
Hallavafilmi Oy:lle (44.500,00 €) suoritetaan vuoden 2013 alussa.
Säätiön omaisuuden hallintaan liittyvistä toimenpiteistä ja varainhoidon kehittämisestä
todettakoon, että säätiön omistamat liikehuoneistot ovat olleet vuokrattuina koko
toimintavuoden ja että 6 kk:n määräaikaistalletuksessa on ollut 200.000,00 €. Tämän
pääoman eräännyttyä loppusyksyllä, on uudessa 6 kk:n määräaikaistalletuksessa
250.000,00 €, jonka pääoma erääntyy maaliskuussa 2013.
Säätiön yleishyödyllistä tarkoitusta toteutetaan niin, että apurahoja myönnetään
mahdollisuuksien mukaan jakokelpoisesta tuotosta vähintään 50 % koulutus-,
tutkimus- ja tiedostustoimintaan.
Hallitus kokoontui toimintakaudella vuosikokouksineen kuusi (6) kertaa. Kokouksia
pidettiin sekä Turussa, Meriauran toimitiloissa että Helsingissä, säätiön asiamiehen
toimitiloissa.
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Säätiö jakoi vuonna 2012 seuraavat apurahat ja avustukset;
1. Tutkimuskeskus Merikotkan koordinoiman CAFE –hankkeen
(Competitive Advantage by Safety) avustaminen. Apurahan summa on
20.000 € ja se jakautuu vuosille 2011-2013. Vuonna 2012 summa oli
7.500,00 €.
2. Stiftelsen för projektforskning; 67.000,00 €.
Säätiön kotisivut ovat uudistuneet. 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 177.094,73 €, josta suurin osa oli vuokratuottoja tiloista,
jotka ovat olleet vuokrattuina koko toimintavuoden.
Kulut – hallintokulut
Yhtiövastikkeet olivat: 38.511,00 €
Toiminnan hallinnollisista kuluista mainittakoon muut hallintopalvelut/toimistokulut
31.948,00 €. Muihin hallintopalveluihin sisältyy asiamiehen palkkio 19.200,00 €, alv 0
%.
Hallituksen jäsenille ei ole maksettu toimintavuotena palkkioita.
Säätiön kokonaisvarallisuus on: 5.260.372,45 €. Tilikauden tulos: +4 198,89 €.

