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TULOSLASKELMA

Rahavksikkö EU RO
1.5.2021

- 30.4.2022
1.5.2020

- 30.4.2021

Sivu 1

LIIKEVAIHTO

Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Varastojen lisäys / vähennys

Ulkopuoliset palvelut
Materiaalit ja palvelut yhteensä

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut

Eläkekulut
Muut henkilösivukulut

Henkilöstökulut yhteensä

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä

Liiketoiminnan muut kulut

LilKEVOTTTO (-TAPP|O)

Rahoitustuotot ja -kulut
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista

Muilta
Muut korko- ja rahoitustuotot

Muilta
Korkokulut ja muut rahoituskulut

Muille
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

vorfio (TAppto) ENNEN TtLtNpÄÄTöS-
SIIRTOJA JA VEROJA

TTLTKAUDEN VO|TTO (TAPP!O)

-2 659 570,98 -2 059 736,48

4 244 972,91

473 249,39

-412 931,21
237,64

-145 221,99
-557 915,45

-186 513,62
-224 074,40

-3 070 159,00

-70 840,69
-70 840,69

-1 231 656,49

-212 449,41

200 000,00

579,50

-32 507,25
168 072,25

3 184 099,44

416 025,33

-355 481,40
53 315,37

-83 376,41
-385 542,44

-159 816,18
-185 439,93

-2 404 gg1,4g

-27 493,93
-27 493,93

-900 270,50

-118 173,59

0,00

173,20

-45 086,12
-44 912,92

-44377,16 -163 096,51

-44377,16 -163 096,51
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Rahavksikkö EURO

TASE

30.4.2022 30.4.2021

Sivu 1

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet

Muut aineettomat hyödykkeet
Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
Aineelliset hyödykkeet yhteensä

Sijoitukset
Osuudet saman konsernin yrityksissä
Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Muut osakkeet ja osuudet
Sijoitukset yhteensä

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Val m iit tuotteet/tavarat
Vaihto-omaisuus yhteensä

Saamiset
Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset
Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset yhteensä

Rahat ja pankkisaamiset

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

2787 939,40 2749 968,40

854 877,00
854 877,00

74 518,00
74 518,00

I534,40
50 000,00

1 800 010,00
1 858 544,40

13 887,13
135 326,01
149 213,14

221 864,06
122 157,41

0,00
200 000,00
111 779,73
655 801,20

847 674,00
847 674,00

93 560,00
93 560,00

I534,40
0,00

1 800 100,00
1 808 634,40

19 237,59
129 737,91
148 975,50

409110,47
157 157,41

5 190,97
0,00

234 387,94
805 846,69

290 569,79 14 029,49

1 095 583,12 968 951,69

VASTAAVAA VHTEENSÄ 3 883 522,52 3719720,09
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TASE Sivu 2

Rahavksikkö EURO 30.4.2022 30.4.2021

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma

Osakepääoma
Osakepääoman korotus

Ylikurssirahasto
Muut rahastot

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Muut rahastot yhteensä

Edellisten tilikausien voitto (tappio)
Tilikauden voitto (tappio)

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Pitkäaikainen yhteensä

Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Lyhytaikainen yhteensä

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

59 214,50 101 791 ,66

91 760,00
99 960,00

191720,00
381 740,00

888 000,00
888 000,00

-1 357 968,34
-44 377,16

42 222,09
27 150,00

492175,90
1 162 451,64
1 723 ggg,52

56 296,32
733 668,28
312 024,92
852770,24
145 549,94

2 100 309,50

91 760,00
98 160,00

189 920,00
381 740,00

888 000,00
888 000,00

-1 194 791,83
-163 086,51

93 827,04
81 950,00

0,00
1 012 451,64
1 188 229,69

56 296,32
861 106,31
518 645,23
661 259,24
331 392,64

2 428 699,74

3 824 308,02 3 616 929,42

3 883 522,52 3719720,08
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TILI NPÄÄTÖTSEN LIITETIEDOT

Tilinpäätös on laadittu valtioneuvoston asetuksen pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksistä esitettävistä
tiedoista säädettyjen 2 ja 3 lukujen pienyrityssäännöstöä noudattaen.

Konsernitilinpäätöstä eiole laadittu, koska kyseessä on pienikirjanpitovelvollinen (KPL 6.1,3).

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista
Vaasan jäähallin VIP tilojen rakennuskulut on aktivoitu ja niistä tehty 20 vuoden poistosuunnitelma,
joka vastaa tilojen vuokrasopimuksen kestoa.

