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VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 
 

Kiinteistö Oy HC Villas Himos II osakkeenomistajat kutsutaan  
varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 22.1.2021 kello 12.00,  
Holiday Club Tampereen Kylpylä, Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere.  
 
Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 22§:n mukaan varsinaisessa 
yhtiökokouksessa vuosittain käsiteltäväksi määrätyt asiat. 
 
Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään ennakkoon ilmoittamaan osallistumisestaan 
sähköpostiin ita@holidayclub.fi viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 
mennessä. Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi HIMOS II 
 
Kokouksessa tulee noudattaa turvaetäisyyksiä, käyttää kasvomaskia ja muutoinkin 
noudattaa THL:n kokouspäivänä voimassa olevia määräyksiä ja suosituksia. 
 
Osakkailla on mahdollisuus osallistua kokoukseen Microsoft Teams -etäyhteydellä. 
Chat-toiminnon avulla voi esittää kysymyksiä kokouksessa käsiteltäviin asioihin liittyen.  
Etäosallistujien on ilmoitettava osallistumisestaan sähköpostitse osoitteeseen 
ita@holidayclub.fi  viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä. 
Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa HIMOS II. 
Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen 
alkua. 
 
Valtakirjat pyydetään toimittamaan klo 11.30 mennessä kokouspaikalle tai sähköpostiin 
ita@holidayclub.fi . Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi HIMOS II 
 
Tampereella 7. päivänä tammikuuta 2021 
 
Kiinteistö Oy HC Villas Himos II 
hallitus 
 

Liitteet:  Kokouksen esityslista 
 Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2019-30.9.2020 
 Tilintarkastuskertomus 

Talousarvioesitykset tilikaudelle 1.10.2020-30.9.2021 
  
 
Kutsu liitteineen löytyy myös Holiday Clubin nettisivuilta osoitteesta: 
https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiot-ja-isannointi/  
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V A L T A K I R J A  
 
Valtakirjanantaja voi lähettää omasta sähköpostistaan valtakirjan osoitteeseen 
ita@holidayclub.fi viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä. 
Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa HIMOS II 
 
 
Valtuutan / mme ____________________________________ käyttämään puolestani / mme   
puhe- ja äänivaltaa Kiinteistö Oy HC Villas Himos II–nimisen yhtiön varsinaisessa 
yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella perjantaina 22.1.2021 klo 12.00.  
 
____________________________   _____ päivänä ___________________ kuuta 202__ 
paikka  
 
_______________________________   ______________________________ 
osakkeenomistajan allekirjoitus    osakkeenomistajan allekirjoitus  
 
_______________________________   ______________________________ 
nimen selvennys      nimen selvennys 
 
 
Huoneiston numero ______________________________  
 
 
Valtakirja tarvitaan AINA seuraavissa tapauksissa (koskee paikalla olevia sekä etäyhteydellä 
osallistuvia osakkaita: 

 Yhteisesti omistettujen osakkeiden KAIKILTA osakkailta (esim. puoliso ja lapset)  
 Kuolinpesän osakkailta 
 Käytettäessä valtuutettua edustajaa 

 
HUOM! Mikäli kokouksessa äänestetään jostain käsiteltävästä asiasta, vain ne osakkeet, jotka ovat 
kokouksessa laillisesti edustettuna, voivat osallistua äänestykseen.  
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Holiday Club Resorts Oy/ 
Isännöinti 

  

PL 618, 33180 Tampere   
 7.1.2021  

 
 

Holiday Club Resorts Oy, Hitsaajankatu 22, FI-00810 Helsinki  Tel. +358 30 686 8000 
E-mail firstname.lastname@holidayclub.fi  www.holidayclub.fi  Home municipality Helsinki  Business ID 2033337-1 

Hyvä osakkeenomistaja! 
30.11.2020 voimaan tuleen ohjeistuksen mukaan kokoontumiset suositellaan rajoitettavan max. 10 
henkilöön.  
  
Holiday Club pyrkii omalta osaltaan rajoittamaan tartuntojen määriä, suojellakseen asiakkaitaan 
sekä kiinteistöyhtiöidemme omistajia. Poikkeustilanteesta johtuen suosimme etäyhteyden käyttöä 
kokousjärjestelyiden osalta.     
   
Myös Isännöintiliitto on antanut ohjeistuksen kokousjärjestelyiden varalle. Sitoudumme omalta 
osaltamme noudattamaan isännöintiliiton ohjetta sekä hallituksen antamia kokoontumissuosituksia 
painottamalla etäkokoustamisen turvallisuutta poikkeustilanteessa.   
   
