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TILINTARKASTUSKERTOMUS  
 

Tampereen seudun näkövammaisten tukisäätiö sr:n hallitukselle 

 

Tilinpäätöksen tilintarkastus 

 

Lausunto  

 

Olemme tilintarkastaneet Tampereen seudun näkövammaisten tukisäätiö sr:n (y-tunnus 0409407-5) 

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 velvollisuudet  

 

Hallitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa 

voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset 

vaatimukset. Hallitus vastaa myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka se katsoo tarpeelliseksi 

voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista 

virheellisyyttä.  

 

Hallitus on 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, 
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mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan 

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 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 vastaa 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 vastaa 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 9. päivänä toukokuuta 2022 

 

Revisium Oy, tilintarkastusyhteisö 

 

 

 

Mikko Lilja 

KHT, JHT 



TAMPEREEN SEUDUN NÄKÖVAMMAISTEN
TUKISÄÄTIÖ SR

TAMPERE

TILINPÄÄTÖS

01.01.2021 - 31.12.2021
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1.

TAMPEREEN SEUDUN NÄKÖVAMMAISTEN TUKISÄÄTIÖ SR

SÄÄTIÖLAIN TARKOITTAMA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021

Säätiön toiminnan tarkoitus

Tampereen Seudun Näkövammaisten tukisäätiön toiminnan tarkoituksena on 
kaikin tavoin tukea ja edistää Tampereen Sokeain Yhdistys ry:n (sittemmin 
Tampereen Seudun Näkövammaiset ry:n) jäsenistöön kuuluvien 
näkövammaisten ja sokeiden aineellista ja henkistä hyvinvointia sekä tukea 
näkövammaistyöhön yleisesti liittyvää tieteellistä tutkimustyötä ja 
opetustoimintaa.

Hallitus

Vuonna 2021 Tampereen seudun Näkövammaisten Tukisäätiö sr hallitukseen 
kuuluivat seuraavat henkilöt:

Ainaisjäsenet:

Risto Härkönen, Esko Jantunen, Olli Järvinen, Otto Mört, Jouni Pilhjerta ja Matti
Vesala

Vuodeksi 2021 valitut jäsenet:

Harri Ivonen, Arto Kurvinen, Markku Runtti, Juha Perttula ja Ossi Särkinen

Hallituksen sijoitustoimikuntaan kuuluivat vuonna 2021: Matti Vesala (pj), Risto 
Härkönen, Esko Jantunen, Olli Järvinen, Otto Mört, Jouni Pilhjerta ja Juha 
Perttula.

Säätiön toiminta kertomusvuonna:

Hallituksen puheenjohtajana toimi Risto Härkönen. Hallituksen sihteerinä ja 
säätiön asiamiehenä toimi Niilo Järkäs. Hallitus kokoontui kertomusvuoden 
aikana 4 kertaa ja hallituksen vuosikokous pidettiin 2.6.2021.

Tilintarkastus

Säätiön tilejä ja hallintoa vuodelta 2021 tarkastamaan valittiin tilintarkastusyhteisö 
Revisium Oy, joka nimesi päävastuulliseksi tarkastajaksi KHT, HT, JHT Mikko 
Liljan.
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1.

Apurahat ja avustukset ja muu tuki edunsaajatahoille

Säätiö toteutti tarkoitustaan myöntämällä päättyneellä tilikaudella avustuksia 
säädekirjan sekä säätiön ja Kaisu ja Kalevi Junnolan muistorahaston sääntöjen 
mukaisiin tarkoituksiin. 

