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(yhteisötunnus 2271556-8)
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016
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 omaisuus koostuu Helsingin Katajanokalla sijaitsevista liikehuoneistoista. Kahden
viimeisen kuluneen vuoden aikana on säätiö pyrkinyt saamaan päätökseen liikehuoneistoja
koskevan myyntiprosessin, koska tilojen vuokraaminen toimistokäyttöön epäonnistui.
Kauppakirja on allekirjoitettu tammikuussa 2017 ja kauppojen lopullinen vahvistuminen jää
odottamaan kauppakirjan mukaisten ehtojen täyttymistä vuoden 2017 aikana. Näitä ovat
erityisesti taloyhtiön yhtiöjärjestykseen ja rakennuslupiin liittyvät seikat. Säätiön kirjanpidossa
ko. omaisuuserä on arvostettu vastaamaan kauppakirjan mukaista kauppahintaa, mistä johtuen
säätiön tulosta rasittaa tästä johtuva arvonalennus.
Säätiön yleishyödyllistä tarkoitusta toteutetaan niin, että apurahoja myönnetään
mahdollisuuksien mukaan jakokelpoisesta tuotosta vähintään 50 % koulutus-, tutkimus- ja
tiedostustoimintaan.
Säätiö on vastaanottanut 3 kpl hakemuksia. Kyseiset hakemukset eivät kuitenkaan ole liittyneet
säätiön tarkoituksen toteuttamiseen. Säätiön taloudellinen tilanne olisi myös rajoittanut
apurahojen myöntämistä, koska vuokratulot loppuivat 30.10.2014 eikä muita varsinaisia tuloja
ole. Vuonna 2016 säätiö ei ole siis voinut toteuttaa tarkoitustaan.
Marraskuun hallituksen kokouksessa on päätetty laittaa 120.000 € kuuden (6) kuukauden
määräaikaistalletukseen.
Hallitus kokoontui toimintakaudella vuosikokouksineen neljä (4) kertaa. Kokouksia pidettiin
pääasiallisesti Helsingissä. Syksyn kokous pidettiin Turussa, Meriauran toimitiloissa.
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
myös myönnetyt avustukset sekä mahdollisuuksien mukaan avustuksia saaneet selvitykset ja
raportit jne.
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Tuotot
Sijoitustoiminnan tuotot: 5.432,55 €
Kulut – hallintokulut
Yhtiövastikkeet: 38.511,00 €.
Liikehuoneistojen myyntikuluja: 164,00 €.
Toiminnan hallinnolliset kulut: 22.620,53 €, jotka sisältävät asiamiehen palkkion 13.600, 00 €.
Säätiön asiamies on myös hallituksen jäsen.
Säätiölain tarkoittamia toimia lähipiiriläisten kanssa ei ole tehty.
Hallituksen jäsenille ei ole maksettu toimintavuotena palkkioita.
Säätiön kirjanpidollinen kokonaisvarallisuus: 3.974.496,74 €.
Tilikauden ali/ylijäämä kulujen jälkeen: - 1.198.195,99 €, sisältäen osakkeiden
arvonalentamisen (1.142.175,00€).

