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TILINTARKASTUSKERTOMUS  
 

Tampereen Talouskoulun säätiö sr:n hallitukselle 

 

Tilinpäätöksen tilintarkastus 

 

Lausunto  

 

Olemme tilintarkastaneet Tampereen Talouskoulun säätiö sr:n (y-tunnus 2503826-7) tilinpäätöksen 

tilikaudelta 1.1.–31.12.2021. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.  

 

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan säätiön toiminnan 

tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista 

koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. 

 

Lausunnon perustelut  

 

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. 

Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan 

velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olemme riippumattomia säätiöstä niiden Suomessa 

noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja 

olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme 

mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa 

tilintarkastusevidenssiä.  

 

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet  

 

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja 

riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten 

mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös 

sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka se katsoo tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, 

jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.  

 

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollinen arvioimaan säätiön 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 säätiö aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta 

realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.  

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa  

 

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena 

väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa 

tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, 

mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan 
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mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai 

virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella 

odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.  

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista 

harkintaa ja säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:  

• Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen 

virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia 

tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän 

tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva 

olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva 

olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, 

väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä 

taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista. 

• Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta 

pystyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet 

mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon säätiön sisäisen 

valvonnan tehokkuudesta.  

• Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon 

tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta. 

• Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia 

tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme 

tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai 

olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä 

säätiön kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta 

esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota 

epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat 

tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat 

tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. 

Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei säätiö pysty jatkamaan 

toimintaansa. 

• Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä 

esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia 

liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan. 

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja 

ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan 

merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.  

 

Muut raportointivelvoitteet 
 

Muu informaatio  

 

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää 

toimintakertomuksen. Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota. 
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Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä 

tehdessämme arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta 

suoritettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti 

virheellistä. Velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen 

sovellettavien säännösten mukaisesti. 

 

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja 

että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten 

mukaisesti.  

 

Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen, että toimintakertomuksessa on 

olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen 

raportoitavaa.  

 

Muut lakiin perustuvat lausunnot 

 

Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto säätiölain 4:2.2 §:n 

edellyttämistä seikoista.  

 

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa annetuista tiedoista 

sekä siitä, että säätiön toimielinten jäsenille suoritetut palkkiot ja korvaukset ovat tavanomaisia. 

 

Lausuntonamme esitämme, että säätiön tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa on annettu säätiön 

toiminnasta tilikaudella tiedot, jotka ovat olennaisia säätiön tarkoitusta ja toimintamuotoja koskevien 

sääntömääräysten noudattamisen arvioimiseksi. Palkkioita ja korvauksia, jotka säätiö on suorittanut sen 

toimielinten jäsenille, on pidettävä tavanomaisina. 

 

Tampereella 6. päivänä toukokuuta 2022 

 

Revisium Oy, tilintarkastusyhteisö 

 

 

 

Mikko Lilja 

KHT, JHT 
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TAMPEREEN TALOUSKOULUN SÄÄTIÖ SR 
 
 
 SÄÄTIÖLAIN TARKOITTAMA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021 

 
 
Säätiön toiminnan tarkoitus 
 

Tampereen Talouskoulun Säätiö sr on perustettu Tampereen Talouskouluyhdistys 
ry:n toimesta 7.6.2016 allekirjoitetulla perustamiskirjalla, jonka perusteella 
säädepääomaksi määrättiin 100.000,00 euroa.  
 
Säätiön tarkoituksena on edistää kotitalouksien hyvinvointia tukevien alojen 
aatteellista, ammattitaidollista sekä liiketaloudellista koulutusta, tiedonvälitystä ja 
tutkimusta sekä edistää perinteiden ja yhteiskuntasuhteiden vaalimista. 
 
Säätiö toteuttaa tarkoitustaan tukemalla taloudellisesti ja tiedollisesti sellaisia 
henkilöitä ja yhteisöjä, jotka edistävät tai toteuttavat toiminnallaan kotien hyvinvointia 
tukevien alojen aatteellista ja ammattitaidollista tai liiketaloudellista koulutusta. Säätiö 
voi myös toteuttaa tarkoitustaan tukemalla alan vapaaehtoistoimintaa, tiedonvälitys- 
ja tutkimustoiminta sekä harjoittamalla aatteellista tiedotustoimintaa. 
 
Säätiö toimii myöntäen välitöntä tai välillistä taloudellista tukea, myöntäen apurahoja, 
antaen tunnustuspalkintoja sekä hankkien ja luovuttaen tiloja säätiön tarkoituksen 
mukaiseen toimintaan. 