Tilikauden aikana myönnettyjen tutkimusapurahojen, avustusten ja apurahojen ja 
Heikki Kurkiojan testamenttirahastosta maksettujen avustusten kokonaismäärä 
oli yhteensä 135 520,00 euroa (116 098,35 euroa), mikä oli säätiön 
toimintahistoriassa ennätysmäärä. Avustukset ja apurahat on kirjattu 
laskentaperiaatteiden täsmennyksen myötä säätiön tilikauden 2021 
tuloslaskelmaan kuluksi. Vertailutilikaudella 2020 Kaisu ja Kalevi Junnolan 
muistorahastosta myönnetyt avustukset kirjattiin taseen muistorahaston vapaan 
oman pääoman vähennyksenä.

Avustuksia myönnettiin yhteensä 22 kappaletta (34 kpl) ja valtaosa avustuksista 
kohdistui Tampereen seudun Näkövammaiset ry:n jäsenistöön kuuluvien 
avustuksen hakijoiden apuvälinehankintoihin. Tieteelliseen tutkimukseen ja 
korkeakouluopintoihin avustuksia myönnettiin yhteensä 39 000 euroa. Edellisellä 
tilikaudella päätetyn ja tilikaudella 2021 loppuun maksetun yhteensä 58 000 
euron määräisen tiedeapurahan loppuosan käyttöä on valvottu tutkijatapaamisen 
ja tutkimuksesta pyydetyn raportoinnin avulla. Tiedeapurahan 29 000,00 euroa 
lisäksi säätiö on tilikauden aikana rahoittanut näkövammaisen 
korkeakouluopiskelijan opintoja 10 000,00 euron apurahalla.

Säätiön osittain omistamassa Tampereen Sokeain Kiinteistö Oy:ssä on sen 
yhtiöjärjestyksen mukaisesti vuokrattu pääsääntöisesti näkövammaisille ja heidän 
perheenjäsenilleen asuntoja käypää markkinavuokratasoa merkittävästi 
alemmalla hinnalla. Säätiö katsoo, että se on omistuksensa myötä välillisesti 
tukemassa säädekirjansa ja Kaisu ja Kalevi Junnolan muistorahaston sääntöjen 
tarkoittamalla tavalla heikkonäköisten ja sokeiden elinolosuhteita ja aineellista 
hyvinvointia edellä mainitun avustusten kokonaismäärän lisäksi. 

Henkilöstö ja palkkiot

Hallitukselle ja säätiön sihteerille palkkoja ja palkkioita maksettiin yhteensä 25 
800,00 euroa (23 100,00 euroa). Säätiön palveluksessa oli tilikauden aikana yksi 
osa-aikainen henkilö, säätiön sihteeri ja asiamies, jolle vuosikokouksessa on 
vahvistettu maksettavaksi palkkiota kuukausittain juoksevien asioiden 
hoitamisesta. Säätiön hallituksen ja sijoitustoimikunnan palkkiot sekä 
matkakorvausten perusteet vahvistetaan vuosittain vuosikokouksessa.
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Toiminta ja olennaiset tapahtumat kertomusvuoden aikana

Säätiön toiminnassa keskityttiin kertomusvuoden aikana avustustoiminnan ohella
sekä säätiön että Kaisu ja Kalevi Junnolan muistorahaston sijoitusvarallisuuden
hoitamiseen. 

Tilikauden aikana säätiö on vastaanottanut 10 000,00 euron 
testamenttilahjoituksen Heikki Kurkiojalta. Testamenttilahjoituksen 
tahdonilmauksena oli hämeenkyröläisten näkövammaisten virkistystoiminnan 
tukeminen. Testamenttilahjoituksesta on muodostettu säätiölle sidottu rahasto. 
Tilikauden aikana testamenttirahastosta on osoitettu sen edunsaajille 
ensimmäinen tukierä, yhteensä 263,50 euroa,

Säätiö omistaa vähemmistöosuuden Tampereen Sokeain Kiinteistö Oy:n 
osakekannasta ja säätiöllä on yksi edustaja yhtiön hallituksessa. 
Hallitustyöskentelyn myötä säätiön hallitus on voinut valvoa, että kiinteistöyhtiön
puitteissa on tarjottu ja tarjotaan jatkossakin näkövammaisille ja heidän 
perheenjäsenilleen halpavuokraisia asuntoja ja työtiloja. 