Tavoitteemme kokouskäytäntöjen osalta  
Kokouksessa on paikan päällä vähintään kokouksen moderoija auttamassa etäyhteyden 
luomisessa. Tilanteen salliessa paikalla on tämän lisäksi ensisijaisesti ainoastaan hallituksen 
puheenjohtaja ja isännöitsijä. Muut osallistuvat Microsoft Teams - etäyhteyden avulla kokoukseen.  
Läsnäolo on lain mukaan jokaiselle osakkeenomistajalle mahdollistettava, mutta tilanteesta johtuen 
lähiosallistumista ei suositella. 
 
Paikanpäälle tulevilta osallistujilta vaaditaan maskin sekä käsidesin käyttöä.  
HUOM! Suosittelemme, että yhteisesti omistettujen osakkeiden omistajia (esim. aviopuoliso, 
lapset) edustaa vain yksi osakas paikan päällä. Muilta valtakirja ko. edustajalle.  
Kokouksessa ei ole tarjoilua.      
  
Kokouksessa voitte tarvittaessa äänestää seuraavilla tavoilla; joko antamalla valtakirjan 
kokouksessa paikalla olevalle henkilölle, Etunimi Sukunimi  , (nimeä henkilö kenet haluat 
valtuuttaa) ja lähettämällä valtakirjan ita@holidayclub.fi   viimeistään kokousta edeltävänä 
arkipäivänä klo 12.00 mennessä. 
 
Microsoft Teams -etäyhteydellä osallistuvat voivat äänestää puheenvuoroa pyytämällä. 
Etäyhteydellä osallistuvien on valittava edustajansa kokoukseen, sillä vain yksi voi edustaa 
yhteisesti omistettavia osakkeita. Teamsin viittaustoiminnon kautta (viittaustoiminnon käyttö sekä 
poikkeavat kokouskäytännöt kerrataan vielä kokouksen alussa puheenjohtajan toimesta). 
Kokouksen puheenjohtaja jakaa puheenvuorot. Äänestämisen alkaessa; osakas kertoo nimensä ja 
annettavan äänen, jolloin puheenjohtaja kirjaa henkilön käyttämän äänen. 
 
Valtakirja tarvitaan AINA seuraavissa tapauksissa (koskee paikalla olevia sekä etäyhteydellä 
osallistuvia osakkaita: 

 Yhteisesti omistettujen osakkeiden KAIKILTA osakkailta  
 Kuolinpesän osakkailta 
 Käytettäessä valtuutettua edustajaa 

  
isännöintiliiton ohjeistus:  https://www.isannointiliitto.fi/palvelut-johdolle/viesti/tiedotepaketti-
isannoitsijalle-koronavirus-taloyhtiossa/ 
  
Ajantasainen COVID-19-tiedotus: https://thl.fi/fi/ajankohtaista 
  
Ystävällisin terveisin  
Holiday Club isännöinti 
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Varsinainen yhtiökokous 
 
Aika Perjantai 22.1.2021 klo 12.00 
Paikka Holiday Club Tampereen Kylpylä, kokoustilat, Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere. 
 Kokoukseen voi osallistua myös Microsoft Teams -nettikokouksen kautta etänä. 

 
 

1. Kokouksen avaus  
 

2. Kokouksen järjestäytyminen  
 

3. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo sekä hyväksytään HCR Oy:n edustajille 
läsnäolo- ja puheoikeus 

 
4. Kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen 

Kokousasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa sekä ne ovat nähtävänä Holiday Club 
Resorts Oy / Isännöinnin tiloissa, Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere 
kokouskutsun päiväyksestä alkaen. Asiakirjat löytyvät myös Holiday Clubin 
nettisivuilta 7.1.2021 alkaen osoitteesta 
 
https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiot-ja-
isannointi/ 
 

5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
 

6. Esityslistan hyväksyminen 
 

7. Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.9.2019-31.8.2020 
  

8. Tilintarkastuskertomus 
 

9. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta 
  

10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 
tilikaudelta 1.9.2019 – 31.8.2020. 