 
 
Hallitus 

Säätiön hallitukseen ovat kertomusvuonna kuuluneet 
 
Erkki Uitti  puheenjohtaja  

 Tarja Alatalo 
Heikki Dunder  

 Tiina Holopainen  
Tuija Majuri 
Teppo Mattila 
Lauri Savisaari 

 
Toimitusjohtaja 
 
 Säätiön asiamiehenä ja toimitusjohtajana on toiminut Niilo Järkäs. 
 
Tilintarkastajat 
 

Säätiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö Revisium Oy, josta 
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Lilja. 
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Säätiön toiminta ja olennaiset tapahtumat tilikauden aikana ja sen päättymisen jälkeen   
 
Avustukset ja apurahat  

 
Säätiön apurahat 
Merkittävin osa säätiön varsinaisesta toiminnasta on liittynyt avustushaun 
järjestämiseen ja säätiön tunnettuuden lisäämiseen. Säätiön viides avustusten 
hakukierros toteutettiin syksyllä 2021. 
 
Apuraha- ja avustushaussa saatiin yhteensä 40 hakemusta ja näiden perustella 
tehtiin 19 rahoituspäätöstä, yhteismäärältään 107 704 euroa, jakautuen seuraavasti: 
 
 

Koulutus ja kouluttautuminen   

Porvoon seudun 4H-yhdistys ry 5 000,00 

TAT - Talous ja Nuoret ry 15 000,00 

Taina Heinonen 5 000,00 

Tampereen palvelualan ammattiopisto /SASKY 2 000,00 

Katariina Kuusalo 1 000,00 

Marja Kivivuori 1 500,00 

Pirkanmaan Allergia- ja Astmayhdistys ry 2 500,00 

  32 000,00 

Perinteiden ja yhteiskuntasuhteiden vaaliminen tai 
vapaaehtoistoiminnan tukeminen 

  

Lylmi ry 2 500,00 

Tampereen Lastenklinikan tuki ry 5 000,00 

ProAgria Etelä-Suomi ry / Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaiset 15 000,00 

Etelä-Suomen Keittiömestarit ry 2 000,00 

Tukenasi ry 4 500,00 

Tammelan 4H yhdistys ry 5 000,00 

Suomen 4h liitto ry 15 000,00 

Tampereen Marttayhdistys ry 1 500,00 

Pirkanmaan Kansainväliset Martat ry 604,00 

  51 104,00 

Tiedonvälitys   

Eeva-Mari Kallio 600,00 

Maa- ja kotitalousnaisten keskus ry 15 000,00 

Keliakialiitto ry 9 000,00 

  24 600,00 

  

Yhteensä 107 704,00 
  

 
 
Avustukset on kirjattu säätiön kirjanpidossa varsinaisen toiminnan kuluihin. 
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Sijoitustoimintaa edunsaajien rahoituksen turvaamiseksi 
 
Suunnitelmallista sijoitustoimintaa varten hallitus on muodostanut keskuudestaan 
sijoitustoimikunnan, jonka tehtävänä on tuoda hallitukselle esityksiä sijoitustoimintaan 
liittyen ja toimeenpanna hallituksen tekemiä sijoituspäätöksiä.  
 
Säätiön tilikauden 2021 tulos sisältää merkittävän määrän kertaluonteisia 
arvopapereiden arvonalennusten palautuksia, joilla oli merkittävän positiivinen 
vaikutus säätiön tilikauden 2021 tulokseen. Arvonmuutoskirjauksiin ei liity vastaavaa 
rahavirtaa. 
 
  

Koulukadun tilojen luovuttaminen oppilaitoskäyttöön 
 

Säätiö on säädekirjansa puitteissa ja toiminnallisia tavoitteitaan toteuttaen luovuttanut 
omistamansa Wivi Lönnin suunnitteleman Tampereen talouskoulun kiinteistön tiloja 
SASKY koulutuskuntayhtymän opetuskäyttöön. SASKY järjestää oppilaitostiloissa 
toisen asteen ammatillista koulutusta sekä ammatilliseen peruskoulutukseen 
valmistavaa koulutusta mm. matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla sekä sosiaali- ja 
terveysalalla ja liiketoiminnan alalla (merkonomi).  

 
Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen  
 

Kansainvälisillä arvopaperimarkkinoilla on tilinpäätöshetken jälkeen tapahtunut 
merkittäviä kurssilaskuja. Negatiivisella markkinakehityksellä on olennainen vaikutus 
myös säätiön arvopaperisalkun käypään arvoon. 
 