Säätiön ja muistorahaston omistamien asunto- tai liikehuoneisto-osakkeiden 
vuokralaisten osalta ei ollut olennaista vaihtuvuutta tilikauden aikana. Asunto- tai 
liikehuoneisto-osakkeiden vuokralaiset eivät kuulu säätiön lähipiiriin.  

Arvio tulevasta kehityksestä ja olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen 
jälkeen

Säätiö tulee harjoittamaan myös tilikauden 1.1.–31.12.2022 aikana säädekirjan ja 
Kaisu ja Kalevi Junnolan muistorahaston sääntöjen mukaista toimintaansa. 

Tilikauden 2021 päättymisen jälkeen arvopaperimarkkinoilla on tapahtunut
voimakkaita liikkeitä alaspäin ja markkinakehitys on ollut negatiivista. 
Arvopaperimarkkinoiden mahdollisella vielä voimakkaammalla negatiivisella 
kehityksellä tilikauden 2022 aikana on merkittävä vaikutus myös säätiön 
arvopaperiomaisuuden käypään arvoon ja hyvin todennäköisesti tämä johtaa 
myös säätiön arvopaperiomaisuuteen kohdistuviin merkittäviin 
arvonalentumiskirjauksiin. Säätiön tarkoituksen toteuttaminen ei kuitenkaan 
lyhyellä aikajänteellä ole riippuvainen arvopaperimarkkinoiden kehityksestä ja 
tilikaudella 2022 säätiön avustustoimintaa jatketaan normaaliin tapaan.
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Lähipiiritapahtumat

Tukisäätiö on myöntänyt sääntöjensä puitteissa Tampereen seudun 
näkövammaiset ry:lle tukea säädekirjan mukaisiin tarkoituksiin kanavoitavaksi 
tilikauden aikana yhteensä 68 000,00 euroa (69 500,00 euroa vuonna 2020).

Hallituksen jäsenen avopuolisolle, joka kuuluu säädekirjan mukaiseen 
edunsaajajoukkoon, on myönnetty 600 euron avustus apuvälinehankintaan
täsmälleen samoin ehdoin, mitä avustuksia myönnettäessä sovelletaan säätiön 
myöntämissä muissakin apuvälineavustuksissa Tampereen seudun 
Näkövammaiset ry:n jäsenille.

Säätiön perustajalle myönnettyjen avustusten vaikuttavuutta ja kohdentamista
sääntöjen ja säädekirjan tarkoittamalla tavalla valvotaan säätiön hallituksen 
toimesta vuosittain siten, että Tampereen seudun näkövammaiset ry toimittaa 
säätiölle selvityksen avustuksen käytöstä. 

Hallituksen yhdelletoista jäsenelle maksettiin kokouspalkkioita yhteensä            
12 050,00 euroa (sisältäen myös toimikuntien palkkiot) ja hallituksen sihteerille ja 
asiamiehelle maksettiin toimensa mukaisista tehtävistä kuukausipalkkioita 
yhteensä 13 750,00 euroa.

Hallituksen kokousten yhteydessä hallitukselle ja sihteerille on tarjottu 
tavanomainen päivällinen (tai työlounas) ruokajuomineen. Lisäksi hallituksen 
jäseniä on vuosittain, heidän täyttäessään tasavuosikymmeniä, muistettu 
tavanomaisilla huomionosoituksilla.

Varallisuuden hoitoon liittyvät olennaiset tapahtumat tilikauden aikana

Hallitus valvoo, että säätiön varallisuuden hoito on suunnitelmallista. Säätiön 
hallituksen jäsenistä koostuva sijoitustoimikunta kokoontuu säännöllisesti 
(vähintään 3–4 krt vuodessa) valvoakseen, ohjatakseen ja suunnitellakseen
sijoitustoimintaa. Sijoitustoimikunta hakee sijoitusstrategian mukaisten 
olennaisten allokaatio- tai painotusmuutosten osalta toimintavaltuutukset 
hallitukselta.

