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Vaasan Jäähallin Ravintolat Oy

Rinnakkaistie 1

65350 Vaasa
Y-tunnus 1641303-7

TULOSLASKELMA Sivu'l

Rahavksik Kö EURO
1.5.2021

- 30.4.2022
1.5.2020

- 30.4.2021

LIIKEVAIHTO

Liiketoiminnan mu ut 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

votrro (TAppto) ENNEN flLtNpÄÄTöS-
SIIRTOJA JA VEROJA

TTLTKAUDEN VOTTTO (TAPP!O)

-294 759,96 -290 962,96

1208795,44

4g 442,69

-691 044,54
6 370,76

-90 832,20
-775 505,99

-48197,96
-4 066,26

-337 023,99

-20 674,00
-20 674,00

-186 972,40

-62 949,23

90,00

339,1 5

-1 943,91
-1 414,76

538 544,05

189 594,62

-257 953,22
3 354,26

-11 692,03
-266 2g0,gg

-53 242,98
-7 253,36

-351 459,20

-23 461,32
-23 461,32

-100 270,26

-13 343,10

0,00

39,46

-393,74
-354,28

-64 262,99 -13 697,39

-64 262,99 -13 697,39



Vaasan Jäähallin Ravintolat Oy

Rinnakkaistie 1

65350 Vaasa
Y-tunnus 1641303-7

TASE Sivu 1

Rahavksikkö EU RO 30.4.2022 30.4.2021

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT
Ai neettomat hyödykkeet

Muut aineettomat hyödykkeet
Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Ai neelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
Aineelliset hyödykkeet yhtoensä

Sijoitukset
Osuudet saman konsernin yrityksissä
Muut osakkeet ja osuudet
Sijoitukset yhteensä

1 19 1 64,50
1 19 164,50

47 249,00
47 249,00

28 200,00
100,00

28 300,00

29 814,79
29 814,79

29125,67
23 749,61
2 201,19

55 076,47

96 056,00
96 056,00

62 997,00
62 997,00

28 200,00
100,00

28 300,00

23 444,02
23 444,02

7 473,76
94 746,40
18 778,99

120 999,05

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Vaihto-omaisuus yhteensä

Saamiset
Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset yhteensä

Rahat ja pankkisaamiset

VAI HTUVAT VASTAAVAT YHTE ENSÄ

VASTAAVAA YHTEENSÄ

194 713,50 197 353,00

19 751 ,95 10 684,91

104 643,10 155 127,99

299 356,60 342 490,98
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Rahavksikkö EURO

TASE

30 .2022 30.4.2021

Sivu 2

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma

Osakepääoma

Edellisten tilikausien voitto (tappio)
Tilikauden voitto (tappio)

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen

Pääomalainat
Ostovelat
Muut velat
Pitkäaikainen yhteensä

Lyhytaikainen
Saadut ennakot
Ostovelat
Velat saman konsernin yrityksille
Muut velat
Siirtovelat
Lyhytaikai nen yhteensä

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

-28 890,28 35 372,71

I 400,00
I400,00

26 972,71
-64 262,99

50 000,00
I 086,91

20 000,00
79 086,91

36 506,00
48 501,37

122 157,41
17 397,62
24 597,57

249159,97

I400,00
I400,00

40 670,09
-13 697,39

0,00
20 010,74
20 000,00
40 010,74

45 659,39
39 318,17

157 157,41
12 963,33
11 999,14

267 097,43

)

328 246,88 307 109,17

299 356,60 342 490,88



Vaasan Jäähallin Ravintolat Oy
Y-tunnus: 1641303-7

TILINPÄÄTÖTSCN LIITETIEDOT

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

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista
Pitkävaikutteisiin menoihin on kirjattu uuteen halliin liittyviä suunnittelukustannuksia.

Koneiden ja kaluston suunnitelman mukaiset poistot on laskettu EVL:n enimmäispoistoprosenttien
mukaisesti. Jäähallin ravintolatilojen perisparannusmenot on aktivoitu ja poistetaan ravintolan
vuokra-aikana, eli jaksotettu 20 vuodelle tasapoistoksi.

Sellaisten hyödykkeiden hankintamenot, joiden taloudellinen käyttöaika on alle kolme vuotta,
sekä pienhankinnat on kirjattu kokonaisuudessaan hankintatilikauden kuluksi.

Vakuudet ja vastuusitoum ukset liitetiedoissa

) Muut vastuut

Leasingsopimuksista 2022

Vastuut tulevina tilikausina 1g 793,05

Sopimusten olennaiset irtisanomis- ja lunastamisehdot:
Sopimusehtojen mukaisestisopimus pitää irtisanoa viimeistään kolme kuukautta ennen perus-
vuokrakauden päättymistä (01.02.2023) tai sopimus menee automaattisesti jatkoajalle.

Osamaksusopimuksista
2022

Vastuut tulevina tilikausina g 0g6,91

sivu 4

2021

6945,12

2021
20010,74

Tiedot emoyrityksestä
Yhtiö kuuluu tytäryhtiönä konserniin Hockey-Team Vaasan Sport Oy, kotipaikka Vaasa
EmoyhtiÖn tilinpäätös saatavissa osoitteessa Rinnakkaistie 1, 65350 VAASA.

,) Liiketoimetintressiyhtiöiden kanssa

EmoyntiÖn Hockey-Team Vaasan Sport Oy:n ostot ja myynnit toteutettu tavanomaisin
markkinaehtoisin hinnoin.