Säätiön toiminta on jatkunut tilikauden päättymisen jälkeen tavanomaisesti ja 
suunnitteilla on syksyn 2022 apurahahaun käynnistäminen.  
 
 

Arvio tulevasta kehityksestä 
 
 Säätiö tulee toimimaan jatkossakin säädekirjan ja sääntöjensä puitteissa ja pyrkii 

viimeisten tilikausien aikana toteutettujen apuraha- ja avustuskierrosten kokemusten 
ja havaintojen perusteella kehittämään avustustoimintaansa edelleen, 
edunsaajatahojensa tukemiseksi parhaalla mahdollisella tavalla. 

 
 Tilikaudella 2021 säätiön hallitus on käynnistänyt avustustoiminnan kehittämistyön, 

jonka tarkoituksena on edelleen parantaa säätiön harjoittaman avustustoiminnan 
vaikuttavuutta ja parantaa säätiön tunnettuutta kotitalouksien hyvinvointia tukevien 
alojen tukijana. 
 

Lähipiiritapahtumat 
 
 Säätiöllä ei ole ollut tilikaudella 2021 tavanomaisesta poikkeavia raportoitavia 

lähipiiritapahtumia tilikauden aikana. 
 
 Kaikki säätiön omistamat asuin- ja liikehuoneistot on vuokrattu ulkopuolisille 

markkinaehtoiseen hintaan. 
 
 Säätiön hallitukselle on tilikauden aikana maksettu kokouspalkkiota 11.775,00 euroa 

ja säätiön asiamiehelle palkkaa 11.925,00 euroa. Toimikuntien kokouspalkkiota on 
maksettu yhteensä 1.350,00 euroa. 
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Säätiön varainhoito ja kirjanpito 
 

Säätiön arvopaperiomaisuutta on kertomusvuonna hoitanut Tampereen Seudun 
Osuuspankki. Hallitus valvoo varainhoitoa vuosittain kokoustensa yhteydessä ja 
tarvittaessa päättää omaisuuslajien välisistä allokaatiomuutoksista. Säätiön 
hallituksen valitsema varainhoitajayhteisö raportoi arvopaperiomaisuuden 
kehityksestä säännöllisesti hallitukselle.  
 
Säätiön kirjanpidon ja tilinpäätöksen on laatinut Greenstep Oy. 
 

Säätiön talous 
 

Varsinaisen toiminnan tuotot 
 Toimintatuotot olivat 318.432,00 euroa (318.432,00 euroa) ja ne liittyivät säätiön 

Koulukadun tilojen vuokraamiseen säädekirjan mukaisiin käyttötarkoituksiin.  
 

Varsinaisen toiminnan kulut  
Säätiön toimintakulut olivat tilikaudella 463.108,71 euroa (429.652,83 euroa) ja ne 
koostuivat pääosin osoitteessa Koulukatu 18 sijaitsevan oppilaitoskiinteistön ylläpito- 
ja korjausmenoista, apurahoista ja avustuksista sekä säätiön hallinnon juoksevista 
menoista, henkilöstökuluista ja kuluvan käyttöomaisuuden poistoista.  
 
Apurahat ja avustukset olivat bruttomäärältään 107.704,00 euroa (99.100,00 euroa).  
 
Sijoitus- ja rahoitustoiminta 
Säätiön sijoitustoiminnan ylijäämä oli 749 784,88 euroa (ylijäämä 291 133,24 euroa). 
 
Sijoitustoiminnan tuotot olivat 874 337,55 euroa (504 260,59 euroa) ja ne koostuivat 
pääosin osinko- ja vuokratuotoista sekä arvopapereiden arvonmuutoksista ja 
myyntivoitoista. Sijoitustoiminnan kulut olivat 124 552,67 euroa (213 127,35 euroa) ja 
ne koostuivat pääosin vuokrakohteiden vastikemenoista ja arvopapereiden 
arvonmuutoskirjauksista. Arvopaperiomaisuuden realisoitumattomat, poikkeukselliset 
ja kertaluonteiset arvonpalautustuotot olivat määrältään 417 147,88 euroa ja 
arvonalentumiset -43 568,99 euroa. 
  
Säätiön tilikauden ylijäämä oli 604 226,21 euroa.  (ylijäämä 179.716,92 euroa).  
 

