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TASE 
 31.12.2021 31.12.2020 
 
V a s t a a v a a   
  VAIHTUVAT VASTAAVAT   
    Saamiset   
      Lyhytaikaiset   
        Siirtosaamiset  1.388,50 
      Lyhytaikaiset    yhteensä  1.388,50 
    Saamiset    yhteensä  1.388,50 
    Rahoitusarvopaperit   
      Rahat ja pankkisaamiset 33.511,28 47.071,31 
    Rahoitusarvopaperit    yhteensä           33.511,28           47.071,31 
  VAIHTUVAT VASTAAVAT    YHTEENSÄ           33.511,28           48.459,81 
V a s t a a v a a    yhteensä 33.511,28 48.459,81 
 ––––––––––––– –––––––––––––
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TASE 
 31.12.2021 31.12.2020 
V a s t a t t a v a a   
  OMA PÄÄOMA   
    Toimintapääoma (ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä) 16.721,21 26.677,52 
    Tilikauden yli/alijäämä             2.861,00            -9.956,31 
  OMA PÄÄOMA    YHTEENSÄ 19.582,21 16.721,21 
  VIERAS PÄÄOMA   
    Lyhytaikainen   
      Saadut ennakot 13.416,52 28.404,98 
      Muut velat  2.186,40 
      Siirtovelat 512,55 1.147,22 
    Lyhytaikainen    yhteensä           13.929,07           31.738,60 
  VIERAS PÄÄOMA    YHTEENSÄ           13.929,07           31.738,60 
V a s t a t t a v a a    yhteensä 33.511,28 48.459,81 
 ––––––––––––– ––––––––––––– 
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TULOSLASKELMA 
 1.1. - 31.12.2021 1.1. - 31.12.2020 
 
VARSINAINEN TOIMINTA (STEA)   
  HENKILÖSTÖKULUT   
    PALKAT -51.146,39 -47.091,20 
    HENKILÖSIVUKULUT -8.763,70 -7.055,55 
  HENKILÖSTÖKULUT yhteensä -59.910,09 -54.146,75 
  VUOKRAT -3.100,32 -3.094,08 
  MUUT KULUT   
    MATKAKULUT -26,40 -395,60 
    MAINONTA -31,99 -767,27 
    MUUT VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT -5.798,00 -4.719,77 
  MUUT KULUT yhteensä -5.856,39 -5.882,64 
VARSINAINEN TOIMINTA (STEA) yhteensä -68.866,80 -63.123,47 
VARAINHANKINTA   
  Tuotot 2.861,00 2.730,00 
VARAINHANKINTA yhteensä 2.861,00 2.730,00 
AVUSTUKSET   
  Avustukset 70.078,96 50.437,16 
AVUSTUKSET yhteensä 70.078,96 50.437,16 
KUNTOUTUSTOIMINTA (SUURLOOSI)   
  Avustukset 4.521,00 939,00 
  Kulut -4.521,00 -939,00 
KUNTOUTUSTOIMINTA (SUURLOOSI) yhteensä   
TUTKIMUSTOIMINTA (MPKS)   
  Kulut   
    PALKAT -14.985,03 -12.589,67 
    HENKILÖSIVUKULUT -3.227,13 -2.862,67 
  Kulut  yhteensä -18.212,16 -15.452,34 
  AVUSTUKSET 17.000,00 15.452,34 
TUTKIMUSTOIMINTA (MPKSI) yhteensä            -1.212,16                          
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 2.861,00 -9.956,31 
 ––––––––––––– ––––––––––––– 
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LIITETIEDOT 
TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 
 
Henkilöstö 
Yhdistyksen palveluksessa tilikauden aikana on ollut 1 henkilö. 
 
Avustuksen käyttäminen. 
             2021       2020 
 
Siirtyvä edelliseltä vuodelta                            - 1 388,50      - 2 538,69 
Saatu avustus toimintavuodelle    
     Sosiaali- ja terveysministeriö    78 000,00  61 996,00  
     Maanpuolustuksen kannatussäätiö    17 000,00  15 000,00 
     Yhteensä       95 000,00  74 461,31 
 
Käytössä toimintavuodelle yhteensä    93 611,50  74 457,31 
     
Sosiaali- ja terveysministeriö 
  
Saatu avustus toimintavuodelle      78 000,00  61 996,00 

kulut yhteensä      68 866,80  60 393,47 
katetaan avustuksella     68 866,80  61 996,00 
 
palautetaan      9 133,20 

 
Maanpuolustuksen kannatussäätiö  
 
Saatu avustus yhteensä      17 000,00  15 000,00 

kulut yhteensä      18 212,16  15 452,34 
katetaan avustuksella     17 000,00  15 000,00 

                                                   
Alijäämä      - 1 212,16  - 1 388,50 

 
 
Vuodelta 2020 siirtyvä      - 1 388,50 
 
tilikaudelta siirtyvä       6 532,54                          
 
 
Oman pääoman erittely 
            2021       2020 
 
Oma pääoma 01.01.      16 721,21  26 677,52 
Tilikauden yli- alijäämä                             2 861,00                - 9 956,31 
  
Oma pääoma 31.12.                             19 582,21   16 721,21 
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TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS 
 
 
                                   ____. päivänä __________ kuuta 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 
 
 
 
Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. 
 