Ostot tilikaudella
Myynnit tilikaudella

Liitetiedot henkilöstöstä

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana

193 318,31 €
55 459,17 €

2022 2021
17Henkilöstö 20



Vaasan Jäähallin Ravintolat Oy
Y{unnus: 1641303-7

Oman pääoman muutokset ja oman pääoman riittävyys sekä hallituksen ehdotus
jakokelpoisen vapaan pääoman käytöstä

2021

sivu 5

Osakepääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Kertyneiden voittovarojen osuus
Sijoitettu pääoma
Edellisten tilikausien voitto
Maksetut osingot
Tilikauden voitto
Oma pääoma yhteensä
Pääomalaina
Oma pääoma ja pääomalaina yhteensä

0,00
0,00
0,00

26 972,71
0,00

-64 262,99

8 400,00

0,00

-37 290,28
-28 890,29
50 000,00
2',,109,72

0,00
0,00
0,00

40 670,09
0,00

-13 697,38

2021

8 400,00

0,00

26 972,71
35 372,71

0,00
35 372,71

Jakokelpoisen vapaan oman pääoman määrä on 0,00 euroa. Tilikauden tappio on64.262,gg euroa
Hallitus esittää, ettei tilikaudelta jaeta osinkoa ja että tilikauden tappio siirretään kokonaisuudessaan
edellisten tilikausien voitto / tappio tititle.

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

Koronavirukseen liittyvien riskien vaikutus yhtiön toimintaan.
Yhtiön hallitus on todennut, että koronaepidemian vaikutus yhtiön toimintaan jatkui
liigakauden 2021 - 2022 aikana. Alkavalle tilikaudelle tilanne selkeytyy rokotuskattavuuden
ansiosta ja viranomaisten asettamien rajoitustoimien poistumisen myötä.
Kaudella 2021 - 2022 jouduttiin harjoittamaan liiketoimintaa erittäin vaikeissa olosuhteissa,
kun viranomaisten rajoituspäätökset estivät ravintolatoimintaa merkittävästija yleisötapahtumien
järjestämistä melkein kokonaan.
Kassatilanne tulee olemaan arviomme mukaan kireä ainakin vuoden 2022loppuun.
Yhtiön hallitus ja johto seuraavat epidemiatilanteen ja rajoitustoimien kehittymistä jatkuvasti
ja arvioivat mahdolliset vaikutukset yhtiön toimintaan.

Pääomalainan pääasialliset ehdot:
Laina on osakeyhtiölain 12 luvun mukainen pääomalaina, jonka pääoma merkitään yhtiön taseeseen
vieraaseen pääomaan erillisenä eränä.

) tainan määrä 50.000,00 euroa.
Lainalle ei makseta korkoa.
Lainalle ei anneta vakuutta.
Laina-aika kolme (3) vuotta, voimassa 30.04.2025 saakka.



Vaasan Jååhallin Ravintolat Oy
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Päiväys ja allekirfoitus

Vaasa 19.8.2022

Heikki Hiltunen, hall pj Ma

Jonas Hemming Ari-Pekka Soini

Tomas Kurten, tj

Tilinpäåtösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänäån annettu kertomus

Vaasa /+ /ö 2022

Lueftelo kirjanpitoklrjoista ja tositteiden lajeista rekå säilytystavoista

Tilinpäätös
Påivå- ja päåkirja
Palkkakirjanpito
Reskontra
Kirjanpitotositteet
Tiliotetositteet
Alv{ositteet
Liitetieto tositteet

tositelaji00
tositelaji0l - 02
tositelaji 10
losltelajil00

erikseen sidottuna
xml-liedostoina
ATK-listoina
ATK-listoina
paperitositteina
paperitositteina
xml-tiedostona
paperitositleina



KPMG Oy Ab
Hovioikeudenpuistikko 1 6
65100 VMSA

Puhelin 020 760 3000
www.kpmg.fi

Ti I i nta rkastu ske rtom us
Vaasan Jäähallin Ravintolat Oy:n yhtiökokoukselle

Lausunto

Olen tilintarkastanut Vaasan Jäähallin Ravintolat Oy:n (y{unnus 1641303-7) 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 mukaisesti ja
täyttää lakisääteiset vaati mukset.

Lausunnon perustelut

Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilin-
tarkastustavan mukaisia velvollisuuksiani kuvataan tarkemmin kohdassa Titintarkastajan vetiollisuudet
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 30.4.2022päätty-
neeltä tilikaudelta tappiota -64.262,99 euroa ja sen lyhytaikaiset velat ylittivät kyseisenä ajankohtana sen
lyhytaikaiset varat 144.516,81euro4, joka voi aiheuttaa haasteita yhtiön rahoituksen riittävyyäelle.

Yhtiön pääomalainalla oikaistu oma pääoma oli 30.4.2022 yhteensä 21.109,72 euroa ja vieras pääoma ilman
pääomalainaa oli yhteensä 278.246,88 euroa.

Tilin päätöstä koskevat ha llituksen ja toim itusjohtajan velvoflisu udet

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

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 velvollisu udet tilinpäätöksen tili nta rkastuksessa

Tavoitteenani on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytök-
sestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisåttaa
lausuntoni. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheelli-
syys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksesså. Virheellisyyksiä
voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yt<sin iäi yh-
dessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätökien
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 läusuntoni

KP!',4G cv Ab. å Frf nish rimrred liabirir'/ rompany anci a mernber tirm cf the l<p[/]c nels/ork oF rndependent
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Vaasan Jäähallin Ravintolat Oy
Tilintaftastuskeftomus

tilika udelta 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 virheelliiten 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 toimintaansä. Jos johtopäätökseni on, että
olennaista epävarmuutta esiintyy, minun täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessani lukijan huomiota
epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevät 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 tilinpäätöks_en, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistap aa, ra-
kennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siien,
että se antaa oikean ja riittävän kuvan.

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

Vaasassa :r*. ntt\ .ZOZZ
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