  
Tampereen Talouskoulun Säätiö sr 
 
HALLITUS 
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T U L O S L A S K E L M AT U L O S L A S K E L M AT U L O S L A S K E L M AT U L O S L A S K E L M A

Varsinainen toimintaVarsinainen toimintaVarsinainen toimintaVarsinainen toiminta

Tuotot 318 432,00 318 432,00

Kulut

Henkilöstökulut -28 596,33 -41 524,22

Poistot ja arvonalentumiset -38 775,00 -38 775,00

Muut kulut -395 737,38 -349 353,61

Tuotto-/kulujäämäTuotto-/kulujäämäTuotto-/kulujäämäTuotto-/kulujäämä -144 676,71-144 676,71-144 676,71-144 676,71 -111 220,83-111 220,83-111 220,83-111 220,83

Sijoitus- ja rahoitustoimintaSijoitus- ja rahoitustoimintaSijoitus- ja rahoitustoimintaSijoitus- ja rahoitustoiminta

Tuotot 874 337,55 504 260,59

Kulut -124 552,67 -213 127,35

Tuotto-/kulujäämäTuotto-/kulujäämäTuotto-/kulujäämäTuotto-/kulujäämä 749 784,88749 784,88749 784,88749 784,88 291 133,24291 133,24291 133,24291 133,24

TILIKAUDEN TULOSTILIKAUDEN TULOSTILIKAUDEN TULOSTILIKAUDEN TULOS 605 108,17605 108,17605 108,17605 108,17 179 912,41179 912,41179 912,41179 912,41

TuloverotTuloverotTuloverotTuloverot

Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot -881,96 -195,49

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 604 226,21604 226,21604 226,21604 226,21 179 716,92179 716,92179 716,92179 716,92

TULOSLASKELMATULOSLASKELMATULOSLASKELMATULOSLASKELMA

01.01.2021 - 31.12.2021 01.01.2020 - 31.12.2020

Tampereen Talouskoulun säätiö sr, 2769213-1Tampereen Talouskoulun säätiö sr, 2769213-1Tampereen Talouskoulun säätiö sr, 2769213-1Tampereen Talouskoulun säätiö sr, 2769213-1 Tilinpäätös 01.01.2021 - 31.12.2021Tilinpäätös 01.01.2021 - 31.12.2021Tilinpäätös 01.01.2021 - 31.12.2021Tilinpäätös 01.01.2021 - 31.12.2021

7 (12)

https://sign.visma.net/fi/document-check/2e8530a2-02de-47ce-974e-497e45be77f4

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



V A S T A A V A AV A S T A A V A AV A S T A A V A AV A S T A A V A A

PYSYVÄT VASTAAVATPYSYVÄT VASTAAVATPYSYVÄT VASTAAVATPYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeetAineettomat hyödykkeetAineettomat hyödykkeetAineettomat hyödykkeet

Muut aineettomat hyödykkeet 2 082,01 0,00

Aineettomat hyödykkeet yhteensäAineettomat hyödykkeet yhteensäAineettomat hyödykkeet yhteensäAineettomat hyödykkeet yhteensä 2 082,012 082,012 082,012 082,01 0,000,000,000,00

Aineelliset hyödykkeetAineelliset hyödykkeetAineelliset hyödykkeetAineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet

Omistuskiinteistöt 1 034 601,90 1 034 601,90

Rakennukset ja rakennelmat

Omistusrakennukset ja -rakennelmat 1 353 891,85 1 392 666,85

Aineelliset hyödykkeet yhteensäAineelliset hyödykkeet yhteensäAineelliset hyödykkeet yhteensäAineelliset hyödykkeet yhteensä 2 388 493,752 388 493,752 388 493,752 388 493,75 2 427 268,752 427 268,752 427 268,752 427 268,75

SijoituksetSijoituksetSijoituksetSijoitukset

Muut osakkeet ja osuudet 6 865 183,61 6 212 352,55

Sijoitukset yhteensäSijoitukset yhteensäSijoitukset yhteensäSijoitukset yhteensä 6 865 183,616 865 183,616 865 183,616 865 183,61 6 212 352,556 212 352,556 212 352,556 212 352,55

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄPYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄPYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄPYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 9 255 759,379 255 759,379 255 759,379 255 759,37 8 639 621,308 639 621,308 639 621,308 639 621,30

VAIHTUVAT VASTAAVATVAIHTUVAT VASTAAVATVAIHTUVAT VASTAAVATVAIHTUVAT VASTAAVAT

Lyhytaikaiset saamisetLyhytaikaiset saamisetLyhytaikaiset saamisetLyhytaikaiset saamiset