Arvopaperisijoittamisesta ja vuokraustoiminnasta säätiö sekä Kaisu ja Kalevi 
Junnolan muistorahasto saavuttivat tilikauden aikana yhteensä 2 044 866,23 
euron bruttotuoton (940 955,24 euroa).

Tilikauden sijoitustoiminnan tulosta arvioitaessa tulee huomioida, että tilikauden 
poikkeuksellisen hyvä tuotto johtui pääosin arvopaperimarkkinoiden 
tavanomaista merkittävästi paremmasta kehityksestä vuoden 2021 aikana ja että
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säätiön ja muistorahaston tuotoista oli kertaluonteisia myyntivoittoja tai 
arvopaperiomaisuuden arvonalentumisten palautuksia hyvin merkittävä osuus, 
yhteensä 1 481 463,73 euroa (652 539,71 euroa), joka on uudelleen sijoitettu tai 
tullaan uudelleen sijoittamaan. Merkittävimpänä yksittäisenä eränä säätiön 
myyntivoittoihin sisältyi liikehuoneisto-osakkeen myyntivoittoa noin 424 000 
euroa.

Sijoitusten arvonalentumisia on jouduttu kirjamaan yhteensä -325 483,33 euroa 
(-27 119,09 euroa).

Säätiön sekä Kaisu ja Kalevi Junnolan muistorahaston arvopaperisijoitusten
yhteenlaskettu markkina-arvo tilinpäätöshetkellä 31.12.2021 on arviolta 9,5
miljoonaa euroa (8,8 miljoonaa euroa). Lisäksi säätiö ja muistorahasto omistavat 
asunto- ja liikehuoneisto-osakkeita, joiden hankintameno on 1,0 miljoonaa euroa 
ja käypä arvo arvioilta 1,3 miljoonaa euroa.

Tilikauden ylijäämä

Tilikauden 2021 ylijäämä oli varsinaisen toiminnan, sijoitustoiminnan ja 
omakatteisen rahaston tuottojen, jaettujen avustusten ja apurahojen sekä muiden
kulujen jälkeen 1 452 926,43 euroa (783 923,85 euroa). Ylijäämä sisälsi 
olennaisia kertaluonteisia ja uudelleen sijoitettuja eriä mm. arvopaperien 
luovutusvoitot ja arvonalennusten palautukset, yhteensä määrältään            
1 481 463,73 euroa (652 539,71 euroa).

Tampereen seudun Näkövammaisten tukisäätiö sr
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2.

Tuloslaskelma

1.1-31.12.2021 1.1-31.12.2020

   Varsinainen toiminta -22 178,51 -20 582,44
      Varsinaisen toiminnan kulut -22 178,51 -20 582,44
         Henkilöstökulut -15 359,32 -13 941,01
         Muut kulut -6 819,19 -6 641,43

   Tuotto-/Kulujäämä -22 178,51 -20 582,44

   Sijoitus- ja rahoitustoiminta 674 205,03 46 233,25
      Tuotot 757 075,77 130 536,12
      Kulut -82 870,74 -84 302,87

   Tuotto-/Kulujäämä 652 026,52 25 650,81

Omakatteiset rahastot - Junnolan Muistarahasto 800 899,91 758 273,04
      Tuotot 1 287 790,46 810 419,12
      Kulut -486 890,55 -52 146,08

   Tuotto-/Kulujäämä 1 452 926,43 783 923,85

   Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 452 926,43 783 923,85
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3.
Tase