 
11. Päätetään tilikauden tuloksen käsittelystä 

 
12. Operaattorikysymys 

 
Viime vuosikokouksessa 31.1.2020 käytiin keskustelu tyytymättömyydestä Holiday Club 
Resorts Oy:n toimintaan. HCR Oy:n edustajana johtaja Marko Hiltunen ehdotti, että HCR 
alentaa palkkionsa 30 prosentista 20 prosenttiin vuoden 2020 ajaksi ja markkinointia lisätään 
seuraavasti: rinnemainonta ja Led näyttö keväällä 2020, HC uutiskirjeet osakkaille (40.000 
kpl) ja vuokranneille 130.000 kpl), HC verkkosivut, Booking.com, osallistuminen 
Matkamessuille, talvikampanja (100.000 €), Display banner mainonta, hakusanamainonta, 
Facebook, Youtube sekä sisältöartikkeleita. Lisäksi hän lupasi, että Villas yhtiöitä vuokrataan 
tasapuolisemmin. Mikäli yhtiömme ei ole tyytyväinen HCR:n palveluihin niin voimme irtisanoa 
operaattorisopimuksen 2021. Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

 
Palkkion alentaminen on toteutunut. Markkinoinnin lisäämistä ei juurikaan näytä 
tapahtuneen. On tietysti selvää, että korona on vaikeuttanut HCR:n toimintaa ja sen syyksi 
voidaan panna osa, mutta ei kaikkea. On kohtia, mitkä olisi voinut toteuttaa kovin helposti ja 
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vähin kustannuksin. 
 

Yhtiön hallitus on neuvotellut HCR:n kanssa operaattorikysymyksestä. HCR ehdottaa vuoden 
2021 palkkioksi 25% perusteluna vuokraustilanteen palaaminen normaaliksi kotimaan 
matkailun lisääntymisen ansiosta. Markkinoinnin osalta neuvottelut ovat kesken. Hallitus 
kokoontuu ennen yhtiökokousta ja antaa yhtiökokoukselle selvityksen neuvotteluista. 

 
13. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista 

 
14. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä (3-5 kpl) ja valitaan hallituksen jäsenet 

 
15. Valitaan tilintarkastaja ja varamies tai tilintarkastusyhteisö 

 
16. Päätetään talousarviosta ja yhtiö- ja rahoitusvastikkeista 

 
17. Päätetään yhtiöjärjestyksen 23 §:n, joka määrää yhtiökokouskutsujen toimittamistavan ja 

– ajan. muuttamisesta siten, että kutsut voidaan toimittaa osakkaille myös sähköisesti.  
 

23 § nykyisessä muodossaan: 
 
23 § Kutsu yhtiökokoukseen 
Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille kirjallisesti viimeistään kaksi 
viikkoa ennen kokouspäivää osakeluetteloon merkittyihin osoitteisiin. 
 
Hallituksen 23§ muutosesitys: 
 
23 § Kutsu yhtiökokoukseen  
Kutsu sekä varsinaiseen että ylimääräiseen yhtiökokoukseen annetaan aikaisintaan 
neljä (4) viikkoa ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta julkaisemalla kutsu 
isännöintiyhtiön verkkosivuilla ja lähettämällä vastaavalla aikamääreellä 
osakkeenomistajille kirjallinen kutsu postitse tai sähköpostitse heidän osakeluetteloon 
merkittyihin osoitteisiinsa. 
 

18. Päätetään lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta 
 

19. Muut asiat 
 

20. Kokouksen päättäminen 
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TILINTARKASTUSKERTOMUS  
 
Kiinteistö Oy HC Villas Himos II -nimisen yhtiön yhtiökokoukselle 
 
Tilinpäätöksen tilintarkastus 

Lausunto  

Olen tilintarkastanut Kiinteistö Oy HC Villas Himos II -nimisen yhtiön (y-tunnus 2166269-5) tilinpäätöksen 
tilikaudelta 1.9.2019–31.8.2020. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. 
 
Lausuntonani esitän, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja 
taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten 
mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. 
 

Lausunnon perustelut  

Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän 
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiani kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet 
tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olen riippumaton yhtiöstä niiden Suomessa noudatettavien eettisten 
vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaani tilintarkastusta ja olen täyttänyt muut näiden vaatimusten 
mukaiset eettiset velvollisuuteni. Käsitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni 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 ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen 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 velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa  

Tavoitteenani on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena 
väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka 
sisältää lausuntoni. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, 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 
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niiden yksin tai yhdessä 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 
riskit, suunnittelen ja suoritan näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankin lausuntoni 
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. 

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

 Arvioin sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien 
kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta. 

 Teen johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös 
perustuen 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 esittämistapaa, 
rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia 
siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan. 