Koneiden ja kaluston suunnitelman mukaiset poistot on laskettu EVL:n enimmäispoistoprosenttien
mukaisesti. Sellaisten hyödykkeiden hankintamenot, joiden taloudellinen käyttöaika on alle kolme (3)
vuotta, sekä pienhankinnat on kirjattu kokonaisuudessaan hankintatilikauden kuluksi.

Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua

sivu 4

)

Muut velat
Yhteensä

Vakuudet ja vastu usitoum u kset liitetiedoissa

Muut vastuut

Lunastusvastuu
Vuokravastu u pitkäaikaisesta vuokrasopimuksesta

2022
0,00 €
0,00 €

1 1 1900,00
2710173,00

oma pääoma
-28 890,28€

2021
64 000,00 €
64 000,00 €

1 1 1900,00
2869595,00

357089,27

tilikauden tulos
-64 262,99 €

Vuokra- ja leasingvastu ut
Vastuut tulevina tilikausina 287 792,85

Tiedot tytäryrityksestä

) Omat osakkeet

Vaasan Jäähallin Ravintolat oy:llä on emoyhtiön osakkeita yhteensä 242kpl

Omistukset muissa yrityksissä

Yhtiön nimi ja kotipaikka
Vaasan Jäähallin Ravintolat Oy
Vaasa (Y{unnus:1641303-7)

omistus
o/o

100

Liiketoimet intressiyhtiöiden kanssa

Tytäryhtiö Vaasan Jäähallin Ravintolat Oy:n ostot ja myynnit toteutettu tavanomaisin markkinaehtoisin
hinnoin.

Ostot tilikaudella 57 668,95 €
Myynnit tilikaudella 193 097,00 €
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Li itetiedot hen kilöstöstä

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana

2022
Henkilöstö

oman pääoman muutokset sekä hallituksen ehdotus jakokelpoisen vapaan
vapaan pääoman käytöstä

2022

Osakepääoma
Osakeanti
Ylikurssirahasto
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Kertyneiden voittovarojen osuus
Sijoitettu pääoma
Edellisten tilikausien voitto/tappio
Maksetut osingot
Tilikauden voitto i tappio
Oma pääoma yhteensä

91 760,00
99 960,00

381 740,00

0,00
888 000,00 888 000,00

-1 357 868,34
0,00

-44 377,16 -1 402 245,50
59 2',14,50

sivu 5

202',1

56

2021

91760,00
98160,00

381740,00

0,00
888000,00 888000,00

-1194781,83
0,00

-163086,51 -1 357868,34
101791,66

49

)

Jakokelpoisen vapaan oman pääoman määrä on - 514 245 50 euroa. Tilikauden tappio on 44 3TT,16 euroa
Hallitus esittää, ettei tilikaudelta jaeta osinkoa, vaan tilikauden voitto siirretään kokonaisuudessaan
edellisten tilikausien voitto/tappio tilille.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen

Koronavirukseen liittyvien riskien vaikutukset yhtiön toimintaan.
Kausi2021-2022iouduttiin taas kerran viemään läpikoronapandemian varjossa. Seitsemän kotiottelua
jouduttiin pelaamaan ilman yleisöä ja neljässä kotiottelussa koronapassi oli käytössä. Koronatauti vaikutti
myös yleisellä tasolla kuluttajien ja yritysten halukkuuteen osallistua ottelutapahtumiin koko kauden aikana
Urheilullinen menestys vaikutti myös kevättalvella yleisömääriin ja pudotuspelituotot jäivät saavuttamatta.
Yllä olevien seikkojen kokonaisvaikutus liikevaihtoon on noin miljoona euroa.

Yrityksen kassatilanne tulee olemaan rasittunut ainakin vuoden 2022loppuun asti. Ennakkomyynti
kaudelle 2022-2023 on edennyt budjetin mukaisesti, mutta syksyn ja alkutalven kotiottelutapahtumat
vaikuttavat merkittävästi kassatilanteeseen. Ukrainan sota ja siihen liittyvät talousvaikutukset ovat vielä
tässä vaiheessa vaikeasti arvioitavissa, mutta tilanne tulee varmastijossain määrin vaikuttamaan
kysyntään. Yhtiön hallitus ja johto seuraavat jatkuvasti yhtiön toimintaedellytykset ja arvioivat
mahdolliset toimenpiteet.