31.12.2021 31.12.2020
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
         Muut osakkeet ja osuudet 1 532 378,57 1 331 084,32
   Sijoitukset yhteensä 1 532 378,57 1 331 084,32
   Omakatteisten rahastojen varat
   Omakatteisten rahastojen varat 7 786 494,36 6 812 234,21
Pysyvät vastaavat yhteensä 9 318 872,93 8 143 318,53
Vaihtuvat Vastaavat
      Lyhytaikaiset
         Muut saamiset 61 972,58 0,00
         Siirtosaamiset 0,00 1 500,00
      Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 61 972,58 1 500,00
   Saamiset yhteensä 61 972,58 1 500,00
   Rahat ja pankkisaamiset 374 402,65 68 555,10
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 436 375,23 70 055,10
VASTAAVAA YHTEENSÄ 9 755 248,16 8 213 373,63

VASTATTAVAA
Oma pääoma
   Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma
         Peruspääoma 302 738,27 302 738,27
   Osake-, osuus- tai muu vastaaava pääoma yhteensä 302 738,27 302 738,27
   Omakatteiset rahastot 6 715 735,56 5 957 462,52
   Muut rahastot
         Muut rahastot 179 606,31 169 869,81
   Muut rahastot yhteensä 179 606,31 169 869,81
   Edellisten tilikausien voitto (tappio) 1 009 622,82 983 972,01
   Tilikauden tulos 1 452 926,43 783 923,85
Oma pääoma yhteensä 9 660 629,39 8 197 966,46
   Lyhytaikainen vieras pääoma
         Saadut ennakot 7 280,00 6 460,00
         Ostovelat 1 760,90 2 870,05
         Muut velat 85 196,62 6 026,12
         Siirtovelat 381,25 51,00
   Lyhytaikainen vieraspääoma yhteensä 94 618,77 15 407,17
Vieras pääoma yhteensä 94 618,77 15 407,17
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 9 755 248,16 8 213 373,63
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TAMPEREEN SEUDUN NÄKÖVAMMAISTEN 4.
TUKISÄÄTIÖ SR

Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä
esitettävistä tiedoista annetun asetuksen (PMA) pienyrityssäännöstöä.

Muutokset tuloslaskelman ja taseen omakatteisen rahaston esittämistavassa

Tilikauden aikana on muutettu Kaisu ja Kalevi Junnolan muistorahastosta edunsaajille
 jaettujen avustusten kirjauskäytäntöä. Avustukset 135 256,50 euroa on edellisistä
vuosista poiketen kirjattu tuloslaskelman omakatteisen rahaston muutoksen
kautta ja esitetty rahaston kuluissa.  Aikaisempina tilikausina Kaisu ja Kalevi
Junnolan rahastosta edunsaajille jaetut avustukset on käsitelty  taseen
omakatteisen rahaston vapaan oman pääoman vähennyksenä. Mikäli avustukset
olisi kirjattu tuloslaskelman kautta myös vertailutilikaudella 2020 olisi vertailukauden
ylijäämä 116 098,35 euroa pienempi. Esittämistavan muutoksella ei ole vaikutusta
edunsaajille jaettujen avustusten tai säätiön oman pääomaan määrään.

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Kirjanpitoarvo Käypä arvo
31.12.2021 31.12.2021

Arvopaperisijoitukset, säätiö 1 523 378,57 1 848 184,00

Omakatteisten rahastojen arvopaperisijoitukset 6 513 691,85 7 631 702,44
Huoneisto-osakkeet 970 122,98

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oman pääoman erien muutokset sekä siirrot erien välillä
tilikauden aikana

2021 2020

Peruspääoma 01.01. 302 738,27 302 738,27
Peruspääoma 31.12. 302 738,27 302 738,27

Heikki Kurkioja testamenttirahasto 01.01 0,00 0,00
Heikki Kurkioja testamenttilahjoitus 10 000,00 0,00
Heikki Kurkioja testamenttirahasto avustukset -263,50 0,00
Heikki Kurkioja testamenttirahasto 31.12 9 736,50 0,00

Käyttörahasto 01.01. 169 869,81 169 869,81
Käyttörahasto 31.12. 169 869,81 169 869,81

Edellisten tilikausien voitto, säätiö 1 009 622,82 983 972,01
Tilikauden voitto/tappio, säätiön osuus   652 026,52 25 650,81
Voittovarat , säätiö 31.12. 1 661 649,34 1 009 622,82
Tilikauden voitto/tappio, omakatt.rahasto          800 899,91 758 273,04
Voittovarat yhteensä 31.12. 2 462 549,25 1 767 895,86
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5.

