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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015
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.
Säätiö on vuonna 2015 edelleen tukenut tutkimukseen merenkulun tulevaisuudesta Suomessa.
PBI Research Institute (PBI) suoritti raportin, jota myös säätiö tuki. Selvitys käsittelee ns. MegaUnit konseptia ”key enabling” tekniikkana sisävesien kuljetuksiin.
Säätiön omaisuudesta, joka koostuu Helsingin Katajanokalla sijaitsevista liikehuoneistoista,
todettakoon, että säätiö on pyrkinyt saamaan päätökseen liikehuoneistoja koskevan
myyntiprosessin, mutta kauppojen lopullinen vahvistuminen jää odottamaan kauppakirjan
mukaisten
ehtojen
täyttymistä.
Näitä
ovat
erityisesti
Helsingin
kaupungin
rakennusvalvontaviraston myöntämät poikkeus- ja rakennusluvat sekä taloyhtiön
yhtiöjärjestykseen liittyvät seikat. Asiamiehelle on erilliskorvauksena myyntiprosessiin
liittyvistä kauppakirjojen laatimisesta ja osallistumisesta neuvotteluihin suoritettu 9.920,00 €.
Säätiön yleishyödyllistä tarkoitusta toteutetaan niin, että apurahoja myönnetään
mahdollisuuksien mukaan jakokelpoisesta tuotosta vähintään 50 % koulutus-, tutkimus- ja
tiedostustoimintaan.
Säätiön hallitus rajoitti myös vuonna 2015 apurahojen myöntämistä, koska vuokratulot
loppuivat 30.10.2014 eikä muita varsinaisia tuloja ole.
Säätiön varoista on 150.000,00 € ollut määräaikaistalletuksessa.
Hallitus kokoontui toimintakaudella vuosikokouksineen neljä (4) kertaa. Kokouksia pidettiin
pääasiallisesti Helsingissä. Syksyn kokous pidettiin Ruissalossa, Alfons Håkans Oy:n vieraina.
Säätiö suoritti ja jakoi vuonna 2015 seuraavan apurahan ja avustuksen, yhteensä 15.000,00 €;
1. Stiftelsen för projektforskning; 15.000,00 €, jolla rahoitettiin osaksi raportti:
”Mega-Unit konsepti ”key enabling” tekniikkana sisävesien kuljetuksiin.
Säätiön kotisivujen 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
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myös myönnetyt avustukset sekä mahdollisuuksien mukaan avustuksia saaneet selvitykset ja
raportit jne.
Tuotot
Sijoitustoiminnan tuotot: 5.937,03.
Kulut – hallintokulut
Yhtiövastikkeet: 38.511,00 €.
Muut toimitilakulut yhteensä: 0 €.
Liikehuoneistojen myyntikuluja: 18.189,40 €.
Toiminnan hallinnolliset kulut: 30.099,44 €, jotka sisältävät asiamiehen palkkion 20.400, 00 €,
alv 0 %.
Asiamiehelle erilliskorvauksena myyntiprosessiin liittyvistä toimenpiteistä: 9.920,00 €.
Hallituksen jäsenille ei ole maksettu toimintavuotena palkkioita.
Säätiön kirjanpidollinen kokonaisvarallisuus: 4.957.863,88 €.
Tilikauden ali/ylijäämä kulujen jälkeen: - 95.949,88 €.