Muut saamiset 0,00 60,00

Siirtosaamiset 2 185,09 939,58

Lyhytaikaiset saamiset yhteensäLyhytaikaiset saamiset yhteensäLyhytaikaiset saamiset yhteensäLyhytaikaiset saamiset yhteensä 2 185,092 185,092 185,092 185,09 999,58999,58999,58999,58

Rahat ja pankkisaamisetRahat ja pankkisaamisetRahat ja pankkisaamisetRahat ja pankkisaamiset 494 698,19 430 996,14

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄVAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄVAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄVAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 496 883,28496 883,28496 883,28496 883,28 431 995,72431 995,72431 995,72431 995,72

V A S T A A V A A  Y H T E E N S ÄV A S T A A V A A  Y H T E E N S ÄV A S T A A V A A  Y H T E E N S ÄV A S T A A V A A  Y H T E E N S Ä 9 752 642,659 752 642,659 752 642,659 752 642,65 9 071 617,029 071 617,029 071 617,029 071 617,02

TASETASETASETASE 31.12.202131.12.202131.12.202131.12.2021 31.12.202031.12.202031.12.202031.12.2020
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V A S T A T T A V A AV A S T A T T A V A AV A S T A T T A V A AV A S T A T T A V A A

OMA PÄÄOMAOMA PÄÄOMAOMA PÄÄOMAOMA PÄÄOMA

SäädepääomaSäädepääomaSäädepääomaSäädepääoma 100 000,00 100 000,00

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 8 887 805,95 8 708 089,03

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)Tilikauden ylijäämä (alijäämä)Tilikauden ylijäämä (alijäämä)Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 604 226,21 179 716,92

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄOMA PÄÄOMA YHTEENSÄOMA PÄÄOMA YHTEENSÄOMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 9 592 032,169 592 032,169 592 032,169 592 032,16 8 987 805,958 987 805,958 987 805,958 987 805,95

VIERAS PÄÄOMAVIERAS PÄÄOMAVIERAS PÄÄOMAVIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen vieras pääomaPitkäaikainen vieras pääomaPitkäaikainen vieras pääomaPitkäaikainen vieras pääoma

Muut velat 17 860,00 17 065,00

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensäPitkäaikainen vieras pääoma yhteensäPitkäaikainen vieras pääoma yhteensäPitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 17 860,0017 860,0017 860,0017 860,00 17 065,0017 065,0017 065,0017 065,00

Lyhytaikainen vieras pääomaLyhytaikainen vieras pääomaLyhytaikainen vieras pääomaLyhytaikainen vieras pääoma

Ostovelat 111 654,81 13 302,37

Muut velat 28 838,13 51 193,30

Siirtovelat 2 257,55 2 250,40

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensäLyhytaikainen vieras pääoma yhteensäLyhytaikainen vieras pääoma yhteensäLyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 142 750,49142 750,49142 750,49142 750,49 66 746,0766 746,0766 746,0766 746,07

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄVIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄVIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄVIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 160 610,49160 610,49160 610,49160 610,49 83 811,0783 811,0783 811,0783 811,07

V A S T A T T A V A A  Y H T E E N S ÄV A S T A T T A V A A  Y H T E E N S ÄV A S T A T T A V A A  Y H T E E N S ÄV A S T A T T A V A A  Y H T E E N S Ä 9 752 642,659 752 642,659 752 642,659 752 642,65 9 071 617,029 071 617,029 071 617,029 071 617,02

TASETASETASETASE 31.12.202131.12.202131.12.202131.12.2021 31.12.202031.12.202031.12.202031.12.2020
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Tilinpäätöksen laatimisperiaatteetTilinpäätöksen laatimisperiaatteetTilinpäätöksen laatimisperiaatteetTilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Tieto tilinpäätöksen laatimisessa käytetystä säännöstöstä

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

Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Säätiön pysyvien vastaavien maa-alua ja rakennukset, jotka on saatu lahjoituksena Tampereen Talouskouluyhdistys
ry:ltä on arvostettu varovaisuuden arvioituun käypään arvoonsa luovutushetkellä.

Pysyvien vastaavien sijoitukset on arvostettu hankintamenoonsa tai sitä alempaan markkinahintaan, jos muutos on
olennainen.

Rakennusten poistot tehdään suunnitelman mukaan 40 vuoden tasapoistoin.