Omakatteiset rahastot 01.01. 1 220 783,66 1 211 703,10
Lisäys ed.tilikauden tuotosta 2 274,82 9 080,56
Omakatteiset rahastot 31.12. 1 223 058,48 1 220 783,66
Omakatteiset rahastot,
vapaa pääoma 01.01. 4 736 678,86 3 953 801,22
Lisäys/väh. ed.tilik. tuotosta/tappiosta       755 998,22 898 975,99
Annetut avustukset -116 098,35
Vapaa pääoma 31.12. 5 492 677,08 4 736 678,86

Oma pääoma yhteensä 31.12 9 660 629,39 8 197 966,46

Liitetiedot henkilöstöstä

2021 2020
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä
    Osa-aikaiset toimihenkilöt 1 1

Henkilöstökulut:
Palkat 13 750,00 12 000,00
Palkkiot 12 050,00 11 100,00
Eläkekulut 2 407,47 1 914,65
Muut henkilösivukulut 389,16 290,39

28 596,63 25 305,04
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TAMPEREEN SEUDUN NÄKÖVAMMAISTEN 6.
TUKISÄÄTIÖ SR

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista

Päiväkirja (atk)
Pääkirja   (atk)
Tasekirja (sidottu)

Luettelo käytetyistä tositelajeista säilitystavoista säilytystavoista

Ostolaskut sähköinen arkisto 
Palkat sähköinen arkisto 
Matka- ja kululaskut sähköinen arkisto 
Muistiot sähköinen arkisto 
Tilioteet, maksutositteet sähköinen arkisto 
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7.TAMPEREEN SEUDUN NÄKÖVAMMAISTEN
TUKISÄÄTIÖ SR

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitus

Tampereella 

Risto Härkönen Jouni Pilhjerta
hallituksen puheenjohtaja hallituksen jäsen

Ossi Särkinen Esko Jantunen
hallituksen jäsen hallituksen jäsen

Arto Kurvinen Harri Ivonen
hallituksen jäsen hallituksen jäsen

Otto Mört Olli Järvinen
hallituksen jäsen hallituksen jäsen

Raija Rihkajärvi Matti Vesala
hallituksen jäsen hallituksen jäsen

Juha Perttula
hallituksen jäsen

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Tampereella     

Revisium Oy tilintarkastusyhteisö
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custodial huoltaja/edunvalvoja förvaltare foresatte/verge frihedsberøvende

https://sign.visma.net/fi/document-check/387518b4-b76b-450a-8a25-66881083ab7b
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



SIGNATURES ALLEKIRJOITUKSET UNDERSKRIFTER SIGNATURER UNDERSKRIFTER
This documents contains 14 pages before this page Tämä asiakirja sisältää 14 sivua ennen tätä sivua Detta dokument innehåller 14 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 14 sider før denne siden Dette dokument indeholder 14 sider før denne side

authority to sign asemavaltuutus ställningsfullmakt autoritet til å signere myndighed til at underskrive

representative nimenkirjoitusoikeus firmateckningsrätt representant repræsentant

custodial huoltaja/edunvalvoja förvaltare foresatte/verge frihedsberøvende

https://sign.visma.net/fi/document-check/387518b4-b76b-450a-8a25-66881083ab7b
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com


	Tampereen seudun näkövammaisten tukisäätiö sr tilintarkastuskertomus 2021
	Tilinpäätösasiakirja _ 2021 _ TSNV tukisäätiö sr_print