 
Kommunikoin hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta 
sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät 
puutteellisuudet, jotka tunnistan tilintarkastuksen aikana.  

Muut raportointivelvoitteet 

Muu informaatio  

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomuksen. 
Tilinpäätöstä koskeva lausuntoni ei kata muuta informaatiota. 

Velvollisuutenani on lukea muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessäni 
arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa 
hankkimani tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. 
Velvollisuutenani on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien 
säännösten mukaisesti. 
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Lausuntonani esitän, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että 
toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.  

Jos teen suorittamani työn perusteella johtopäätöksen, että toimintakertomuksessa on olennainen 
virheellisyys, minun on raportoitava tästä seikasta. Minulla ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.  

 
Tampereella 8.12.2020 
 
 
 
Jarno Kuusisto 
HT 
 



TALOUSARVIO
Budjetti Toteutunut Toteutunut Toteutunut

1.9.2020-31.8.2021 1.9.2019-31.8.2020 1.9.2018-31.8.2019 1.9.2017-31.8.2018
LIIKEVAIHTO

Vastiketuotot 101 060,40 93 224,88 82 272,96 82 285,56
Liikevaihto yhteensä 101 060,40 93 224,88 82 272,96 82 285,56

Muut kiinteistön tuotot 0,00 0,00 0,00 0,00
Poistot

Poistot/rakennukset ja rakennelmat -39 000,00 -40 000,00 -36 000,00 -30 000,00
Poistot/koneet ja kalusto -30 939,00 -32 829,84 -28 854,59 -18 740,05
Poistot/muut aineelliset hyödykkeet -717,66 -717,66 -717,66 -1 076,49
Poistot yhteensä -70 656,66 -73 547,50 -65 572,25 -49 816,54

Muut kulut
Kiinteistön hoitokulut
Hallinto

Yhtiökokouskulut -1 100,00 -1 039,49 -962,81 -1 619,52
Hallituksen kokouskulut -2 300,00 -2 203,88 -2 919,82 -2 149,34
Hallituksen kokouspalkkiot -3 000,00 -2 400,00 -3 000,00 -2 400,00
Isännöinti -4 873,30 -4 731,36 -4 691,28 -4 635,24
Tilintarkastus -1 200,00 -1 736,00 -1 364,00 -2 728,00
Perintäkulut -72,80 -70,68 0,00 -41,71
Posti/e-laskut -792,94 -769,84 -1 690,11 -131,53
Pankki -818,69 -794,84 -713,12 -582,12
Muut hallinnon kulut -139,05 -135,00 -133,00 -1 847,72
Rak aik hallinnon kulujen edell.veloitukset 0,00 0,00 0,00 4 331,08

Hallintokulut yhteensä -14 296,77 -13 881,09 -15 474,14 -11 804,10

Muut kiinteistön hoitokulut
Pienkalusto -2 040,02 -1 980,60 -2 003,66 -944,68
Huoltosopimukset -6 973,51 -6 770,40 -6 770,40 -7 360,85
Yleisalueiden hoito -6 973,51 -6 770,40 -6 770,40 -7 360,85
Siivous, tilaustyöt -5 000,00 -790,00 0,00 -967,75
Vesi- ja jätevesi -5 302,91 -5 148,46 -5 001,14 -3 750,61
Sähkö / Lämmitys -11 452,08 -11 118,52 -10 149,83 -5 686,64
Jätehuolto -2 668,01 -2 590,30 -2 569,09 -2 506,10
Kiinteistön täysarvovakuutus -1 170,67 -1 136,57 -994,39 -896,96
Maa-alueet vuokrat -23 350,78 -22 670,66 -22 450,01 -21 967,71
Kiinteistövero -5 121,70 -4 972,52 -5 276,31 -3 903,60
Kiinteistönkorjaus ja huolto -3 000,00 -1 861,41 -1 761,52 -2 017,55
Kaluston korjaus ja huolto -5 000,00 -4 225,76 -378,75 -191,30
Kiinteistönkorjaus ja huolto, aktivoitavat 0,00 0,00 0,00 -11 080,44
Kaluston aktivoinnit taseeseen 0,00 0,00 0,00 11 080,44

Muut kiinteistön hoitokulut yhteensä -78 053,18 -70 035,60 -64 125,50 -57 554,60

Muut hoitokulut
Internet/Laajakaista -2 737,60 -2 657,88 -2 643,26 -2 622,88
Latu-/polkumaksut -937,30 -910,00 -840,00 -840,00
Muut kulut -61,00 -59,20 -509,14 -150,29
Luottotappiot ja oikaisuerät 0,00 0,00 -99,31 14,60