Avustukset

Avustukset säätiön edunsaajille on kirjattu varsinaisen toiminnan kuluksi. Tilikaudella 2021 avustuksia on myönnetty
yhteensä 107 704,00 euroa (tilikaudella 2020 99 100,00 euroa).

Poikkeukselliset erät

Tuloslaskelman sijoitustuotot sisältävät 374 tuhatta realisoitumattomia arvopapereiden arvonmuutoskirjauksia.
Arvonalennusten palautuksia on kirjattu 417 tuhatta euroa ja arvonalennuksia 43 tuhatta euroa.

Tilikauden jälkeiset olennaiset tapahtumat

Kansainvälisillä arvopaperimarkkinoilla on tilinpäätöshetken jälkeen tapahtunut merkittäviä kurssilaskuja. Negatiivisella
markkinakehityksellä on olennainen vaikutus myös säätiön arvopaperisalkun käypään arvoon.
Säätiön sijoitushorisontti on kuitenkin hyvin pitkä, eikä tilapäisillä kurssilaskuilla katsota olevan merkittävää vaikutusta
säätiön mahdollisuuksiin jakaa avustuksia ja apurahoja edunsaajatahoilleen tilikaudella 2022.

Muut kirjanpitovelvollisen vastuutMuut kirjanpitovelvollisen vastuutMuut kirjanpitovelvollisen vastuutMuut kirjanpitovelvollisen vastuut

Yhtiölainaosuudet

Säätiön uudiskohteissa keskeneräisiin asunto-osakkeisiin liittyy v. 2022 maksettaviksi tulevia  maksueriä 43 tuhatta
euroa ja lisäksi valmiisiin ja keskeneräisiin asunto-osakkeisiin liittyy maksetun kauppahinnan lisäksi yhtiölainaosuus.
Säätiön uudiskohteisiin liittyvä ja myöhemmin säätiön maksettavaksi tulevat yhtiölainaosuudet ovat määrältään noin
2 MEUR.

HenkilöstöHenkilöstöHenkilöstöHenkilöstö

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana 1,00 1,00

Oman pääoman muutoksetOman pääoman muutoksetOman pääoman muutoksetOman pääoman muutokset

OMA PÄÄOMAOMA PÄÄOMAOMA PÄÄOMAOMA PÄÄOMA

Säädepääoma tilikauden alkaessa 100 000,00 100 000,00

Säädepääoma tilikauden päättyessä 100 000,00 100 000,00

Edellisten tilikausien ylijäämä 8 887 805,95 8 708 089,03

Tilikauden ylijäämä 604 226,21 179 716,92

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 9 592 032,16 8 987 805,95

LIITETIEDOTLIITETIEDOTLIITETIEDOTLIITETIEDOT 31.12.202131.12.202131.12.202131.12.2021 31.12.202031.12.202031.12.202031.12.2020
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Aika:
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Toimitusjohtaja

Teppo Mattila

Tiina Holopainen

TTTTilinpäätösmerkintäilinpäätösmerkintäilinpäätösmerkintäilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus 

Paikka: Tampere

Aika:

Revisium Oy tilintarkastusyhteisö
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Kirjanpidot ja tositelajit sekä niiden säilyttämistapaKirjanpidot ja tositelajit sekä niiden säilyttämistapaKirjanpidot ja tositelajit sekä niiden säilyttämistapaKirjanpidot ja tositelajit sekä niiden säilyttämistapa

TilinpäätösTilinpäätösTilinpäätösTilinpäätös

Tilinpäätös ja tase-erittely

Tililuettelo ja saldoluettelotTililuettelo ja saldoluettelotTililuettelo ja saldoluettelotTililuettelo ja saldoluettelot

Tilikohtainen tuloslaskelma

Tilikohtainen tase

Tililuettelo

KirjanpidotKirjanpidotKirjanpidotKirjanpidot

Pääkirjat

Palkkakirjanpito

TositteetTositteetTositteetTositteet

Automaattiset tilinpäätöskirjaukset 1 - 1

Jaksotukset 1 - 40

Muut 1 - 8

Myyntilasku 1 - 3

Myyntisuoritus 1 - 3

Ostolasku 1 - 450

Ostosuoritus 1 - 429

Palkat 1 - 51

Pankki 1 - 342

Kaikki kirjanpitokirjat ja tositteet on arkoistoitu sähköisesti Netvisor-järjestelmässä

Luettelo kirjanpidoista ja aineistoistaLuettelo kirjanpidoista ja aineistoistaLuettelo kirjanpidoista ja aineistoistaLuettelo kirjanpidoista ja aineistoista
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