Liiketoiminnan muut tuotot
Liiketoiminana muut tuotot sisältävät Valtionkonttorilta saatuja koronatukia yhteensä 46A T49,3g euroa.
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Påiväys ja allekirjoitus

Vaasa 19.8.2022

It{,$.
, hallpj

Jonas Hemming Soini

Tomas Kurten, tj

Tilinpäätösmerkintå

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus

Vaasa /Q /O tzozz

Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista sekä säilytyotavolsta

Tilinpäåtös
Påivå- ja påäkirja
Palkkakirjanpito
Reskonlra
Kirjanpitotosilteet
Tilioletositteet
Alv-tositteet
Liitetieto tositteet

tositelaji 00
tositelaji 01 - 04
tositelaji 10
tositelaji 100

erikseen sidolluna
xml-tiedostoina
xml-ti€dostona
xml-tiedostona
paperitositteina
paperitositteina
xml-tiedostona
paperitositteina



Puhelin 020 760 3000
www.kpmg.fi

Ti I i nta rkastuskertom us
Hockey-Team Vaasan Sport Oy:n yhtiökokoukselle

Lausunto

Olen tilintarkastanut Hockey-Team Vaasan Sport Oy:n (y-tunnus 17BgB35-5) tilinpäätöksen tilikaudelta
1.5.2021-30.4.2022. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonani esitän, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudelli-
sesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisestija
täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut

Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilin-
tarkastustavan mukaisia velvollisuuksiani kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet
tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olen riippumaton yhtiöstä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaa-
timusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaani tilintarkastusta ja olen täyttänyt muut näiden vaatimusten
mukaiset eettiset velvollisuuteni. Käsitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen mää-
rän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Tietyn seikan painottaminen, rahoituksen riittävyys

Haluan kiinnittää huomiota tilinpäätöksen liitetietoihin, jotka osoittavat, että yhtiölle kertyi 30.4.2022 päätty-
neeltä tilikaudelta tappiota -44.377,16 euroa ja sen lyhytaikaiset velat ylittivät kyseisenä ajankohtana sen
lyhytaikaiset varat 1.004.725,38 euroa, joka voi aiheuttaa haasteita yhtiön rahoituksen riittävyydelle.

Yhtiön oma pääoma oli 30.4.2022 yhteensä 59.214,50 euroa ja vieras pääoma oli yhteensä 3.824.308,02
euroa.

Tilin päätöstä koskevat hallitu ksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan
Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisestija täyttää lakisäätei-
set vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne
katsovat tarpeelliseksivoidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa
olennaista virheellisyyttä.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa
ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös
on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi
jos yhtiö aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvoll isu udet tili n päätöksen tilintarkastu ksessa

Tavoitteenani on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytök-
sestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää
lausuntoni. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheelli-
syys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisestisuoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä
voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yh-
dessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen
perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytän ammatillista harkintaa ja säilytän
ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

- Tunnistan ja arvioin väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden ris-
kit, suunnittelen ja suoritan näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankin lausuntoni

KPr,4G Oy,\b. a -innrsn limited liabrlrty.ornpanv ard a member flrm of lhe KF,[j]G retwork of in.jependent
member firnrs atfiirateci rrth (Plvlc lnternatronal Caofieralrve I KPIIG interoational'). a Slvrss 9nlty.

KPMG Oy Ab
Hovioikeudenpuistikko 16
65100 VAASA
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tilikaudelta 1 . 5. 2021 -30. 4. 2022

perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärin-
käytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä
johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, vää-
rentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen
valvonnan sivuuttamista.

- Muodostan käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäkseni suunnit-
telemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta en siinä tarkoituksessa,
että pystyisin antamaan lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta.

- Arvioin sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjan-
pidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.

- Teen johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös pe-
rustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teen hankkimani tilintarkastusevidenssin perusteella
johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta,
joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätökseni on, että
olennaista epävarmuutta esiintyy, minun täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessani lukijan huomiota
epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät
ole riittäviä, mukauttaa lausuntoni. Johtopäätökseni perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään
mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa
siihen, ettei yhtiö pysty jatkamaan toimintaansa.

- Arvioin tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistap aa, ra-
kennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten,
ettå se antaa oikean ja riittävän kuvan.

Kommunikoin hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta
sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkitlävät puut-
teellisuudet, jotka tunnistan tilintarkastuksen aikana.

Vaasassa /+ . /ö .2022

4zä-< /"{
Markku Lehto
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