 
                                   _____. päivänä ___________ kuuta 2022 
 
 
 
 
 
 
__________________________  
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Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2021 

 
Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä 
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. 

 

Vaasassa __. päivänä toukokuuta 2022 

KPMG OY AB 

 

Mari Kaasalainen 

KHT-tilintarkastaja 

 

Sähköinen tilinpäätösmerkintä 
Tilintarkastajan sähköinen allekirjoitus tilinpäätökseen koskee ainoastaan tilinpäätösmerkintää. 
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TASE-ERITTELY 
 1.1. - 31.12.2021 
V a s t a a v a a  
  VAIHTUVAT VASTAAVAT  
    Saamiset  
      Lyhytaikaiset  
        Siirtosaamiset  
        Siirtosaamiset    yhteensä 0,00 
      Lyhytaikaiset    yhteensä 0,00 
    Saamiset    yhteensä 0,00 
    Rahoitusarvopaperit  
      Rahat ja pankkisaamiset  
        1910  Pankkitili 33.511,28 
      Rahat ja pankkisaamiset    yhteensä 33.511,28 
    Rahoitusarvopaperit    yhteensä 33.511,28 
  VAIHTUVAT VASTAAVAT    YHTEENSÄ 33.511,28 
V a s t a a v a a    yhteensä 33.511,28 
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TASE-ERITTELY 
 
V a s t a t t a v a a  
  OMA PÄÄOMA  
    Toimintapääoma (ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä)  
      2251  Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 16.721,21 
    Toimintapääoma (ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä)    yhteensä 16.721,21 
    Tiikauden yli/alijäämä 2.861,00 
  OMA PÄÄOMA    YHTEENSÄ 19.582,21 
  VIERAS PÄÄOMA  
    Lyhytaikainen  
      Saadut ennakot  
        2864  Kuntoutuslahjoitukset 6.883,98 
        2866  Avustusennakot 6.532,54 
      Saadut ennakot    yhteensä 13.416,52 
      Muut velat  
      Muut velat    yhteensä 0,00 
      Siirtovelat  
        2979  Muut siirtovelat 512,55 
      Siirtovelat    yhteensä 512,55 
    Lyhytaikainen    yhteensä 13.929,07 
  VIERAS PÄÄOMA    YHTEENSÄ 13.929,07 
V a s t a t t a v a a    yhteensä 33.511,28 
 
 
 
 

Nousiainen 22.04.2022 
 
 
 
 
 
 
 
Salla Aavikko 
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Ti I i nta rkastu ske rtom u s
Asevelvollisena vammautuneiden tuki ry:n jäsenille

Lausunto

Olemme tilintarkastaneet Asevelvollisena vammautuneiden tuki ry:n (y-tunnus 2664581-9) tilinpäätöksen tili-
kaudelta 1.1.-31.12.2021. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhdistyksen toiminnan tuloksesta
ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mu-
kaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet
tilinpâiätoksen tilintarkasfuksessa. Olemme riippumattomia yhdistyksestä niiden Suomessa noudatettavien
eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut
näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausun-
tomme perustaksitarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Til in päätöstä koskevat ha ll itu ksen velvol I isuudet

Hallitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa
olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisestija täyttää lakisääteiset vaatimukset. Halli-
tus 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 yhdistyksen kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltu-
vissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu
toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsijos yhdistys
aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Til intarkastajan velvollisu udet tilinpäätöksen tilinta rkastuksessa

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytök-
sestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää
lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen vir-
heellisyys 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 tilin-
päätöksen perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säi-
lytäm me ammatill isen skeptisyyden koko til intarkastu ksen ajan. Lisäksi :

- Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheelli-
syyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja
hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidens-
siä. 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 tarkoi-
tuksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon yhdistyksen sisäisen valvonnan tehokkuudesta.
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Asevelvollisena vammautuneiden tuki ry
T i I i nt a ¡ka stu ske rto m u s

tilikaudelta 1 . 1.-31. 1 2.2021

- Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kir-
janpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.

- Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletuk-
seen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella
johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta,
joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä yhdistyksen kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme
on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme luki-
jan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat
tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuk-
sen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet
voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhdistys 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 ajoituk-
sesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät
puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

Vaasassa 3Ò fuø-kuula 2022

KPMG OY AB

Mari Kaasalainen
KHT
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