Muut hoitokulut yhteensä -3 735,90 -3 627,08 -4 091,71 -3 598,57

Kiinteistön hoitokulut yhteensä -96 085,85 -87 543,77 -83 691,35 -72 957,27
LIIKEVOITTO/-TAPPIO -65 682,11 -67 866,39 -66 990,64 -40 488,25
Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuotot 83 981,77 87 222,24 87 222,24 63 060,48
Korkotuotot 0,00 8,87 40,31 35,06
Lainan korot -17 885,00 -18 950,40 -19 920,60 -21 421,40
Tililimiitin korot ja kulut -410,00 -409,70 -347,31 -86,13
Muut korkokulut 0,00 -0,62
Muut rahoituskulut -4,00 -4,00 -4,00 -1 099,76
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 65 682,77 67 866,39 66 990,64 40 488,25

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 0,66 0,00 0,00 0,00

Kiinteistö Oy HC Villas Himos II
Y-tunnus 2166269-5



Koy HC Villas Himos II

Kerättävät vastikkeet 1.9.2020 - 31.8.2021

Erittely osakeryhmittäin:

neliömäärät € / neliö / kk
Vastike A ja B osakkeet

1.9.2020-28.2.2021 742 11,7000 52 088,40

1.3.-31.8.2021 742 11,0000 48 972,00

yhteensä 101 060,40

vastiketuotot 101 060,40

hoitokulut -96 085,85 Talousarvion mukaan

edell yli-/alijäämä 8 241,73 Vastikejälkilaskelman mukaan

siirtyvä yli-/alijäämä 13 216,28

Erittely huoneistoittain:

Kerättävät

hoitovastikkeet

A ja B osakkeet 742 1/6

€ / kk
kokonaiset partn.

620,10 103,35

Kerättävät

hoitovastikkeet

A ja B osakkeet 742 1/6

€ / kk
kokonaiset partn.

583,00 97,17

Huomioidaan seuraavassa 

talousarviossa

1.9.2020-28.2.2021

1.3.-31.8.2021



Kiinteistö Oy HC Villas Himos II

Y-tunnus  2166269-5

Rahoitusvastike 1.9.2020 - 31.8.2021

Suunnitelman mukaiset lyhennykset 31.8.2021 67 200,00

Korot 1,500 % 17 885,00

edell yli-/alijäämä -7 945,33

Lainanhoitokulut 4,00

Siirtyvä ylijäämä 6 838,10

Kerättävät vastikkeet yhteensä 83 981,77

lyh. eriä jäljellä

1.9.2020 1 176 000,00 17,5

756,00

31.8.2021 67 200,00

31.8.2021 1 108 800,00 16,5

Huoneistoja 14 kpl

Lainasta vast.osakkeet 756 kpl

9,6145

Rahoitusvastike €/os/kk 8,9000

Vastiketuotot Rahoituskulut

1.9.2020-28.2.2021 43 611,37 €            41 990,88 €      

1.3.2021-31.8.2021 40 370,40 €            41 990,88 €      

yhteensä 83 981,77 €            yhteensä 83 981,77 €      

9,6145 eur / os / kk

kokonaiset huoneistot 519,18 eur / kk

lyhennyksen osuus 400,00 eur / kk

koron, kulujen ja ylij. osuus 119,18 eur / kk

partnerit 1/6 86,53 eur / kk

lyhennyksen osuus 66,67 eur / kk

koron, kulujen ja ylij. osuus 19,86 eur / kk

8,9000 eur / os /  kk

kokonaiset huoneistot 480,60 eur / kk

lyhennyksen osuus 400,00 eur / kk

koron, kulujen ja ylij. osuus 80,60 eur / kk

partnerit 1/6 80,10 eur / kk

lyhennyksen osuus 66,67 eur / kk

koron, kulujen ja ylij. osuus 13,43 eur / kk

1.9.2020-28.2.2021

Lainan määrä

Lainasta vast.osakkeet

Lyhennys

Lainan määrä

Rahoitusvastike €/os/kk
1.3.2021-31.8.2021

1.9.2020-28.2.2021 Kerättävät rahoitusvastikkeet / huoneisto

1.3.2021-31.8.2021 Kerättävät rahoitusvastikkeet / huoneisto


